
VINT ANYS DE SOCIETAT DE BIOLOGIA

per

A. PI SURER

Avui fa vint anys - el dia 12 de desembre del 1912 -

que es reunia per primera vegada la Societat de Biologia

al Laboratori Bacteriologic Municipal . Vosaltres haveu

volgut que , per la meva doble condicio de primer pre-

sident de la Societat i de director de la publicacio anual

dels nostres Treballs , doni un cop d'ull endarrera i us

faci un resum de la feina feta i dels resultats aconseguits

en aquests vint anys.

Recordaran alguns dels acf presents l'escepticisme,

el pessimisme dels propis fundadors . No hi ha esperit

de treball desinteressat - es deia - no hi ha vocacio

per a la recerca original entre nosaltres , i la Societat

de Biologia tindra el mateix destf de tantes altres belles

iniciatives que han florit, nombroses , a Catalunya, per

a morir a 1'endema. No hi ha continuitat ; cada cinc

anys, cada promocio universitaria , recomenca la historia.

Nosaltres serem uns de tants encara, defalliran aviat els

entusiasmes , desapareixera dema la Societat de Biologia,

mancada de contingut i en vindran d'altres que inten-

taran una altra cosa.

I, no obstant , la Societat de Biologia fou un fet, i avui

es viva i forta, i creix encara . Trobarem el tutelatge
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del glorios Institut d'Estudis Catalans, i en acabar l'any,

es publica el nostre primer volum. Des de llavors no

s'ha interromput la nostra activitat, i comptem ja amb

catorze volums en la serie. Les reunions s'han vingut

celebrant regularment, i si un temps hi ha hagut retard

en 1'aparicio dels nostres llibres, ha estat a causa de

la dictadura, que deixa sense mitjans economics a l'Ins-

titut d'Estudis Catalans; i tambe al fet que no tinguerem

la sort de trobar mecenatges substitutius, tan prodigs

a favor d'altres manifestacions de la nostra cultura.

Prova - no altra cosa - que la Biologia no to tradicio a

Catalunya, i tambe - no ens fem illusions - de la poca

confianca en la nostra gestio i de 1'escas afecte a] nostre

esforc incompres.

Ara, amb treball i sota el signe de l'Institut d'Es-

tudis, anem guanyant el temps perdut per la influencia

de les circumstancies adverses, i no trigarem a tenir

al corrent la nostra publicacio, que pel seu volum cor-

respondra a la importancia de 1'obra; tenim la pretensio

que la materialitat de la grandaria sigui proporcionada

al valor del contingut.

Avui podem estar contents dels resultats, malgrat de
les dificultats i de les indiferencies. Anem ara a analitzar
sumariament el rendiment cientific d'aquests vint anys.

En la primera sessio es llegiren quatre notes:

R. Turro i P. Gonzalez : ((Antianafilhxia en 1'anafi-

laxia inversa).

P. Gonzalez y C. Lopez : «Aislamiento del enterococo
por los medios glucosadosv.

L. Verderau : >>Estudi globular de la sang de les
ferides ante i postmortem)).

A. Pi 1 Suner i J. M. Bellido : >L'electrocardio-
grama en el ritme nodal per les sals d'estronci>.
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Des d'aquella data fins al present s'han presentat

comunicacions ben nombroses:

Comuni - comuni-
Anys cacions Anys cations

1913 ........ 31 1923 ........ 21

1914 ........ 34 1924 ........ 15

1915 ........ 30 1925 ........ 18

1916 ........ 34 1926 ........ 14

1917 ........ 30 1927 ........ 10

1918 ........ 34 1928 ........ 21

1919 ........ 34 1929 ........ 20

1920 ........ 23 1930 ........ 17

1921 ........ 26 1931 ........ 28

1922 ........ 33 1932 ........ 40

Aquestes xifres sumen un total de 513 notes, amb

una franca tendencia, despres d'uns anys de depressio,

a una represa esperancadora. En efecte, en aquest any

de 1932 hem assolit una xifra elevada, que hauria de

constituir el rendiment normal de la nostra Societat.

