
VOLUM DEDICAT A LA DRA. CASAS,
AMB MOTIU DEL SEU 706 ANIVERSARI

Creu Casas i Sicart nasque a Barcelona , el 1914. Estudia Farmacia a la nostra

Universitat Autonoma, on fou alumna del Dr. Pius Font i Quer. Dedicada a la farma-

cia hospitalaria , entra al Departament de Botanica de la Facultat de Farmacia , flavors

dirigit per T. M. Losa Espana.
El juny de 1952, A. de Bolos, director de l'Institut Botanic de Barcelona, orga-

nitza un curset practic de Briologia, a carrec de Valia Allorge (Musee de Sc. Nat., Pa-

ris). Hi prengueren part Prudenci Sero (que des de la mort de. B. Fernandez Riofrio

s'havia fet carrec de l'ensenyament de la botanica a la Facultat de Ciencies), Creu Ca-

sas, Josep Vives i d'altres. El curset fou auspiciat per Font i Quer, que continuava

amb el seu esforc per desenvolupar els estudis de criptogamia a Catalunya.

Pero l'interes de la Dra. Casas en la briologia es anterior, ja que el 1951 ja havia

publicat el seu primer article briologic, dedicat als briofits de Garraf.

A partir d'aquesta data, i de manera gairebe ininterrompuda, va publicant la

seva aportacio al coneixement de la brioflora de la peninsula Iberica, sola o en col-

laboracio amb V. Allorge, P. Sero i altres.
Els seus treballs fan referencia a la flora, a la vegetacio i, en ocasions, a la taxo-

nomia de les molses i les hepatiques de diverses procedencies, com els Pirineus, el Mont-

seny (tesi doctoral), el cap de Creus, les Illes, els Monegres, Barcelona ciutat, el cap

de Gata, Montserrat, Titagiies, la serra d'Albarrasi i altres punts del Sistema Iberic,

Andalusia, etc.

El detall de les seves publicacions fins al 1977 figura, juntament amb l'analisi

de les regions estudiades, a CASAs, BRUGUES & CROS (1979).

Ha elaborat tambe obres fonamentals de sintesi critica, que inclouen treballs de

referencies bibliografiques, historia de la briologia espanyola i una check-list de les

especies de molses citades a Espanya. En total, ha publicat mes de 60 treballs.

Des del curs 1966-67, s'incorpora com a Professor Agregat al Departament de

Botanica de la Facultat de Ciencies de la Universitat de Barcelona i, el 1972, es fa car-

rec de la catedra de Botanica de la Universitat Autonoma de Barcelona, a Bellaterra.

En tots dos casos, i en 1'ambit de l'Estat Espanyol, ha estat la primera dona a acce-

dir a aquests dos nivells academics en Botanica. I, mes important, sera el primer es-

pecialista en criptogamia que, d'una manera prou duradora per a formar escola i te-

nir influencia en el curs dels esdeveniments, obtingui una catedra de Botanica a la

postguerra.
L'any 1969, a peticio d'un grup de professors ajudants i sota el patrocini d'O. de

* Un cop gairebe endegat aquest volum, la junta de la ICHN decidf dedicar-lo a la Dra. Casas. Per

tant, no es va fer convocatbria publica d ' aquest homenatge i moltes persones que haurien volgut as-

sociar - s'hi amb un article no n'han tingut ocasio . Cal entendre , doncs, que es la Institucio en el seu

conjunt la quc dedica el volum a la Dra . Casas i no pas solament els autors dels treballs.
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Bolos i S. Rivas-Martinez (flavors catedratic de Farmacia de Barcelona), organitza un
Curset de Briologia at Departament de Botanica de Ciencies. Els assistents at curset
formaran un nucli molt actiu que, sota el liderat indiscutit de llur mestra, seran la
base de la represa, a escala de tot l'Estat, de la briologia espanyola. En formen part
inicialment Juan Varo i Maria Luisa Zafra (Granada), Rosa Maria Simo (Oviedo) i
Esther Fuertes (Pamplona), entre d'altres. Aviat se'ls afegira una nova generacio de
briolegs on figuren M. Brugues i R. M. Cros (Barcelona), J. Guerra ( Malaga ) i J. A. Gil
(Granada) i, posteriorment, I. Alvaro (Barcelona), F. Puche (Valencia), R. M. Ros (Mur-
cia), A. Ederra i J. C. Bascones (Pamplona) i molts d'altres, sempre directament o
indirectament relacionats amb la Dra. Casas.

