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EN COMENCAR LA TERCERA EPOCA DELS TREBALLS DE LA

SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA

JOSEP MARIA CAMARASA i LLU[S CORNUDELLA

Societal Catalana de Biologia

Aquest volum XXXV dels Treballs de la

Societat Catalana de Biologia es el primer

d'una etapa nova en la vida ja llarga i prou

inquieta d'aquesta publicacio. Iniciada el

1913, ara fa setanta anys, la publicacio

dels Treballs es veie interrompuda de 1923

a 1931 i de 1938 a 1963. De 1973 enca,

per circumstancies diferents de les que

ocasionaren les dues interrupcions abans

esmentades, nomes n'han aparegut dos vo-

lums de caracter molt diferent.

Tanmateix, la voluntat de la Societat

Catalana de Biologia de mantenir el nom

ja historic de Treballs de la Societat Cata-

lana de Biologia per a la publicacio que es

el seu principal organ d'expressio escrita,

fa obligat, en aquest primer numero que

busca una audiencia mes amplia que 1'es-

tricta dels membres de la Societat, un re-

cordatori de quines han estat les vicissituts

dels Treballs i de les altres publicacions de

la Societat Catalana de Biologia at llarg

d'aquests setanta anys.

ELS TREBALLS DE LA SOCIETAT

DE BIOLOGIA DE BARCELONA

(1914-1938)

Hem de comencar recordant que el 14

de desembre de 1912, al Laboratori Micro-

biologic de Barcelona, dirigit llavors per

Ramon Turro, tenia lloc la primera sessio

cientifica de la Societat de Biologia de Bar-

celona, la primera de les filials de l'Institut

d'Estudis Catalans. Les quatre comunica-

cions presentades en aquella sessio aixi

com les presentades en les sessions que s'a-

naren succeint at llarg de 1913, ades at ma-

teix Laboratori Microbiologic Municipal,

ades a la Catedra de Fisiologia de la Facul-

tat de Medicina que regentava August Pi i

Sunyer, constituiren el contingut del pri-

mer volum dels Treballs de la Societat de

Biologia de Barcelona, aparegut el 1914.

La norma, els primers anys, fou publicar

anualment un volum que contingues les

comunicacions de les sessions de l'any pre-
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cedent. Aixi es feu durant set anys, en els
quals els volums no portaven ntimero d'or-
dre sing simplement indicacio de I'any a
que corresponien. Ben entes, la data de pu-
blicacio (que no hi ve indicada) es en tots
els casos la de I'any seguent a aquell a que
corresponen les comunicacions que conte
(Taula 1).

L'any 1921 es registry la primera ano-
malia en no publicar-se el volum correspo-
nent. La rao cal buscar-la en el let que
durant I'any 1920 el nombre de sessions
cientifiques havia estat notablement mes
baix que en els precedents. No sabem si cal
atribuir-ho a que els esforgos d'August Pi i
Sunyer i del seu equip de la cytedra de Fi-
siologia s'hagueren de centrar en la orga-
nitzacio del tot just treat Institut de Fisio-
logia (creat per decret de la Mancomunitat
el 1920 pero inaugurat I'onze d'abril de
1921) o al clima de violencia que vivia en
aquells moments Barcelona, pot propia a
les reunions cientifiques. Fos com fos el
1922 apareixia un volum (el vuite) en el
que es recullen les sessions dels anys 1920

i 1921. Seguia sense portar cap indicacio
d'ordre sing solament la dels anys a que
corresponien les comunicacions que conte-
nia, es a dir: Anys 1921-1922.

Es d'ency 1923 que els volums comen-
cen a portar un indicatiu d'ordre indepen-
dent dels anys. S'inicia aquesta pryctica
amb el volumen nove, editat el 1923 tal
com hem dit, que conte les comunicacions
presentades a les sessions cientifiques de
1922.
L'any seguent, pero s'interrompe nova-

ment la continuitat i aquest vegada no fou
per un any sing per vuit. Fins el 1931 no
aparegue cap mes volum de Treballs. La
Dictadura de Primo de Rivera en fou la
causa. Tot i que a desgrat de les circums-
tyncies politiques adverses l'activitat cien-
tifica de la Societat es mantingue, be que
una mica minvada; en canvi, mancat de
pressupost com estava I'Institut d'Estudis
Catalans, no fou possible de fer apareixer
cap publicacio. L'adveniment de la Repu-
blica capgiry la situacio i en pot mes de
dos anys es recupery el retard en les publi-

