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ELS SETANTA CINC ANYS DE LA SOCIETAT DE BIOLOGIA

Conferencia a carrec del Dr. ORIOL CASASSAS i SIMO, Ex-President de la Societat Catalana de

Biologia, pronunciada a l'Auditori del Laboratori Municipal de Barcelona, amb motiu de la Sessio

Extraordinaria Commemorativa del 75e Aniversari de la Societat.

El dia 14 de desembre de 1912 -ara ha

fet setanta cinc anys- la Societat de Biolo-

gia es reunia per primera vegada en aquest

mateix edifici, el Laboratori Bacteriologic

Municipal. En aquella Sessio initial foren

presentades quatre notes: "Antianafilaxia

en l'anaflaxia inversa"per Ramon TURRO

i Pere GONZALEZ, "Aislamiento del entero-

coco por los medios glucosados" per Pere

GONZALEZ i Caieta LOPEZ, "Estudi globu-

lar de la sang de les ferides ante i postmor-

tem" per Lluis VERDERAU, i "L'electrocar-

diograma en el ritme nodal per les sals

d'estronci " per August PI i SUNYER i Jesus

Maria BELLIDO.

Aquest es el fet que avui commemorem,

el fet que avui ens aplega. Si volem valo-

rar-lo com es mereix -es el procediment

universal per a qualsevol valoracio histori-

ca- ens es imprescindible de dibuixar -en-

cara que sigui nomes amb quatre ratlles-

l'epoca i el pais:

- Per exemple, els estudis de Ciencies

Naturals a la Universitat de Barcelona no

foren establerts fins el 16 de setembre de

1910. Sembla que el professor Odon DE

BUEN (soci d'honor de la Societat de Bio-

logia des del primer dia) va tenir una parti-

cipacib decisiva en la promulgac16 de la

R.O. que els establia i, llastimosament, no
arriba a veure'n els resultats ja que per les
seves idees evolucionistes fou ex-comuni-

cat (aleshores el bisbe de Barcelona era el
cardenal CASANYES i traslladat d'Universi-
tat.

- Per exemple, a la Facultat de Medici-

na, 1'ensenyament continuava essent majo-

ritariament retoric -com 25 anys enrere,

quan aquells estudiants disconformes amb

la rutina i la ineficacia crearen el germen

de l'Academia i Laboratori de Ciencies

Mediques- i els alumnes que volien apren-

dre bacteriologia o histologia normal o pa-

tologica, o analisi quimica aplicada a la

clinica, havien d'assistir als cursor que

sota la direccib de TuRRO, BARRAQUER,

OLIVER i RODES, etc., organitzava 1'Acade-

mia de Ciencies Mediques.

- I, per exemple, a la classe de fisiologia,

segons la descripcio d'AIGUADER 1 MIRE,

"els estudiants, abusant de la sordesa i mio-

pia del professor, moviem un rebombori de

mil dimonis, conversavem, jugavem a car-

tes, al domino, als escacs, mentre altres

aprofitaven qualsevulla paragrafada retori-

ca del professor per a aplaudir estrepitosa-

ment ". Mentrestant, no hi hague Catedra

d'Oftalmologia fins el 1914 (Josep A. BA-
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RRAQUER), de Malalties de la Pell fins el
1915 (Jaume PEYRi) i de Psiquiatria fins
el 1933.
En aquest mare tan poc propici, comen-