Fruit d'aquesta ampla integracio d'esforcos, model d'obertura en el camp cien-
tific a tota la Peninsula (amb la collaboracio intensa de Cecilia Sergio i la seva escola,
de Lisboa) han estat dues iniciatives importants: les Reunions de Briologia, i Briothe-
ca Hispanica.

Les primeres son excursions de recerca, durant les quals els especialistes espa-
nyols estudien, rota la direccio de la Dra. Casas, una regio insuficientment explorada.
Se n'han dedicat dues a la Serra del cap de Gata, i una a Titagdes, serra d'Albarrasi,
serres de Gudar i Javalambre, Sierra de la Demanda i el Moncayo.

La segona es una exsiccata de molses i hepstiques, publicada pel Grup d'Inter-
canvi, sota la direccio i revisio de la Dra. Casas. Ha distribuit fins ara 605 numeros, i
constitueix una colleccio basica de referencia.

A la Universitat Autonoma ha realitzat una ampla tasca d'organitzacio i direc-
cio del Departament de Botanica, tot intensificant l'abast de la seva tasca investiga-
dora, en collaboracio amb la seva escola.

Hem de destacar la seva labor d'ajuda i orientacio envers la majoria dels brio-
legs de l'Estat, entre els quals la seva autoritat ha estat reconeguda de forma general.

Amb l'augment progressiu del nombre de briolegs, el temps exigit per a aques-
ta activitat d'identificacio, revisio, ajuda bibliografica, critica de manuscrits, etc., s'ha
anat estenent cap als deixebles dels seus deixebles, de forma amenacadora per a la
seva labor cientifica propia. Ha aconseguit, pero, 1'estimul de nombroses vocacions de
briolegs i una sensible millora en la qualitat i en els objectius dels treballs publicats
arreu de 1'Estat.

La Dra. Casas es, per a nosaltres, una persona afable, de ferma voluntat , incan-
sable, oberta i estimulant envers les iniciatives botaniques de tota mena. El seu pas
per la Institucio Catalana d'Historia Natural, corn a presidenta durant els anys 1980-
1982, ha significat per a 1'entitat un periode d'activitats naturalistiques ben interessant
i ple de resultats positius; es reconeixent la seva labor que la ICHN considers ade-
quat de dedicar-li aquest volum, tot coincidint amb el seu 70e aniversari.

Des de la seva profunda catalanitat, reconeguda pel seu nomenament (1978) com
a Membre Agregat de l'Institut d'Estudis Catalans, i per l'atorgament (1983) de la Me-
dalla Narcis Monturiol, la Dra. Casas ha sabut connectar amb tots els racons de la
geografia espanyola i ha estat estimada i considerada a tot Espanya, de forma mes
aviat inusual entre els botanics espanyols dels anys 70. Ha collaborat, aixi , a oferir
en el conjunt d'Espanya una imatge oberta i cooperadora de la cultura catalana i ha
sabut guanyar innombrables amics de totes les ideologies i maneres de ser.

En el futur, podrem valorar correctament els resultats del seu suport als Sim-
posis de Criptogamia i a les diferents branques d'aquesta ciencia, i tambe als cripto-
gamistes, corn a cientifics i corn a professionals.

L'any passat (1983) la Dra. Casas es jubila i fou elegida Catedratica Emerita per
la seva universitat. Continua, doncs, treballant at Departament de Botanica, embran-
cada en projectes de sintesi d'ampla volada, corn la check-list dels briofits d'Europa i
la Cartografia dels briofits d'Europa, obres en les quals treballa com a collaboradora,

6



i el Cataleg de bribfits dels Pirineus. L'esperen, en el futur: la check-list de les hepati-

ques d'Espanya, el Cataleg raonat de les molses de Catalunya, la Flora briolbgica dels

PP.CC. i, finalment, la Flora briolbgica espanyola.
Li desitgem la salut i la illusio que li permetin portar endavant els seus projec-

ted i els seus desigs, i que pugui continuar ajudant els briblegs joves.

Des d'aqui li oferim el nostre suport, la nostra collaboracio i la nostra mes sin-

cera amistat. Que aquest setante aniversari estigui clarament encarat vers el futur.

XAVIER LLIMONA
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