TAULA 1. TREBALLS DE LA SOCIETAT DE BIOLOGIA DE BARCELONA

Volum Contingut
Any de

publicacio

Any primer, 1913 Activitats de desembre de 1912 i de I'any 1913 1914
Any segon, 1914 Activitats de I'any 1914 1915
Any tercer, 1915 Activitats de I'any 1915 1916
Any quart, 1916 Activitats de I'any 1916 1917
Any cinque, 1917 Activitats de I'any 1917 1918
Any sise, 1918 Activitats de I'any 1918 1919
Any sete, 1919 Activitats de I'any 1919 1920
Anys 1920 i 1921 Activitats del anys 1920 i 1921 1922
Volum nove Activitats de I'any 1922 1923
Volum dese Activitats dels anys 1923 i 1924 1931
Volum onze Activitats dels anys 1925, 1926 i 1927 1932
Volum dotze Activitats dels anys 1928 i 1929 1932(?)
Volum tretze Activitats dels anys 1930 i 1931 1932(?)
Volum catorze Activitats de I'any 1932 1933
Volum quinze Activitats de I'any 1933 1934
Volum setze Activitats de I'any 1934 1935
Volum dissete* Activitats de I'any 1935 1938

* Destruit abans de ser distribuit, en entrar les forces franquistes a Barcelona
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cacions ocasionat per les restriccions im-

posades per la Dictadura . Entre 1931 i

1932 sortiren quatre volums amb les co-

municacions dels anys 1923 a 1931 (Tau-

la 1).

Aixi doncs a partir de 1933 hom podia

tornar a la formula inicial que caldria con-

siderar <<normal», de publicar cada any el

volum corresponent a les comunicacions

de I'any precedent . Es feu aixi, pero la

onormalitat » no ha estat gens la norma en

la historia de la nostra Societat (com no ho

ha estat -s clar- a la historia del nostre

pals d'uns segles enca ) i en el cas que ens

ocupa no dura mes que tres anys, de 1933

a 1935 (Volums XIV, XV i XVI, correspo-

nents a les comunicacions de 1932, 1933 i

1934).
La guerra esclatada el juliol de 1936 no

arriba a pertorbar totalment les activitats

de la Societat de Biologia de Barcelona que

fins i tot celebra amb solemnitat el seu

vint-i-cinque aniversari el 1938, pero el

volum amb les comunicacions de 1935,

que tenia d'apareixer el 1936 no ho feu

fins a les acaballes de 1938 i encara no

s'havia comencat a distribuir quan el vint-

i-sis de gener de 1939 les forces franquistes

entraren a Barcelona . Tots els exemplars

d'aquest volum, el XVII, que eren a l'Insti-

tut de Fisiologia , foren destruits juntament

amb I'arxiu de la Societat i tota la seva do-

cumentacio pels vencedors.

ELS TREBALLS DE LA SOCIETAT

CATALANA DE BIOLOGIA
DINS DELS ARXIUS
DE LA SECCIO DE CIENCIES
DE L'iNSTITUT D'ESTUDIS
CATALANS (1963-1976)

El 1963, en ocasio del cinquantenari de
la seva fundacio repren les activitats la So-

cietat de Biologia , ara amb el nom de

Societat Catalana de Biologia, per tal d'ho-

mogenitzar-lo amb els de la resta de socie-

tats filials de l'Institut d'Estudis Catalans.

En realitat aquestes activitats havien re-

pres un temps abans. De primer, fuga4-

ment, en ocasio de la vinguda a Barcelona

el 1954 de Josep Trueta, flavors professor

a la Universitat d'Oxford. Hom reuni en-

torn de I'll-lustre visitant alguns dels antics

membres de la Societat i altres metges de-

sitjosos de coneixer de primera ma les opi-

nions de Trueta sobre un problema -el de

la poliomielitis- d'absoluta actualitat en

aquell moment. Josep Trueta dona, a casa

de Josep Puig i Cadafalch, flavors presi-

dent de 1'Institut d'Estudis Catalans, una

conferencia sobre Criteri modern sohre Pe-

pidemiologia i la patologia de la poliomie-

litis el 12 d'abril de 1954; presidia I'acte al

costat de Puig i Cadafalch el president oes-

porul.lat» (com ell mateix es qualificava)

de la Societat Catalana de Biologia Lean-

dre Cervera. Els temps, pero, no estaven

madurs i prevalia I'opinio que sense la for-

ca impulsora d'equips d'investigadors co ,i

els de I'Institut de Fisiologia i el Laboratori

Municipal d'abans del 1939, la vida de la

Societat havia de ser raquitica i inoperant.

