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A LA MEMORIA DE JOSEP ALSINA I BOFILL (190^I-1993)

El dia 27 d'af;ost de 1993 mori a la seva casa de Palafrugell cl Dr. Josep
Alsina i Bofill, antic president, entre d'altres institutions, de I'Instiiut d'Estu-
disCatalans i de ('Academia de Ciencies Mediques de Catalun^^a i de Balears.
El Dr. Alsina i Bofill fou el primer president de la Socictat Catalana c'^,e Biolo^;ia
(1963-1967) despres de la represa de Ies actin hats d'aquesta Socictat, 1'any
1962. La revista Trr^mlls ^^c^ Ire SCt^ va retre-li un humenatge publicant dos breus
escrits en memi^ria del Dr. Alsina, presentats pel Dr. Ricard Guerrero, presi-
dent de la Socictat els anus 1989-199, i pel Dr. Oriol Casassas, antic president
(1979-1981), que reprodu'im en aquestes pagines. Incloem tambe la cr^mica de
la presentacici del Ilibre JoscE^ Alsi^ia i Bofill, I'c^.^r^n^^lr, que tingue lloc al Palau
do la Gcneralitat do Catalunya el 4 de jury de 1996.

JOSE?1' ALSINA 1 BOFIfJ., LI. 1'RL:SIDti'^'T D[ LA REPKLSA''

Ric-^iiu Gu^^uiiE:ao

I'residrnt de la Socictat Catalana de Biolo^;ia

EI comen4ament del curs academic ] 993-199 ens du^;ue la trista noticia de
la mart del nustre benvolgut mestre, el Dr. Josep Alsina i Bofill. Es custom que
cl prof;rama anual de la SCB, que s'adre4a als nostres sods en encetar 1'anv
academic, comenti Ies activitats realitzades durant el curs anterior i presenti
Ies que han estat prof;ramades per al que s'inicia. En el programa del curs ] 993-
199.^ h^rem una e^cepcio i en dedicarem el pbrtic a la mcmbria del Dr. Josep
Alsina i Bofill (19U^4-1993), que ens deixi a finals del mes d'agost de 1993.

La inoblidable empremta d'Alsina i Bofill perdurara tant a la SCB cam a les
altres cntitats catalanes a Irs goals estif;ue ^-inculat. Era el nostre soci nume-
ro I; aquest Iloc era cl que li pertanyia per la seva antiguitaten la nostra Socictat
i per la seva tasca continua en pro de la llengua i de la medicina catalanes.

"I'ubliiat ^^ 'I7^^Hulls d^^ In SCB. V^^I. -}^1 ^ I^)^)3), F^^^. 131-132.
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Amb motiu del seu traspas, diverses persones glossaren la figura d'Alsina

i Bofill. I ho feren des de diferents vessants: coin a investigador cientific i

ensenvant; coin a metge, especialment corn a metge de capcalera; corn a

lexic6graf, preocupat per la normalitzacio del llenguatge medic catala; corn a

patriota i defensor de la llengua i la cultura catalanes. Aqui volern recordar

('important paper que va tenir a la SCB. La historia de la SCB va indefectible-

ment Iligada al nom d'Alsina i Bofill. Ell, juntament amb Pere Babot i Boixeda,

impulsa la represa formal d'activitats de la SCB despr6s del periode de

persecucio i clandestinitat a que fou abocada des del 1939. El 14 de febrer de

1962, a l'auditori dels Dispensaris Blancs, 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 Iloc una sessio monografica que significa l'inici de la segona etapa

histbrica de la nostra Societat. La nostra revista, Trebnlls de In SCB, reprengue

la seva publicacio amb l'edicio del volum 18, que recull un prefaci del mateix

Alsina i Bofill, a mes de les comunicacions presentades en les sessions celebra-

des de febrer a abril de 1962 i alguns apendixs histories. Alsina i Bofill presidi

la SCB des del 1963 fins al 1967, en una epoca en que l'Institut d'Estudis

Catalans no era encara reconegut oficialment -i, per conseguent, tampoc les

seves societats filials- coin a corporacio academica, cientifica i cultural.