ca a fer cami la Societat de Biologia, com a

filial -la primera- de I'Institut d'Estudis

Catalans. Enric PRAT de la RIBA, diputat

provincial des de 1905, es elegit president

de la Diputacio de Barcelona el 24 d'abril

de 1907. Encara no havien transcorregut

dos mesos (el 18 de juny), era creat I'Insti-

tut d'Estudis Catalans, amb la funcio pri-

mordial de "la superior investigacio cienti-

fica, principalment de tots els elements de

la cultura catalana". Els homes als quals

fou encarregada la func16, sota la presiden-

cia d'Antoni RUBIO i LLUCH, eren tots his-

toriadors i, per aquesta rao, foren creades

dues noves branques (14 de febrer de
1911): la Seccio Filologica i la Seccio de

Ciencies que, amb la initial -que rebe el

nom d'Historico-arqueologica- constitui-

ren durant molts anys 1'estructura de I'Ins-

titut.
Les persones designades per a la Seccio

de Ciencies foren Miquel Angel FARGAS,

ginecoleg, professor de la Facultat de Me-

dicina; August PI i SUNYER, fisioleg; Este-

ve TERRACES, fisic i matematic; Ramon

TURR6, bioleg; Pere COROMINAS, econo-

mista; Josep Maria BOFILL i PICHOT, natu-

ralista i geoleg; i Eugeni d'ORS, filosof. La

diversitat de les especialitats dels membres

de la Seccio feia impossible 1'aprofundi-

ment en una disciplina concreta i, per

aquest motiu, fou iniciada la complemen-

tacio del camp d'accio de l'Institut amb la

creacib de societats filials. La primera

-com hem dit- fou la Societat de Biologia

de Barcelona, que tingue com a primer

president August PI i SUNYER.

August P1 i SUNYER, TURR6, Pere GON-

ZALEZ, BOFILL i PICHOT, Leandre CERVE-

RA, Rossend CARRASCO i FORMIGUERA,

Jesus BELLIDO, etc., els homes de la Socie-

tat de Biologia, a partir del dia 14 de de-

sembre de fa setanta cinc anys, tenien ja

-com ha estat dit- "1'autentic casal dels
investigadors i els cientifics catalans", el
lloc de reunio i de debat , el focus que
-comptant amb dos instruments de treball
eficients , el Laboratori Microbiologic Mu-
nicipal 1 l ' Escola de Fisiologia de PI i Su-
NYER- irradiava la produccio cientifica de
Casa nostra: mitjancant les sessions perio-
diques , els cursos , els contactes frequents
amb cientifics estrangers i la immediata
publicacio dels Treballs , una seleccio dels
quals la Societe de Biologie de Paris accedi
d'incloure regularment en les seves Actes.
Permeteu -me, pero, d'observar que si

mirem de penetrar en el mon de les causes
profundes i si ens atenem a la contunden-
cia dels esdeveniments que seguiren, hau-
rem de concloure que els homes de la So-
cietat de Biologia no eren -essencialment-
uns cientifics : per damunt de la circums-
tancia de la respectiva activitat , eren uns
ciutadans , decidits -amb llur treball. per
mitja de Ilur treball- a contribuir a 1'enalti-
ment i a la dignificacio del seu poble. que
massa temps havia viscut la grisor provin-
ciana que esterilitza i atueix.
August PI i SUNYER , en una Sessio com-

memorativa del dese aniversari de la So-
cietat , que tingue lloc a la Sala dels Con-
sells de la Mancomunitat de Catalunya,
digue:

"En iniciar-se els trehalls per la constitu-
cio de la nostra Societal de Biologia, veus
adverses s'aixecaren , nombroses i plenes de
convenciment, fins dels nostres rengles ma-
teixos. "

... "Potser que si que hi hague una impru-

dent impulsio en portar a realitat els nos-
tres projectes. Pero voluntariosament, tos-
sudament , for(adament , I'obra fou posada
en marxa. I heu's aci aquest vespre, que
celebrem el desenari de la nostra Societal. "

... "I avui ens commou no I'obra compli-
da -obra que no ens satisr del tot, no- ens
commou avui la consolidacio de I'esperan-
fa, la seguretat de la continuacio. "

... "No hem defer retret a les generations
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que ens precediren, Iliurades, per l'afebli-