D'aquests treballs, molts interessants, n'hi ha hagut

de particular importancia i que responen a descobri-

ments considerables; fets nous que han influit uns en

la ciencia, i tambe d'altres en la medicina practica;

treballs, algunes vegades, que han marcat direccions

originals en el corrent de les idees biologiques. En re-

cordarem alguns.

Verderau (1913) assenyala la diferent proporcio en

cl contingut de globuls blancs i globuls roigs en la sang

de les ferides, segons aquestes hagin estat produides en

vida o despres de la. mort; la quimiotaxia fa que el

contingent de leucocits respecte dels hematies sigui mes

elevat en la ferida en el viu que en el mort. Saye i

Alomar descriuen el primer cas de kala-azar infantil
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observat a Barcelona; despres que Pittaluga i Vila des-
cobriren la malaltia en el litoral catala, a Tortosa, i
malaltia que, mes tard, Fernandez i Martinez veieren
en el litoral de Malaga i Granada.

Negrin i Briicke (1914) confirmaren, mitjancant la
tccnica de Spalteholz, que fa transparents els teixits,
l'observaci6 fonamental de Kahn de la descarrega de
substancia cromafina suprarenal - adrenalina - per
picadura del quart ventricle. Dalmau obtc l'acid a-ami-
nopalmitic, acid amfnic que aconsegucix per sintesi, i
compost interessant pel fet de procedir d'un acid gras
de llarga cadena liniar, cosa que el diferencia dels acids
aminics naturals, que, corn se sap, no passen mai de
sis atoms de carbon en serie. Turr6 i Alomar, en el
mateix any, demostren com s'atenua el bacil de Koch
en cultivar-lo en brou de patata d'Holanda, contribuci6
aquesta del mes gran interes a 1'estudi, que despres
s'ha demostret tan important i tan ric en aplicacions,
dels canvis en la virulcncia i de la possible fixaci6 he-
reditaria de les tals variacions en la vida del bacil de
la tuberculosi.

En 1915 Abelard Gallego porta a la Societat quatre
notes, i en anys successius altres mes, exposant els seus
metodes, tan originals, de fi_xacio i coloraci6 dels teixits,
metodes que representen un gran avenc en la tecnica
histologica. Es un honor per la Societat de Biologia
haver obtingut ]a primacia en la publicacid d'aquests
treballs, que havien de portar un ben merescut prestigi
al nostre malaguanyat consoci. Bellido, en el mateix
any, completava els seus estudis, tan suggerents, sobre la
inervaci6 sensitivo-motriu i sensitivo-secretora de ronyons
i bufeta urinaria, i ensenyava el mecanisme i les vies
dels reflexos vesico-renals. Bellido tambe, en treballs
successius, sol o amb col•laboraci6, portava a la Societat
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els resultats de les seves recerques sobre diferents temes

d'electrocardiografia.
Turro (1916) parla per primera vegada de la va-

eunacio per via oral, i comprova l'accio bacteriolftica

de la mucosa intestinal, obre camins inexplorats a

noves formes d'immunitzacio vacunal. Nubiola estudia

1'estructura del cos groc, i de les seves conclusions es

despren la importa.ncia fisiologica d'aquesta formacio cel-

lular, glandula endocrina, que en els darrers temps ha

desvetllat la curiositat de tants investigadors. Roca-

solano llegeix, en la nostra Societat, els resultats de les

seves primeres recerques sobre els col•loides vivents, i

s'ocupa particularment del moviment brownie. de les mi-

celes.

Maranon i Rosique (1917), fundant-se en fets ex-

perimentals i clinics, afirmen la influencia reguladora,

mes aviat de fre, de la hipofisi sobre la diiiresi. Cer-

vera (1918) separa 1'efecte pancreosecretor de la secre-

tina, de l'efecte hipotensor : obte la secretina, del ma-

cerat de mucosa, per la precipitacio mitjancant 1'ace-

tona, segons Dalmau, i aquest precipitat, redissolt, es

fortament secretor i no influeix a penes sobre la tensio

arterial. En canvi, els macerats duodenals, injectats en

les venes, produeixen fortes hipotensions, segurament

per la presencia d'histamina, com ja havia provat Dale.

