
Trc•{m Ns cle la SCB. L'nl. -l-1 (1993) 131-133

JOS8IP AL8INA KB{0FXLL 0 904-1993,IN MEMORIAM
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president de la SCB ( 1979-198 1).

JOSEP ALSINA I BOFILL , EL PRESIDENT DE LA REPRESA

RIC^^RD GULKRERO

Pre.^^id^^it cle In Societal Cnta/ana de Biologic

Fl comen4amen[ del curs academic 1993-
199^ ens dugue la trista noticia de la mort del
nosU•c benvolgut mestre, el Dr. Josep Alsina i
Bofill. Es costum yuc el programa anual de la
SCB, yuc s'adre^a als nosU^es socis en encetar
I'any academic, comenti les activitats realitzades
durant el curs anterior i presenti les que han estat
programades per al que s'inicia. En el programa
del curs 1993-1994 feren una excepcio i en
dedirzu^em el pbrtic a la membria del Dr. Josep
Alsina i E3ofill (1904-1993), que ens deixa a
finals del mes d'agost de 1993.

La inoblidable empremta d'Alsinx i Bofill
perdurara tant a la SCB com a les altres entitats
catalanes a Ics quals estigue vinculat. Era el
nosU^e loci numero I; aquest lloc era el que li
pertanyia per la seva antiguitat en la nostra
Societal i per la seva tasca continua en pro de la
llengua i de la medicina catalanes.

Amh motiu del seu traspar, diverses perso-
nes glossaren la figura d'Alsina i Bofill. 1 ho

feren des de deferents versants: coma investiga-
dor cientific i ensenyant; com a metge,
especialment com a metge de cap4alera; com a
lexicograf, preocupat per la normalitzacio del
llenguatge medic catala; com a patriota i defen-
ror de la llengua i la cultura catalanes. Ayui
volem recordar 1'important paper que va tenir a
la SCB. La historic de la SCB va indefectiblement
lligada al nom d'Alsina i Bofill. Ell, juntament
amb Pere Babot i Boixeda, impulsa la represa
formal d'activitats de la SCB despres del periode
de persecucio i clandestinitat a que fou abocada
des del 1939. El 14 de febrer de 1962, a 1' auditori
dels Dispensaris Blanes, a Barcelona, se
celebrava per primer cop des de feia molts anys
una modesta sessio cientifica. El 15 de desembre
d'aquell mateix any, quan es complien els
cinquanta anys de la creacio de la SCB , tingue
lloc una sessio monografica que significa 1'inici
de la segona etapa historica de la nostra Societat.
La nostra revista, Treballs de In SCB, reprengue
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la seva publicacio amb 1'edici6 del volum 18,

que recut] un prefaci del mateix Alsina i Bofill,

a mes de les comunicacions presentades en les

sessions celebrades de febrer a abril de 1962 i

alguns apendixs de caracter historic. Alsina i

Bofill presidi la SCB des del 1963 fins it 1967,

en una epoca en que 1' Institut d' Estudis Catalans

no era encara reconegut oficialment -i, per

conseguent, tampoc les sever societats filials-

com a corporacio academica, cientifca i cultural.

Malgrat la seva modestia, Alsina i Bofill fou

un dels protagonistes del 10e Congres de Metges

i Biblegs de Llengua Catalana, que tambe

signi fica la represa d' aquests congressos, celebrat

a Perpinya el 1976. Coma president del Congres,

en feu el discurs inaugural, en el qual es mostra

optimista quant at futur de la Llengua catalana

com it vehicle de ciencia i cultura: «Dins les

novel generations de biolegs i de metges que

sortiran aviat a la vida publica n'hi haura molts

que trobaran que el mes normal es expressar-se

en la Ilengua propia. No es massa agosarat de

pensar que aquest Congres pugui ser 1'inici

d'una nova etapa de la vida academicadel nostre

pais, de la presa de consciencia col•lectiva del

nostre estament.» Estimula 1'us del catala en el

mon de la ciencia, i amb aquest afany dugue a

terme una gran tasca en el desenvolupament del

vocabulari medic catala, primerarnent

col•laborant en la preparacio del Diccionari de

medicina, dirigit per Manuel Corachan (1936), i

en Les editions del 1974 i 1979 del Vocabulari

medic; finalment, participant de manera defini-

tiva en el Diccionari enciclopedic de medicina,

dirigit per Oriol Casassas (1990).

Voldriem que la figura d'Alsina i Bofill

servis d'exemple per a les joves generacions.

L'home passa, pero en queda l'obra. Una obra

feta amb cura i esforc, perque se'n benefici'in els

qui vindran despres, com ens aconsella el vers de

Virgili, recordat per Oriol Casassas a I' l 1e

Congres, el 1980, a Reus:

Empelta les pereres, Dafnis;

els tens descendents ja colliran la fruita.

Voldriem, tambe, que les activitats de la

nostra Societat i la revista Treballs tie la SCB, que

es Tunica publicacio en catala dedicada a temes

de recerca hasica en biologic i medicina, fossin

part dels bons fruits de l'arbre que va empeltar

Alsina i Bofill, Les branques del qual s'estenen

per molts diferents camps de les ciencies de la

vida i de la salut.

Els cientifics catalans que treballem en

diferents aspectes de Les ciencies de la vida i de

la salut, molts dell quals ens reunim amb lit tasca

comuna de portar endavant lit SCB, mai no

estarem prow agraits a Alsina i Bofill per la labor

realitzada at llarg de tants anys. Si ha estat

possible la publicacio d'obres cabdals, com les

suara esmentades, si podem reunir-nos i contri-

buir a les activitats de la SCB, si, per ser brews.

ara i cn el futur podem desenvolupar la nostra

tasca professional en un catala cientific, correcte

i modern, es sens dubte grades it la dedicacio de

persones com el Dr. Josep Alsina i Bofill, que, a

mes dels seus coneixements cientifics, posy de

manifest el seu amor pel pais i per la cultura.