Tanmateix, en acostar-se la data del cin-

quantenari, hom es planteja seriosament la

represa i ja a les darreries de 1961 dos ho-

mes posaven mans a I'obra: Josep Alsina i

Bofill i Pere Babot i Boixeda. El 14 de fe-

brer de 1962 s'iniciaven a I'auditori dels

Dispensaris Blancs, que Conrad Xalabar-

der el seu director, posy des del primer

moment a disposicio de la renaixent Socie-

tat, unes modestes Sessions Biologiques.

Mesos despres, amb l'inici del curs

1962-1963, hom reprenia formalment les

activitats ordinaries de la Societat Catalana

de Biologia, filial de I'Institut d'Estudis Ca-

talans, amb una sessio inaugural en la que

Lluis Saye pronuncia una conferencia d'a-

pertura sobre I'obra antituberculosa inter-

nacional.
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TAULA 11. TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA (2.8 epoca)

Volum Contingut
Any de

publicacio

XVIII Treballs presentats a les oSessions biologiqueso del primer 1963

XIX
semestre de 1962
Treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1962-63 1964

XX Treballs presentats a les sesions cientifiques del curs 1963-64 1966
XXI Treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1964-65 1967
XXII Treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1965-66 1967
XXIII Treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1966-67 1968
XXIV Part dels treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1968

1967-68
XXV Part dels treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1968

1967-68
XXVI Part dels treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1969

1968-69
XXVII Part dels treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1969

1968-69
XXVIII Part dels treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1970

1969-70
XXIX Part dell treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1971

1969-70
XXX Part dels treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1971

1970-71
XXXI Part dels treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1972

1970-71
XXXII Treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1971-72 1973
XXXIII Treballs presentats a les sessions cientifiques del curs 1972-73 1976
XXXIV Diferents treballs premiats per l'I.E .C. i la S.C.B. els anys 1976 1982

i 1978

Els textos de les comunicacions presen-
tades de febrer a abnl de 1962 juntament
amb un prefaci de Josep Alsina i Bofill i
alguns apendixs de caracter historic consti-
tueixen el contingut del volum XVIII dels
Treballs de la Societat Catalans de Biolo-
gia. A partir del XIX i fins al XXXIII els
volums dels Treballs recullen les comuni-
cacions presentades a les Sessions Cientifi-
ques de la Societat en els cursos academics
que s'han succeIt des del 1962-1963 fin al
1972-1973. A la Taula 11 trobareu les co-
rrespondencies entre volums i cursos i l'a-
ny de publicacio de cada un d'ells.

Els pronostics negatius en relacio amb la

manta d'equips investigadors, potser rea-

listes encara els anys cinquanta, es revela-

ren aviat mancats de fonament per tat com

als successius volums es pot constatar la

progressiva incorporacio de biolegs i met-
ges de les procedencies mes diverses a les
publications de la Societat. La diferencia
substantial amb els volums de la primera
epoca, al marge de les purament formals,
es que ara no hi han uns grups determinats
que aboquin als Treballs el fonamental de
la seva produccio cientifica, sing que en
aquesta segona etapa hi ha una pluralitat

d'aportacions de procedencies molt dife-
rents que hi presenten els seus treballs en
curs o resums d'activitats. El que perden
potser en coherencia d'uns cossos de doc-
trine o d'unes linies d'investigacio ho gua-
nyen en varietat de contingut i en testimo-
niatge de l'activitat cientifica catalana dels
anys representats i en amplitud de partici-
pacio. La dedicacio tossuda i abnegada de
Pere Babot 1 Boixeda, que fou Secretari
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TAULA III. CORRESPONDENCIA ENTRE LES NUMERACIONS DE LES SERIES ARXIUS
DE LA SECC16 DE CIENCIES DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CA TALANS i TREBALLS DE

LA SOCIETA T CA TALANA DE BIOLOGIA

Numeracio Numeracio Any de
Treballs Arxius publicacio

XVIII XXVIII 1963
XIX XXIX 1964
XX XXXII 1966
XXI XXXIV 1967
XXII XXXVI 1967
XXIII XXXVIII 1968
XXIV XXXIX 1968
XXV XL 1968
XXVI XLI 1969
XXVII XLII 1969
XXVIII XLIV 1970
XXIX XLVI 1971
XXX XLVII 1971
XXXI L 1972
XXXII LII 1973
XXXIII LV 1976

General de la Societat des de la seva repre-

ss fins a 1979, fou un dels factors determi-

nants de 1 ' exit sorprenent de la mateixa.