Es veu be, amb aixo, que 1'efecte secretor es inde-

pendent de l'efecte vasodilatador. Domingo i Vilaseca

s'ocupen de la histogenesi de la glandula genital, i del

Rio Hortega comenca la seva col•laboracio amb inves-

tigacions sobre la fascia dentata, i considera sobretot

els canvis de l'estructura d'aquesta en relacio amb la

senilitat.

Guilera (1919), continuant les seves investigacions

histologiques, estudia 1'embriologia del follicle de Graaf,
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i Houssay i Cervera (1920) consideren l'accio fisiologica

de les descarregues d'adrenalina per 1'excitaci6 del nervi

esplancnic i per punci6 del bulb raquidi, descarregues

que determinen l'augment natural de la pressio san-

gufnia. Mestrezat i Rodriguez Arias analitzen l'estat del

liquid cefalo-raquidi en 1'encefalitis letargica, tema en

aquells moments de molta actualitat i que permet con-

clusions utils per al diagnostic.

Turro (1921) publica quatre notes sobre 1'extracci6

de diastases cel•lulars pel tractament dels teixits per

l'acetona i el cloroform, diastases, que, d'igual manera,

digereixen les batteries que substractes quimics d'origen

animal. Mira (1922) parla de les correlations fisiologi-

ques - cardiovasculars - del treball mental; Sanchez

i Sanchez, de l'oxidacio catalitica dels gamets de l'eric6

de mar abans de la fecundacio; S. Pi i Suner, dels efectes

dels extractes hipofisaris sobre la secrecio renal, i com-

prova la influencia regularitzadora d'aquests extractes

sobre la diuresi : oliguritzants, si previament s'ha esta-

blert poliuria, i, en canvi, diuretics, si abans la secrecio

renal era escassa, i tot aixo amb independencia de les

modificacions de la pressio arterial. Cannon i Carrasco

s'ocupen de la secrecio d'adrenalina reflexa i asfictica,

i aquesta secrecio es demostra, despres de desnervar el
fetge i el cor, quan s'excita un nervi aferent o s'asfixia
l'animal. Bickel, Tsuji i Miyadera, en diferents comu-

nicacions, estudien aspectes diversos de les avitaminosis

i de les relations entre la carencia vitaminica, sobretot

de vitamina A, i pertorbacions en el metabolisme del

calci. En el mateix any, Carrasco i Gonzalez obtenen,

independentment dels fisiolegs de Toronto, extractes

pancreatics hipoglucemiants, seguint la tecnica de Dal-
man, de deshidratacio per 1'acetona, i fixant la tripsina

pel carb6 animal.
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Turro (1923) resumeix i sistematitza les seves re-
cerques sobre 1'origen de les diastases bacteriolitiques
que extreu de diferents organs. Turro i Domingo com-
proven encara l'origen histic d'aquestes bacteriolisines i
d'altres substancies reactives, i descriuen i expliquen la

immunitat local.

Puche (1925) inicia la seva col•laboracio activa amb

la publicacio de la memoria sobre 1'estudi experimental
de la uremia, treball que, temps a venir, sera seguit

d'altres en bon nombre i de molt interes. Duran Reynals
comenca tambe la seva contribucio a les nostres tasques

- contribucio que sera ben fecunda - amb les seves
observacions sobre la bacteriofagia. Pujiula parla dels
trefocits vegetals, que compara amb les cel•lules de la
granulosa del follicle de Graaf, encarregades, com es
sabut, de subministrar elements nutritius a altres cel-
lules, i dotades potser de propietats hormonogenes. Es

parla, llavors, d'hormones vegetals. Aquest concepte

ha experimentat avui un gran desenvolupament, i 1'es-
tudi de la gflestio constitueix en el present un problema

biologic i quimic que interessa molt.

Domenech i Alsina (1926) ve per primera vegada

a Ia Societat de Biologia., Les aportacions de Domenech
i Alsina a les nostres tasques seran en endavant repe-

tides i molt importants, en especial en el que es refereix
al mecanisme del shock i als efectes de la histamina.
En l'esmentada primera comunicacio parla de la in-
fluencia de la raquianestesia sobre la motilitat intestinal.