Malgrat la seva modestia, Alsina i Bofill fou un dels protagonistes del Dese

Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, que tambe signific la

represa d'aquests congressos, celebrat a Perpinya el 1976. Coin a president del

Congres, en feu el discurs inaugural, en el qual es mostra optimista quint al

futur de la llengua catalana coin a vehicle de ciencia i cultura: « Dins les naves

generacions 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

pr6pia. No es massa agosarat de pensar que aquest Congres pugui ser l'inici

d'una nova etapa de la vida academica del nostre pais, de la presa de consciencia

col•lectiva del nostre estament.» Estimula I'us del catala en el man de la

ciencia, i amb aquest afany dugue a terme una gran tasca en el desenvolupa-

ment del vocabulari medic catala, col•laborant en la preparaci6 del Dice ionari

de medicine, dirigit per Manuel Corachan (1936), i en les edicions del 1974 i

1979 del Vocabulnri medic; finalment, participant de manera definitiva en el

Dicciounri enciclopedic de medicine, 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

esfor4, perque se'n beneficiin els qui vindran despres, coin ens aconsella el

vers de Virgili, recordat per Oriol Casassas a l'Onze Congres, el 1980, a Reus:

,,Empelta les pereres, Dafnis;

els teus descendents ja colliran la fruita.,,
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Voldriem, tambe, que les activitats de la nostra Societat i la revista Trehnlls
tic la SCB, que es I'unica publicacio en catala dedicada a temes de recerca basica
en biologia i medicina , fossin part dels bons fruits de I'arbre que va empeltar
Alsina i Bofill, les branques del qua] 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 dels quals ens reunim amb la tasca cornuna de portar
endavant la SCB, mai no estarem prou agrafts a Alsina i Bofill per la seva labor
al Ilarg de tants anys. Si ha estat possible ]a publicaci6 d'obres cabdals, com les
suara esmentades , si podern reunir-nos i contribuir a les activitats de la SCB,
si, per ser breus , ara i en el futur podem desenvolupar ] a nostra tasca profes-
sional en un catala cientific , correcte i modern, es sens dubte gracies a la
dedicaci6 de persones com el Dr . Josep Alsina i Bofill, que, a mes dell sews
coneixements cientifics, posy de manifest el seu amor pel pals i per la cultura.

J os i1' ALSINA i BOFILL, L'EXEMPLE*

OR IOI CASASSAS

Membre Imerit de I'Institut d'Estudis Catalans

I que I I iI I gu no ho entengui corn Una express i6 ret6rica, corn una hiperbole,
perque la veritat es que Josep Alsina i BofilIlia estat -i es-exemple de moltes
coses: sense anar mes Ilunv, la hist6ria de la Societat Catalana de Biologia
-la nostra histo>ria- hauria seguit uns altres camins si no haguessim tingut
('exemple de la seva actitud i del seu estimul. Uns carnins, de ben segur, sense
la rotund tat que ha caracteritzat els nostres.

La Societat de Biologia fou fundada ('any 1912 amb el nom de Societat de
Biologia de Barcelona, Cl seu primer president i director dell Trehnlls de In SCB
-des de Ilur aparicio ('any 1913- fou Cl mestre August Pi i Sunyer i, per la
qualitat de les comunicacions que tants de noms il•lustres hi presentaven i la
col•laboracid de tantes autoritats mundials (Pittaluga, Maran6n, Calmette,
Negrin, Houssay, Del Rio Hortega, Cannon, etcetera), aconsegui en els sous
primers vint-i-cinc anys un nivell molt alt de consideracio i de respecte.

L'anv 1938, en plena guerra, la Societat publica el volum writ dels Trebnlls
tie In SCB, que Ies circumstancies impediren de distribuir. L'urc, la incompren-
sio i una terrible enveja dels ensuperbits vencedors cuitaren -I'anv 1939- a
destruir-ne tota I'edicio, convertint el pobre volum vv ii dels Trehnlls de la SCB
en el nostre volum martir.

* I'ublirat a I ri'b iIl . do Ia A' 13. Vol 44 (l )3), pp. 133-136
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Durant ens llargufssims anys, la Societat de Biologia -com tantes d'altres
manifestacions de la cultura catalana- fou reduida al silenci. Molts dell sous
mes preclars membres -August i Santiago Pi i Sunver, Jesus Bellido, Joaquim
i Antoni Trias, Lluis Saye, Pere Domingo, Emili Mira i un penes etcetera- eren
lluny, exiliats, i dels que havien romas at pais, la majoria -per dignitat o per

interdiccio- vivien un exili interior.