ment de la rata, a una tasca de descatala-

nitzacio que.feu perillar fins nostra existen-

cia national. " ... "Hi ha molt i molt a

trehallar encara per fer una digna Cata-

lunva. "
... °que l'impuls no s'extingeixi entre nos-

altres. Fou primer una ,llama petita i in-

certa, pal•lida i vacil-lant; amb ella havem

arborat despres una Iluminaria; potser sera

mes Lard una foguera. Que el foc de 1'espe-

rit passi flamejant als nostres fills i mes

enlla, a les generacipns llunvanes, (..)"
Quan la Societat compli vint anys, Au-

gust PI i SUNYER, en una Sessio del 14 de

desembre de 1932, enumerava els resultats

obtinguts: en vint anys, 513 comunica-

cions, recollides la majoria en catorze vo-

lums publicats. "Ningu no dubtara" -di-

gue- "que, sense la fundacio de la Societat

de Biologia, bona part d'aquests treballs no

s'haurien produi*t". La Societat "ha provo-

cat una florida d'investigacions originals i

ha donat a la nostra producci6 cientifica un

to de serietat que li Inancava. Ha promogut

la necessitat de la informacio de primera

Ina i del coneixement directe de la biblio-

grafia internacional ".
A aquesta informacid de primera ma

que esmenta August PI i SUNYER, hi con-

tribuiren els cursos dictats per professors

forasters: Gustavo PITTALUGA, Gregorio

MARANON, Juan NEGRIN, DEL Rio HOR-

TEGA, GLEY -del College de France-, CAL-

METTE -de l'Institut Pasteur-, CANNON

-de Boston-, CRUZ COKE -de Santiago de

Xile-, HOUSSAY -de Buenos Aires-, GA-

LLAVARDIN -de Lio-, etc. I hi contribuiren

tambe les estades en universitats europees

o americanes dels joves membres de la

Societat: DALMAU, CARRASCO, DURAN

REYNALS, Jaume PI-SUNYER i BAYO, Ce-

sar PI-SUNYER i BAYO, etc.

I tambe -inevitablement- amb paraules

d'August PI i SUNYER, dites aquestes en la

Sessio commemorativa del XXVe aniver-

sari de la Societat, l'any 1937, "sota la

pressi6 d'una guerra cruel que ens ha estat

imposada", unes frases amb valor de sinte-

si del cami recorregut i de la voluntat de

proseguir-lo:

"La Societat de Biologia ha arribat al

quart de segle de vida. No certament sense

vicissituds. " °... comunca ben humilment.

Uns pots homes interessats en el conreu de

les ciencies biologiques pures ens aplega-

rem... " "Hem contribui•t a fer seriosa la

recerca a Catalunva i aixo no ha estat

aconseguit, certament, sense esforf. " "... la

dificultat major no es troba en la impulsi6

original ni en 1'entusiasme d'un moment,

sing en la tensi6 constant continguda, pero

que no defalleix. " "La vida de la Societat de

Biologia ha estat una continui*tat , que vol-

driem ben duradora encara, no ja per obra

nostra -proxima a declinar- sin6 per obra

dels nostres continuadors, els joves. A ells

va el meu crit! En ells Iota 1'esperanca. "

Tot i els dies tenebrosos de la guerra, la

Societat efectua sessions -poques- els anys

1937 i 1938, i aquest any -el 38- publica

el volum XVII dels seus Treballs, en el

qual eren aplegades les comunicacions pre-

sentades en les sessions del 1935.

Pero la guerra acaba amb la victoria d'u-

na forca convencuda que -segons confessa

el Boletin Oficial del Estado del dia 8 d'a-

bril de 1938- "la entrada (...) en territorio

catalan (...) devuelve a aquellas provincias

el honor de ser gobernadas en pie de igual-

dad con sus hermanas del resto de Espana. "

I aquest "honor" significa 1'exili de bona

part dels homes de l'Institut i dels homes

de la Societat de Biologia : August Pi i Su-

NYER i els seus fills Jaume i Cesar PI-

SUNYER i BAYO, Jesus BELLIDO, Joaquim i

Antoni TRIAS i PUJOL, Rossend CARRASCO

i FORMIGUERA, Emili MIRA, Jaume AI-

GUADER i MIRO, etc. I fou duta a terme la

persecucio i l'anul •lacio de les institutions

catalanes i la persecucio de la llengua. Cal

nomes recordar que l'activitat editorial en

catala fou radicalment prohibida, que els

llibres catalans desaparegueren totalment
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de les llibreries i que, com a exemple de
l'actitud furibunda dels vencedors, quan
uns estudiants decidirem de commemorar
)'any 1945 el centenari de Mossen Cinto
VERDAGUER -de Mossen Cinto!-, per al-
tra banda totalment silenciat en els mit-
jans informatius i els cenacles del regim
governant, ho haguerem de fer en la mes
absoluta de les clandestinitats i amb el risc
corresponent.