En una sessio extraordinaria (1o de desembre del 1927),
Serra i Hunter s'ocupa de 1'obra filosofica de Ramon

Turro, que en aquell any ens ha deixat!

Vidal (1928) s'incorpora tambe a la Societat de

Biologia, on intervindra sovint; llegeix una nota d'in-

teres sobre la diferenciacio de les septicemies de les aus.

24
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J. Pi-Super i Bayo i J. F. Fulton envien els resultats

de llurs investigacions sobre la inervaci6 aferent propi-

ceptiva en els gats descerebrats, dins de les normes per

a l'estudi dels reflexos locomotors, de 1'escola de Sher-

rington, i el mateix J. Pi-Surer i Bayo (1930) exposa

els seus treballs sobre 1'equilibri d'6xido-reducci6 en els

teixits. Calmette i Valtis porten a la consideraci6 de

la Societat les darreres conclusions dels autors sobre

1'ultravirus tuberculos, i Bauer ens diu la seva opini6

respecte de les lleis mendelianes en relaci6 amb la pa-

tologia humana. Gonzalez i Armangue estudien el paper

dels lipoides en la immunitat, i C. Pi-Surer i Bayo obte

el metilglioxal de la descomposicio de la glucosa pel suc

de maceracib del llevat i pels enzimes de les fulles del

tiller. Despres estudiara, sol o amb col•laboraci6 - de

Collazo, principalment - diversos problemes referents

a la significaci6 fisiologica de les vitamines, sobretot

la B i la B2, i amb J. Folch i Pi, la sintesi de glucogen

per part del fetge, partint de ]'acid Tactic.

J. Ravent6s i M. Farran (1931) observen i descriuen

la sintesi d'acids amfnics pels animals. Collazo estudia

els efectes de 1'administraci6 del suc de taronja sobre

la glucogenesi, i amb diferents col•laboradors, la con-

ducta de la lactacidemia sota diferents influencies fi-

siologiques i patologiques, tema que, des d'un punt de

vista clinic, ja havia encetat entre nosaltres Sanchcz

Cuenca. Roca de Vinyals i Amell i Sans contribueixen

als treballs de la Societat amb importants notes his-

tologiques.

Bofill i Deulofeu (1932) parla del creixement dels

teixits in vitro i de la significacio de les fibres argirofiles,

i V. Carulla, dels metodes biologics pel diagnostic precoc

del cancer. Negre i Valtis remarquen l'interes de 1'es-

tudi dels vels joves en els cultius del bacil tuberculos
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en relaci6 amb la virulencia d'aquest, etc... I encara
hauriem d'esmentar moltes altres notes presentades a
la Societat!

Perque els treballs que acabem de recordar son

nomos que alguns, entre tants que constitueixen els

catorze grans volums que fins avui portem publicats.

Ningu no dubtara que, sense la fundacio de la Societat
de Biologia, bona part d'aquests treballs - la major
part - no s'haurien product. El curs dels vint anys

transcorreguts ens diu, doncs, que la creacio de la So-
cietat de Biologia ha estat eficac. Ha provocat una
florida d'investigacions originals i ha donat a la nostra
producci6 cientifica un to de serietat que li mancava.
Ha promogut la necessitat de la informacio de primera
ma i del coneixement directe de la bibliografia inter-
nacional. A aixo hi han ajudat els fons de llibres i de
col-leccions de revistes de la Biblioteca de Catalunya i
de les Biblioteques de l'Institut de Fisiologia i del Labo-
ratori Municipal.

Per aquella millor informacio, hem disposat encara
de dos altres procediments : la vinguda de professors
forasters, alternant amb els nostres professors, i l'enviar
els nostres joves estudiosos a l'estranger.

En 1917 la Societat de Biologia inaugurava els seus
cursets, segons el programa:

A. Gallego : c(Metodos rapidos de diagnostico his-
tologicoE.

G. Pittaluga : c(Diagn6stico hematologico y clasifi-
cacion de las hemopatfas*.

R. Turro : c<Filosofia critica*.
G. Marafion : <Algunos puntos poco conocidos de

endocrinologia».