L'any 1954 -feia quinze anys que s'havia acabat la guerra-, el dia 12
d'abril, es feu present una tenue esperanca: en ocasio d'una vinguda a Barcelona
del professor d'Oxford Josep Trueta, els fidels es reuniren -amb Ies precau-
cions i el rise de la clandestinitat- a la liar de Josep Puig i Cadafalch per a
escoltar la seva llico «Criteri modern sobre 1'epidemiologia i la patologia de la
poliomielitis,,. Semblava que la represa d'activitats podria esser realitat, pero
encara hi havia massa hostilitat en les disposicions dels governs.

Alsina i Bofill un dia parla de la perenne vigencia del valor de Ia idea, de

la veritat i de la Ilibertat,,. I fou justament aquest valor el catalitzador del

retrobament que -sota la decisio d'Alsina i Bofill- materialitza la represa el

14 de febrer de 1962. Als Dispensaris Blancs del passeig de Sant Joan -encara

at marge de les autoritzacions-, Pere Gabarro i Conrad Xalabarder presenta-

ren les primeres comunicacions.

En relacio amb aquesta sessio -autentica festa de les essencies-, Alsina i

Bofill declarava que <da il•lusio dels qui avui menen aquest agrupament

d'estudiosos [... [ es d'iniciar una nova etapa d'activitats el prestigi de les quals

arribi a igualar i a superar, si fos possible, el nivell aconseguit durant els vint-

i-cinc anys de la seva primera etapa,, i proclarnava que «si una invocacio a

l'esperit dels predecessors es sempre un bon auguri per at futur, el nostre

record emocionat es concreta en dos noms capdavanters de la biologia catala-

na [...[ Ramon Turrd i August Pi i Sunyer. L'un i 1'altre afai4onaren la vella

Societat de Biologia de Barcelona i seran el millor exemple i el millor estimul

per als qui avui constituim la Societat Catalana de Biologia i per a aquells qui

en formaran part anys a venir.»

Josep Alsina i Bofill -el president de la represa-, amb la seva tenacitat i

disposicio permanent i amb una indeclinable fidelitat a ]es arrels, a semblanca

de Turr6 i Pi en la primera etapa, ha constituit per a molts « el millor exemple

i el millor estimul» d'enca d'aquella Ilunyana represa. Un exemple i un estimul

que, sense cap ombra de dubte, no unicament tracaren el cami repres, sino que

configuraren el que fou seguit posteriorment i configuren encara 1'esplendo-

ros carni actual.

I es que el doctor Alsina, en la seva integritat, confessava un dia: ,S6c un

nacionalista apassionat. Apassionat pel meu pais. I del meu pais el que

m'apassiona mes es la Ilengua.,, La llengua, que ell entenia en la scva significaci6

magica i profunda, i per aixo deia que,,seria erroni de considerar el Ilenguatge

com a simple mitja d'expressio d'allo que ha forjat el pensaunent, una simple
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eina de comunicacid que podria esser permutada per qualsevol altra. Al

contrari, idea i Ilenguatge son intimament un tot."

La idea i el Ilenguatge son un tot, si, perm sota cada cel, el tot es compost de

la idea i d'una determinada forma de llenguatge, fins at punt que aquesta

forma, naturalment, s'identifica estretarnent amb ]a terra i amb tots cis que hi

han Viet la llum. Inexcusabiement, corn proclamava en la «Crida,, del Congres
de 1976: ,[... I la llengua catalana en Ilavis dels catalans es l'obligada perque is

la nostra».