L'emergencia de promocions cada cop mes

nombroses de titulats en Biologia, al costat

de les de professionals metges, farmaceu-

tics, veterinaris , etc., ja dedicats de mes

antic al conreu de diferents aspectes de Ies
ciencies de la vida i que eren absolutament
dominants a la Societat abans de 1939, hi

ha tingut aixi mateix una incidencia nota-

ble.
Els volums esmentats , del XIX al

XXXIII, es publicaren , com si fossin pu-

blicacions propies de I'Institut d'Estudis

Catalans, dins de la serie Arxius de la Sec-

66 de Ciencies (Taula III ). Es feu aixi amb
un doble objectiu . La Societat aprofitava la
precaria tolerancia de que gaudien les pu-
blicacions de I'IEC per part de les autori-
tats franquistes i eludia aixi la censura
mentre l'Institut podia mantenir la conti-
nuitat de les seves publicacions cientifi-

ques a un ritme mes actiu coerces al finan-
cament que la Societat obtenia dels seus
membres 1 de diferents laboratoris farma-

ceutics per a la publicacio dels Treballs.

Aquest funcionament no deixa de causar

problemes a la Ilarga sobretot pel fet que,
en tractar-se de publicacions propies de

I'Institut d ' Estudis Catalans , la cura en 1'e-

dici6 i en la correccio del catala havia de

ser extrema . La cura en 1'edici6 feia que els

costs d'edicio fossin mes elevats que els
d'altres publicacions similars i que formal-
ment antis quedant cada cop mes desfasada
de la majoria de publicacions cientifiques.
La cura en la correccio del llenguatge im-

posava la revisio pels correctors de I'Insti-

tut d ' Estudis Catalans i fins i tot , en molts

casos, pel mateix Secretari General de
I'IEC. La mort sobtada d'Eduard Artells a
la primeria de 1971 privy del seu cap el
servei de correccio de l'IEC i, a partir d'a-
quella data , el ritme de les correccions
s'ana fent cada vegada mes feixuc amb el
conseguent endarreriment de les publica-
tions. Per aixo, a partir de 1973, hom ini-
cia la publicacio del Butlleti de la Societat
Catalana de Biologia com a organ prefe-
rent de la Societat i es decidi deixar els
Treballs per a publicar- hi textos monogra-
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TAULA IV. COLLOQUIS

Volum Contingut
Any de

publicacio

I Col•loqui sobre <<Colesterol>> (Barcelona, 1 1.12.1962) 1964
11 Col•loqui sobre «Accions medicamentoses indesitjables>> 1965

III
(Barcelona, 15.06.1963)
Col•loqui sobre «Involucio funcional» (Barcelona, 24.10.64) 1966

IV Col•loqui sobre <<Enzims>> (Barcelona, 18.06.1966) 1971
V Col•loqui sobre <<Antibiotics>> (Andorra la Vella, 1968

10-11.06.1967)
VI Col•loqui sobre <<Cap on va la Biologia Moderna>> (Barcelona, 1971

15-17.01.1970)
VII Col•loqui sobre «Evolucio» (Barcelona, 19-21.01.1972) 1974
VIII Actes academics en commemoracio del 50e aniversari del 1973

IX
descobriment de la insulina (Barcelona, 17-18.01.1972)
Reunio cientifica anual plenaria de 1973 amb comunicacions 1976

-XI

de biologia molecular i cel•lular, fisiologia i genetica dels
procariotes i fisiologia experimental del desenvolupament
(Molins de Rei, Baix Llobregat, 28-30.03.1973)
Col•loquis sobre «Genetica» (Barcelona, 14.02.1974) i sobre 978

XII-XIII

«Logica i conflicte en arees de superposicio de metodologies
diverses>> (Poblet, Conca de Barbera, 17-18.03.1975)
Reunio cientifica anual plenaria de 1976, amb comunicacions 1979
de Biologia Molecular i d'Ecologia (Barcelona, 20.05.1976) i
Col•loqui sobre aMatematica i Biologia» (Barcelona,
21-22.03.1977)