Del passat de Catalunya no era licit
guardar- ne ni el record. I amb aquesta per-
fida intencio, el volum XVII dels Treballs
de la Societat de Biologia de Barcelona fou
destruit pels sequacos nouvinguts abans
d'esser posat en circulacib.

Si faig aquestes precisions no es pas, fent
meva una expressio de Josep ALSINA i Bo-
FILL dita en 1'homenatge a Pere BABOT,
"per pur masoquisme" sinb per a explicar
el silenci de la Societat en els gairebe 25
anys que seguiren. Els membres de la So-
cietat dispersats en un exili llunya, d'altres
-com el president d'aleshores Leandre
CERVERA- reclosos en un exili interior,
1'Institut d'Estudis Catalans desposseit
dels locals i de la biblioteca...

Sort n'hi hague que la federacib d'acade-
mies cientifiques de caracter nacional
creada )'any 1919 amb el nom d'Union
Academique Internationale, amb seu per-
manent a Brussel•les, acabada de crear ha-
via admes 1' Institut d'Estudis Catalans. I
l'Institut, en la negra nit, coratjosament,
calladament, sense cap ostentacio, corre-
gue l'aventura de reconstituir-se i de re-
prendre les seves tasques. COLL i ALEN-
TORN, d'aquesta epoca, diu:

"L'ombra de la Unio Academica Interna-
tional planejava protectora damunt l'Insti-
tut i explica que aquest, enmig de greus
dificultats, pogues mantenir una situacio
que, a primer cop dull, semblava insosteni-
ble. "
Una situacio que, de veritat, hauria estat

insostenible de no esser per l'abnegada i
heroica disposicio de Ramon ARAMON i

SERRA, el secretari de I'Institut : multes go-
vernatives , instal • lacio mes que precaria en
un recambro de )'Editorial Pedagogica, a la
Gran Via, davant de la Universitat; in-
terrogatoris policiacs i suspensio d'actes
-l'any 1959 , per exemple , la Festa anual
fou suspesa , i la guerra feia vint anys que
havia acabat.
Cada moviment era un acte de valentia.

Que, com digue Caries RIBA en el discurs
de la Festa anyal del 1957 -la Festa del
Cinquantenari de l'Institut -, "el limit sin-
gular que tot un Estat posa a la vida d'una
llengua apareix als ulls de tothom coin la
mes greu ofensa a la llibertat i a la dignitat
del grup huma que l'ha creada ". I mes en-
davant : "Hem rebut i hem de transmetre".
(..) "No era precisament la cara que impor-
tava de salvar , sing 1'honor: -fins, si cal-
gues, amb la cara desfeta. I no hi ha honor
sense llealtat a les comandes que han do-
nat vida, com no hi ha ciencia sense cons-
ciencia -vull dir ara, sense neta consciencia
moral. "
En aquesta circumstancia tan adversa, la

represa d ' activitats de la Societat de Biolo-
gic fou laboriosa. El dia 12 d'abril de 1954,
en ocasio d'una estada a Barcelona del
professor d'Oxford Josep TRUETA, fou or-
ganitzada una sessio a la liar de Josep
PUIG i CADAFALCH, al carrer de Provenca
231, en la qua) l'il•lustre professor parla
del "Criteri modern sobre l'epidemiologia i
la patogenia de la poliomielitis ". La sessio
-celebrada ben be contravenint la legalitat
del moment- fou dirigida per Leandre
CERVERA, que, en qualitat de president de
la Societat -president esporucat , com ell
mateix s'adjectiva en el seu parlament-
digue uns mots i recorda els desapareguts
d'entre els membres honoraris , numeraris i
corresponents ; una llarga Ilista. I es referi
als membres absents , en exili, que "tenen
encara aci Ilur esperit i que esperem de
veure reintegrats materialment un dia a les
tasques circumstancialment col• lapsades ".
La sessio hauria pogut significar la re-
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presa, pero no fou aixi. Encara passaren

anys. Unes reunions a casa d'Agusti MARI

i GuINART, amb 1'estimul de Ramon ARA-

MON i l'espero de Pere BABOT. I mes reu-

nions, ara al voltant de Josep ALSINA i BO-

FILL.