J. Negrin : «Fisiologfa de la inervacion autonomas.
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J. M. Bellido : «La quimica-fisica aplicada a la

investigaci6 biologicac.
L'any z9i8 continua l'organitzacio:

J. Gomez Ocana : «Inducciones biologicas de la guerran.

P. del Rio Hortega : <'Metodos modernos de inves-

tigaci6n histologica y resultados que proporcionann.

J. R. Carracido : <(Filogenia quimica de la molecula

albuminoidea)).

C. Arevalo : <(El plancton de agua dulce».

C. Calleja : Las celulas mesenquimatosas con gra-

nulaciones».

Ll. Saye : <(Estudis anatomo-clinics de la tuberculosi

pulmonar)).

A. de Gregorio Rocasolano : «Estudios ultramieros-

c6picos de la coagulation)).

El programa del 1919 fou:

P. Decliam bre : <L'herencia i les seves aplicacions a

la producci6 animal.

A. Salvat : <dInvestigaciones sobre la epidemia gripal

de i9z8-z9z9».

J. Perrin : «Electritzaeio d'adsorci6 : aplicacions a

les solutions col•loidals i a la materia vivao.

En els anys ulteriors aquests cursets sistemhtics

foren substituits per conferencies o series de conferencies

encomanades a autors de diferents nacions. A rernarcar

el curs d'E. Gley, del College de France, sobre secre-

cions internes. Curs que, per la celebritat del professor

i pel radicalisme de les seves conclusions, posh en com-

mocio el mon dels fisiolegs. En aquelles llicons, publi-

cades aviat a Franca, Gley discutia les propietats endocri-

nes d'organs reconeguts per tothorn corn glandules inter-

nes, condicionava la funci6 secretora, restringia fortament

el concepte i negava propietats fisiologiques normals a

l'adrenalina. Pel curset de Gley, la Societat de Biologia
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de Barcelona fou, un temps, centre de la curiositat dels
savis de tot el mon.

Vingueren encara, a donar conferencies a la nostra

Societat de Biologia, Auguste Pettit i Calmette de 1'Ins-
titut Pasteur; Vincent, director de 1'Hospital de Val
de Grace; Charles Henry, de la Sorbona; Dechambre i
Maignon, de l'Escola d'Alfort; Gallavardin, de la Fa-
cultat de Medicina de Lio; Soula, de Tolosa; Fano, de
la Facultat de Ciencies de Roma; Boruttau, Meyerhof
i Bickel, de Berlin; Cannon, de Boston; Houssay i Arri-

llaga, de Buenos Aires; Cruz Coke, de Santiago de Xile:

Maranon, Jimenez Diaz i Oliver Pascual, de Madrid;

S. Pi i Suner, de Saragossa, etc. Es possible que oblidi
algun nom, i ho sento! De tots aquests homes il.lus-
tres, els assistents - sempre en bon nombre - a llurs

conferencies en traguerem ensenyaments profitosos.

Dels nostres joves que han passat llargues tempo-

rades en Universitats europees o americanes, recordarem

Dalmau, qui treballa a Berlin primer, i despres a Halle,

amb Abderhalden; Saye, amb Brauer, a Hamburg, a
1'Hospital d'Eppendorf; Carrasco, amb Cannon i Joslin,

a la Harvard University; Duran Reynals, qui es encara

a l'Institut Rockefeller, a Nova York; J. Pi-Suner i

Bayo, qui passa un any amb Bickel, a 1'Institut de Pa-

tologia de la Universitat de Berlin, i un altre, amb

Cannon i Fulton, a la Harvard Medical School. Despres,

J. Pi-Suner fou contractat per dos anys, com a professor

de Fisiologia, per la Facultat de Medicina de la Uni-

versitat Catdlica de Santiago de Xile, i ha professat

encara un curs de Fisiologia, com a adjunt, a la Yale

University, de Nova Haven (Conn.). C. Pi-Suner i Bayo

fou enviat per dos cursos a Berlin, amb Sabalitschka

primer i despres amb Neuberg al Kaiser Wilhelm Ins-

titut fur Biochernic. Bofill i Deulofeu es avui a Berlin
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treballant a l'Institut de Patologia del Stadtischen Kran-

kenhausam Urban, sota la direccio d'Edmund Mayer.