TAULA V. BUTLLET I DE LA SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA

Volum Contingut
Any de

publicacio

1 (I) Comunicacions dels mesos d'octubre a gener del curs 1973-74 1975
1(2) Comunicacions dels mesos de mare a maig del curs 1973-74 1977
II Comunicacions del curs 1974-75 1977
III-IV Comunicacions dels cursos 1975-76 i 1976-77 1980
V-VI Comunicacions dels cursos 1977-78 i 1978-79 1981
VII-VIII Comunicacions dels cursos 1979-80 i 1980-81 1983

fics de menor complexitat i mes propis de ELS COLLOQUIS
la serie dels Arxius de la Seccio de Cien-

cies. Aquest es el caracter del darrer dels

volums apareguts fins ara , el XXXIV, que

conte treballs prerniats per l'Institut i per

la Societat els anys 1976 i 1978. El fet que

aquests treballs passessin mes de tres anys

als serveis de correccio de I'IEC sense que

se n'arrives a corregir ni la meitat, feu op-

tar el consell directiu de la Societat per a

publicar-los al marge de les series de I'IEC

tot responsabilitzant -se de la seva correc-

cio.

(1964-1979)

Al marge de la serie Treballs de la Socie-

tat Catalana de Biologia de l'etapa poste-

rior a la represa, comuna a la Societat i a

I'Institut d'Estudis Catalans, hom havia

iniciat una serie, exclusiva de la Societat,

per a recollir les ponencies o cornunica-

cions presentades als col-loquis o reunions

plenaries anuals en ocasio de la celebracio

d'aquesta mena de sessions especials mes

multitudinaries que les sessions cientifi-
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ques ordinaries, i celebrades algunes vega-

des fora de Barcelona. De 1964 a 1979 han

aparegut tretze volums; tots ells excepte el

vuite, aparegut el 1973 i dedicat als actes

academics celebrats el 1972 amb motiu de

la commemoracio del cinquante aniversari

de la descoberta de la insulina, correspo-

nen als diferents col•loquis celebrats tal

com reflexa la taula IV.

sar-se al dia amb la publicac16 del volum
VII-VIII corresponent als cursos 1979-80 i
1980-81 . Els materials corresponents al
curs 1981-82 nodreixen aquest volum
XXXV dels Treballs de la Societat de Bio-
logia, i els corresponents al curs 1982-83
nodriran el volum XXXVI, de propera
aparicio.

EL BUTLLET[
DE LA SOCIETAT
CATALANA

DE BIOLOGIA
(1975-1983)

Tal com hem apuntat mes amunt el But-

lleti de la Societat Catalana de Biologia
aparegue com un intent de continuar la se-
gona epoca dell Treballs de la Societat Ca-
talana de Biologia sense haver de passar

per la feixuga maquinaria de correccio de
l'Institut d ' Estudis Catalans . S'esperava

amb aixo poder recuperar en poc temps el
retard acumulat a partir de 1971. Aixo,
malauradament , nomes fou possible a l'i-
nici (el 1975 hom feu apareixer un fascicle

amb la primera meitat de les sessions del
curs 1973-74, abans que aparegues el vo-
lum XXXIII dels Treballs, corresponent al
curs 1972-73 , publicat el 1976), pero ja el
segon fascicle del primer volum sorti un
any despres ( 1977) amb tres de retard res-
pecte a la segona meitat del curs 1973-74.
Amb el volum II del Butlleti hom reeixi a
escurcar en un any el retard , pero amb el
III-IV (publicat el 1980) hom arriba a un
retard que , per al primer dels cursos reco-
llit en aquest volum doble arribava als
quatre anys . Nomes d'enca 1981 s'ha po-
gut escurcar significativament la distancia
entre dates de sessions i dates de publica-
cio del Butlleti de la Societat de Biologia,
que, aquest mateix 1983, ha reeixit a po-

ALTRES PUBLICACIONS

Al marge de les seves series mes o menys
periodiques , la Societat Catalana de Biolo-

gia ha fet publicacions esporadiques de
conferencies inaugurals ( com la de Lluis

Saye el 1962 , sobre l'obra antituberculosa

internacional , publicada el 1965, o la de

Josep Trueta , el 1972, sobre Reflexions

entorn de la pesta moderna: ('accident a la
carretera , publicada el 1973); de sessions
necrologiques , com les dedicades a Joa-
quim Trias i Pujol (1964 ), publicada el

1965; a August Pi i Sunyer ( 1965), publ-
ciada el 1966; a Miquel A. Balta i Botta,