Dels membres de la primera epoca, d'a-

bans de la guerra, encara en vivien trenta-

un, pero mes de la meitat treballaven fora

de la nostra terra, i, dels presents, uns per

unes malmeses condicions fisiques i alguns

per la seva contemporitzacio amb la cir-

cumstancia establerta, eren pocs, molt

pocs, els que podien aportar una col.labo-

raeio activa. "Calia eixamplar la base",

com ha escrit el doctor ALSINA. Pero calla

fer-ho amb una extrema cautela, que un

pas en fals hauria pogut desbaratar el pro-

jecte. ALSINA i BOFILL i Pere BABOT, amb

aquesta imprescindible extrema cautela,

establiren contactes, procuraren dissipar

les aprensions i les desesmes. I aixi, entre

la darreria de 1961 i el gener de 1962,

l'organitzacio es consolida i el 14 de febrer

de 1962, al lloc de treball de Conrad XALA-

BARDER, als Dispensaris Blanes del Passeig

de Sant Joan, tingue lloc la represa de les

activitats de la Societat, ara amb el nom

-mes d'acord amb el de les altres Filials de

l'Institut- de Societat Catalana de Biolo-

gia. Pere GABARRO hi parla de "El creixe-

ment epitelial cutani i les seves aplicacions

cliniques" i Conrad XALABARDER "Sobre

nous aspectes de la sexualitat bacteriana".

Son les comunicacions que encapcalen el

volum XVIII dels Treballs, aparegut el

maig de 1963, volum que dona testimoni

del martiri de l'anterior, el dissete.

Aquell 14 de febrer la Societat reprengue

les activitats: pero, al marge del valor cien-

tific de les comunicacions presentades, f6-

rem molts els que tinguerem la vivissima i

benaurada sensacio que no tot estava per-

dut i que -apassionadament, pero tambe

ben racionalment- podiem establir projec-

tes basats en 1'esperanca.

Aquell mateix any es complia el cin-

quantenari de la creacio de la Societat. I el

15 de desembre -els dies de l'aniversari-

la Societat es reunia en una sessio mono-

grafica -una nova modalitat d'activitat-

que fou batejada amb el nom de Col•loqui.

Aquest primer Col•loqui versa sobre el co-

lesterol i les seves connotacions biologi-

ques i patologiques, en les aportacions de

PuIG MuSET, Ramon CASARES, Josep LA-

PORTE i Ignasi BALAGUER i VINTR6.

I despres? Despres va comencar la histo-

ria dels nostres dies que molts de nosaltres

-espectadors o modestos actors- hem se-

guit pas a pas.

Antoni RUB16 i LLUCH, el primer presi-

dent de l'Institut, un dia va dir:

"Tota llengua que nomes sigui conreada
literariament, esdeve un dialecte artificial i
academic que a la llarga ha de desaparei-

xer. Si ha de viure, cal que es trempi i
s'enrobusteixi alnb tots els vocacularis tee-

nics; que bategui, en una paraula, amb el

ritme harmonics i total de la ciencia i de la

vida. "
Aixi doncs, la Societat Catalana de Bio-

logia, des de la represa, sempre i perma-
nentment, ho ha entes ben be aixi. I 1'any

62 cuita a crear una Comissio lexicografica
i despres forma part d'una Comissio coor-
dinadora lexicografica de Ciencies, amb
altres Societats i institucions, i en bona
mesura ha contribu*ft a salvar els mots.
Que son 1'essencia.