Barba Gose ha estat a Londres, al Laboratori Farma-

cologic de la Societat Farmaceutica de la Gran Bretanya...

Alguns d'aquests joves fisiolegs i quimics foren

enviats per la junta para Ampliacion de Estudios; altres,

per la Mancomunitat de Catalunya o per la Universitat

de Barcelona, i altres, subvenint particularment a les

propies despeses. Tots, sense excepcio, han fet un bon

paper en les institutions on han actuat, i han tret gran

profit de Ilurs estudis. Han constituit, en tornar i durant

l'estada, un eficacissim llarc de relacio entre la Societat de

Biologia i els Instituts cientifics de Catalunya amb el

mcdi on treballaven.

Per altra part, diversos consocis han assistit regu-

larment als Congressos Internationals de Fisiologia i a

altres Reunions i Congressos, on han assegurat el con-

tacte espiritual amb el mon savi i mantingut dignament

el prestigi dels nostres centres d'estudi, i en particular

de la Societat de Biologia. Cal remarcar d'una manera

especial el viatge a Boston 1'any 1929, en ocasio del

XIII6 Congres Internacional de Fisiologia. L'assistencia

fou nombrosa i ben lluida, i, en general, els socis de

Biologia feren el paper distingit que era d'esperar.

Altra activitat internacional de la Societat de Bio-

logia ha estat la seva incorporacio al grup de les Sociotes

de Biologie. Aixo ens dona la possibilitat de publicar

resums de les nostres notes en els Comptes-Rendus pu-

blicats a Paris. Les relacions amb la Central foren per-

fectes mentre ocupa la Secretaria, primer, Gley, i despres,

August Pettit; pero des que aquest darrer fou substituit,

no podem estar satisfets del tracte rebut : la comuni-

cacio amb la Secretaria central ha esdevingut dificil,

la publicacio de les nostres notes es fa d'una manera
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irregular, incompleta i arbitryria, i les despeses son im-

portants. Tot aixb ens obligara potser a pensar en una

altra organitzacio federativa, que podria esser la cons-

titucio d'un nucli fbero-america. Aixb, de moment, no

es encara altra cosa que una opini6 particular.

En els vint anys transcorreguts, les perdues que ha

experimentat la Societat de Biologia han estat molt

doloroses. Esmentarem, en primer terme, els nostres

dos grans morts : Enric Prat de la Riba i Ramon Turro.

Prat de la Riba veie dreturer el cami de la grandesa

de Catalunya, la reconstruccio espiritual. Fundy l'Ins-

titut d'Estudis Catalans, i tambc l'Institut de Fisiologia,

arnb el concurs entusiasta d'aquell altre gran catala que
fou Jaume Bofill i Mates. Aquelles fundacions feren
possible la creaci6 de ]a Societat de Biologia. L'em-
premta del geni de Prat de la Riba sobre la cultura

catalana es fara sentir per molt temps, amb indepen-
dencia de les vicissitude polftiques. L'obra honorary la
membria del fundador.

Ramon Turr6 ha estat el gran mestre de tots. La
s^va vocaci6 desvetlla la dels altres, i fou l'estfmul del
mestre el que ha portat la nostra Biologia a 1'estat actual.
Ramon Turr6 era un home excepcional, d'ampla visi6,
i dotat d'una tal capacitat afectiva, que reunf al scu
voltant els deixebles en gran nombre. "Tots aquells que
constitufrem la Societat de Biologia forem, directament
o indirecta, deixebles de "Turr6. L'activitat de Turr6
com a fisibleg, com a bacteribleg i tambe com a filbsof
produf una gran obra, admirada i continuada amb fervor
per les noves generacions.

A part d'aquests homes, els altres que ens deixaren
excel•liren sota diferents aspectes. Al front de cada un
dels volums publicats es troba una sumaria nota ne-
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crolbgica dels companys que perderem durant 1'any cor-

responent. Ara llegirem els noms enyorats, per tal de

fer un recompte en aquest moment solemnial:

Llnfs Verderau. Joan Gugliemetti.

Ramon Coll i Pujol. Eduard Garcia i Sola.