Raimon Llatas 1 Duran , Xavier Vilanova 1

Montiu i Salvador Vives i Casajoana
(1965), publicades el 1967 ; a Leandre Cer-
vera i Astor ( 1964), publicada el 1968; i a
Pere Babot i Boixeda ( 1983) que es publi-

cara aquest mateix any ; dels Comentaris
sobre I'ensenyament de la medicina, d'An-

toni Trias i Pujol ( 1966); del volum mono-
grafic August Pi i Sunyer , ('home i I'obra
(1966); de I'assaig bibliografic Bibliografia
d'autors catalans sobre biologia fonamen-
tal (1965-1969), publicat el 1969, i, en
col•laborac16 amb d ' altres entitats , del vo-
lum Centenari de la naixenca d'August Pi i
Sunyer, publicat el 1979. Un esment parti-
cular mereixen les nou edicions, successi-
vament ampliades, del Directori dels
Membres de la Societat Catalana de Biolo-
gia (1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976,
1978, 1980 1 1983).
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A TALL DE CONCLUSIO:
LA TERCERA EPOCA
DELS TREBALLS DE
LA SOCIETAT CATALANA
DE BIOLOGIA
(1983-...)

Aquest volum XXXV dels Treballs de la
Societat Catalana de Biologia vol iniciar
una nova etapa en la que les tres series fins
ara en funcionament mes o menys regular
quedin marfoses en una de sola i en la que
la responsabilitat de 1'edici6 sigui exclusi-
vament de la Societat, representada pei
Conseil de Redaccio. Es d'alguna manera
un retorn als origens en els que la respon-
sabilitat dell Treballs requeia sobre August
Pi i Sunyer, director de la publicacio.
Aquesta epoca tercera que ara iniciem

coincideix amb un periode de consolidacio

i accentuada expansio de la Societat Cata-

lana de Biologia. Aquest fet confereix una

nova dimensio a la responsabilitat de la

Societat envers els seus actualment nom-

brosos membres. La difusio de l'activitat

cientifica, o sigui les publicacions, n'es un

parametre essencial d'aquesta dimensio.

Aquest factor ha estat determinant en 1'es-

forc dut a terme pet que fa a la regularitza-

cio de les publicacions endarrerides i, ultra

aixo, es ('element decisiu que ha informat

el proposit de renovacio en 1'etapa que en-

cetem. Es del tot evident que el prestigi de

qualsevol publicacio es recolza en el seu

dinamisme i en la rapidesa de la tasca edi-

torial. El Conseil de Redaccio actual assu-

meix aquests criteris considerant-los prio-

ritaris i to la ferma voluntat de respondre'n

davant el colectiu de la Societat. Malgrat

que els desigs son molt fervents i els pro-

posits ambiciosos, s'ha d'esser conscient de

certes limitacions que, si be no son insupe-

rables, recomanen actuar assenyadament i

amb mesura. Seria molt bonic publicar els

nous aTreballs» amb una cadencia men-

sual, per exemple, i competir a nivell in-

ternacional, pero una serie d'aspectes

aconsellen d'esser cautes i apaivagar I'en-

tusiasme : costos d'impressio elevadissims i

manca de recursos suficients per a fer-los-

hi front; minsa projeccio de la llengua de-

11A de la demarcacio lingiiistica dels paisos

catalans; massa critica autoctona valuosa

pero reduida. Aquests condicionaments

justifiquen una actuacio ponderada i dis-

suadeixen d'escomeses esbojarrades o de

rauxes. Les anteriors consideracions han

determinat la fixacio dels objectius a ate-

nyer i els criteris a aplicar en la nova

singlada de les publicacions de la Societat.

El ferm proposit es doncs recollir de mane-

ra sistematica, cada any, les contribucions

cientifiques dels membres de la Societat

que ho desitgin i difondre-les dins de 1'any

corresponent a la segona meitat del curs.

Ultra aixo, creiem que el prestigi de les pu-

blicacions s'ha de recolzar en la valua de

les contribucions i en el seu rigor cientific.

Aquest criteri ha decidit a actualitzar i es-

pecificar les normes de publicacio que s'in-

clouran en cada volum publicat. Esperem

que els objectius i proposits que acabem de

ressenyar esdevinguin una realitat tangible,

i mes encara, ultrapassin les previsions.

Aixi mateix, confiem que siguin mereixe-

dors de I'aprovacio i recolzament de tots

els membres de la Societat Catalana de

Biologia.