I despres, algu recorda la parabola de la

mata de jonc, que ni els mes forts podien

rompre.
I la Societat Catalana de Biologia, des de

la represa, ben sabuda la llico de la parabo-

la, ha celebrat sessions pertot, amunt i

avall d'aquest entranyable pals que va de

Salses a Guardamar i de Fraga a Mao. I ha

contribuIt de manera decisiva, des del 76

fins a avui mateix, al restabliment dels

Congressos de Metges i B16legs de Llengua

Catalana. Que son mata de jonc.

I despres, algu va dir -ben be a tall

d'exemple- que de les tropes imperials que
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saquejaren Roma i les ciutats toscanes,
avui nomes se'n guarda un trist i vergo-
nyos record, i, per contra, el delicat pais de
MIQUEL ANGEL, de Lleo Batista ALBERT!,
de Pico de la MIRANDOLA, que sofri 1'en-
vestida i -sense atuiment- feu de la cultu-
ra la seva forca, avui encara mou a respec-
te i admiracio, i si, de nosaltres, algun
aspecte es digne d'una valoracio elogiosa
en el misterios origen de les causes, potser
ho devem al lluminos Renaixement d'a-
quell delicat pais, el petit pais que feu de la
cultura la seva grandesa.

I la Societat Catalana de Biologia ha
afavorit, ha estimulat, ha incitat, d'una
banda, la creacio de seccions especialitza-
des -que avui ja son onze- i, d'una altra,
els contactes amb les institucions properes,
com la Catalana d'Historia Natural o ]'A-
cad'emia de Ciencies Mediques, convencu-
da -la Societat- que "si el saber es una
fruicio, el saber es tambe.la fora ", tal com
un dia digue el seu primer president Au-
gust Pi i Sunyer.

August Pi i SUNYER, que un dia digue
"... els joves. A ells va el meu crit! En ells
tota 1'esperanca ".

I la Societat Catalana de Biologia, des de
la represa, no volgue privar-se de 1'entu-
siasme dels joves, els estudiants, i de Ilur
activa col•laboracio. Que els joves son la
inquietud, la sana critica i la garantia de la
continuitat.

Aquesta es la historia; aquests son els
merits -els modestos merits, si voleu- i les
contribucions a I'empresa comuna. Els do-
cuments i els testimonis poden argumen-
tar-ho solidament, irrebatiblement. La So-
cietat Catalana de Biologia, filial de l'Ins-
titut d'Estudis Catalans, no es una curiosi-
tat de museu. La Societat Catalana de

Biologia -com I'Institut, es clar- en el
camp de la dignificacio de la llengua, en
el camp de la revitalitzacio de la consciencia
col•lectiva, en el de 1'estimul de la nostra
ciencia i ]'increment consecutiu de la con-
sideracio merescuda, en el de l'establiment
i la consolidacio dels ponts de dialeg, la
Societat continua essent una plataforma de
treball imprescindible, integrament, cada
dia i de cap a peus imprescindible. Si vo-
lem -es clar- que pertanyer a una comuni-
tat concreta vulgui dir alguna cosa. Que
pertanyer a una comunitat concreta -tan
ben relacionada amb d'altres com convin-
gui- tingui algun sentit. El president de
l'Institut, fa unes setmanes, advertia que la
incomprensio dels responsables pot fer que
la Casa de Convalescencia -1'estatge actual
de 1'Institut- es converteixi en el seu pan-
teo funerari. Em sembla que els biolegs
encara podriem advertir mes: que en cap
organisme -i potser semblantment ocorre
en els pobles- la perdua de vitalitat o la
mort d'una part essential es un accident
trivial; ben al contrari, eomporta un rise
vital per a la totalitat de ]'organisme.

Si volem que pertanyer a una comunitat
concreta vulgui dir alguna cosa, hem de
procurar -per tots els mitjans- la com-
prensio dels responsables, hem de recla-
mar la comprensio dels responsables. Si
volem i si els responsables d'avui volen
-com dels homes de la Societat de Biologia
de I'any 12, dels homes de I'Institut i dels
homes de la responsabilitat de fa setanta
cinc anys-, si volem que, un dia -com
d'ells- en siguin dites, devotament, parau-
les d'elogi i de gratitud. I siguin tinguts
-com ells- com a exemple d'homes d'una
comunitat concreta.