Abelard Gallego. Valenti Carulla.

Miquel A. Fargas. Heinrich Boruttau.

Nicolau Achucarro. E. Lambling.

Manuel Dalmau. Salvador Cardenal.

josep Gomez Ocafia. J. Rodriguez Carracido.

Rafael Rodriguez Mendez. Americo Ricaldoni.

Lluis Simarro. Eugene Gley.

Georges R. Mines. Alfred Lanari.

Alfons Medina. Giulio Fano.

Pere Esquerdo. Antoni Riera i Villaret.

Sigui la pau amb ells, i servem els company-, un re-

cord agrait de la seva voluntat i de la seva accio. La

Societat de Biologia saluda la membria d'aquests a:nics

amb tota afeccio i respecte!

He arribat al terme de ]a comesa que m'ha estat

cncomanada. He volgut fer una descripcio ben objec-

tiva de la nostra gestio durant vint anys; he procurat

fugir de tota influencia sentimental en 1'exposici6 de la

histdria de la Societat, historia que jo volia llisa i austera.

D'aquesta rclacio, se'n despren un judici favorable; podem

dir, sense vanitat, que hem treballat be! Pero tambe

afegire ara que no hem fet prou. I que en els any-., a

venir caldra intensificar fortament el nostre esfore . Afir-

mare, en resum, que, amb tot i el que s'ha realitzat,

no havem pogut aconseguir encara allo que sembla tan

senzill i que es tan reposador : una normalitat.
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La Societat de Biologia no marxa sense dificu.ltats,
ni compta encara amb un nucli d'investigadors estes

com voldriem , ni amb i nstitucions vives en proporcio
del volum de ] a vida catalana . Tampoc tots els treballs
no penetren ignalment l'opinio internacional . Som a la
primera etapa d'un renaixement cientffic . Comencem,
tot just, a fer-nos escoltar . Ens cal una activitat ben
orientada , per tal d'entrar en el segon moment de la
nostra historia , segon moment que esta, sens dubte, a
punt de comencar.

ja s^ que aquesta tasca que ens escau es ben dura,
i aix^> sobretot per la present organitzacio de la vida
cientffica a Catalunya . D'una banda , cal fomentar les
vocacions , encara avui bastant distretes i excepcio entre
els joves; i d ' altra, es precis assegurar al treballador cien-
tffic els mitjans de viure . MMentre al costat de la recerca
pura s'hagi de polar una altra professio que proporcioni
a l'investigador els elements materials necessaris a la
seva subsistencia , la nostra ciencia serhi migrada. Avui,
en aquests afers, no hi ha lloc per als aficionats. S'ha
d'esser home de ciencia i res mes! La investigacio es
un ofici, un alt ofici, no cs mai una distraccio , una mena
d'esport que es pugui exercir a hores perducles. Cal
donar- hi tota la il•lusio , tota la vida! Catalunya no
tindra ciencia propia mentre no se la pagui , i nosaltres
no serem mai veritables homes de ciencia, mentre haguem
de dispersar vanament el nostre treball . Aixo s'ha de
dir severament, i a cada hora.

La generacio que fundA la Societat de Biologia crew
alguns organs de recerca , que ja avui no son prou , pero que
representen un real progres respecte de 1'estat en que tro-
barem les coses. Aquests organs nasqueren de la millor
voluntat i actuaren en un treball esgotador . Que la ge-
neracio que ens va substituint arribi a aquella normalitat
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somniada; que constitueixi per fi el professionalisme cien-

tific, sense el qual Catalunya mai podria representar gaire

en el comers espiritual del mon!

I per la nostra part, que trobi cada un de ncsal-

tres nous motius d'entusiasme per 1'obra comuna; fervor

i vocacio, que remoguin la massa social, en un rr.ira-

cle col•lectiu! Aquell miracle que consistira que es -:rei,

p( r la voluntat de tots, una ciencia catalana de renom

universal. Crec que aquests han d'esser els vots d ^ la

Societat de Biologia, en arribar avui a 1'any vigesirr. de

la seva existencia!

Institut de Fisiologia.

Facultat de Aledicina . Barcelona.