La perrnanencia d'Alsina i Bofill at servei de la Ilengua noes, probablement,

equiparable a la de cap altre dell sous servidors en tota la hist6ria del

recobrament del catala. El doctor Alsina -que havia nascut el 1904-es un

Jove testimoni de corn, cis anys vint, els metges -va dir- ,anaven

adoptant l'idiorna propi en llurs publicacions i conferences, aixo si, amb

un lienguatge moltes vegades ordenat purament pets criteris personals de

I'escriptor o del corrector,,. Era imprescindible i urgent 1'elaboracid d'un

instrument que salves de la desorientacid, i 1'any 30, en ocasio del Sise

Congres de Metges de Llengua Catalana, fou acordada la publicacio d'un
diccionari de medicina. La direccio de l'obra fou confiada a Manuel

Corachan, i, des del primer moment, entre els entusiastes col•laboradors hi
havia Alsina i Bofill, ,el jove metge que jo era el 1930» . El jove metge que,
molts anys despres, estimaria el diccionari Corachan ,corn a peca unica
dins la literatura rornanica. De diccionaris de medicina sempre n'hi ha
hagut molts; perm quan el nostre aparegue no n'hi havia cap que corn ell
aplegues els mots arcaics, els mots populars i el vocabulari tecnic actualitzat

i depurat.,,
Anys despres, quan Cl doctor Alsina presidi la represa d'activitats de la

Societat de Biologia, una de les sever primeres iniciatives fou la creaci6 d'una

comissid lexicografica que s'ocupes del manteniment de la rnern6ria dels mots

establerts d'antic i de l'oferiment d'una forma catalana per als neologismes

cientifics que havien aparegut d'enca del diccionari Corachan i per als que
incessantment anaven apareixent.

I clean I'Acadernia de Ciencies Mediques -amb un diccionari Corachan
que ja era histbria-decidi la publicacio del Vocabulari tttcdic (1974), breu, pert
suficient per a resoldre les necessitate peremptories, entre els redactors mes
eficacos hi havia Josep Alsina i Bofili.

I tambe hi era els anys vuitanta a I'hora de fer realitat el Diccionari
cucicol'cdic dc° medicina, amb el seu treball incansable, el seu consell, el scu
exemple i el seu estimul; tan puntual corn feia cinquanta anys, quan I'objectiu
era el venerable diccionari Corachan.

I encara mes: poques hores abans de deixar-nos, tenia a les mans cis papers
del proper Diccioiiari general de In Iletrgun, per tat d'afinar definicions i, potscr,
de corregir-ne alguna mancanca.

Un dia havia dit: ,Res no hi ha de mes noble que l'interes per allb que is,
sense cap dubte, la mes alta creacid de l'intel•lecte huma: el llenguatge.» Des
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de la coincidencia amb aquesta apreciacio, s'ha de concloure que la vida de
Josep Alsina i Bofill fou tota ella un exemple de ]luminosa noblesa.

Pere no n'hi havia prou: "Cal no oblidar -va dir- que una cultura, que
1'esperit d'un poble, nornes poden esser forjats amb vocacio i dedicaci6
constants. Nomes amb 1'esforc de cada dia podrern drecar una patria.,, Per aixo
-encara no tenia trenta ant's-, accepta la responsabilitat del carrec de
secretari general de l'Academia i Laboratori de Ciencies Mediques i -encara
no tenia trenta anys- s'incorpora -en qualitat de professor adjunt- a
l'apassionada empresa de la insuperada Universitat Autbnoma republicana.

I es clar, la dedicacio constant i l'esforc de cada dia mantinguts anys i anys
el dugueren a la consideracio d'autoritat en el camp de la medicina interna i,
d'una manera especial, en el de la nefrologia. Les qualitats cientifiques del
doctor Alsina, unides a ]'exemplar civilitat, expliquen que quan un estrenu

grup de metges emprengue l'any 1969 1'edici6 d'una nova col•lecci6 de
monografies mediques -a semblance de la que de 1926 a 1937 dirigi Jaume
Aiguader i Mir6-, el primer numero li fos encomanat. Es EI rrret,'e davarrt

I'hiperterrs, presentat per Rai-non Aramon i Serra, que aplegi un doble valor:

com a text d'elevat interes cientific i com a impetuosa arrencada cap a
1'esperanca.

I la dedicacio i l'esforc el dugueren tambe a ]a responsabilitat de la

presidencia de l'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears i
a lade l'Institutd'EstudisCatalans. Aquesta nostra primera instituci6 cultural

obtingue -durant la presidencia de Josep Alsina i Bofill (1974-1978)- el
reconeixement oficial ,corn a corporaci6 academica, cientifica i cultural, l'am-

bit d'actuaci6 de la qual s'estendra a les terres de llengua i cultura catalana"

(RD 3118/1976, del 26 de novembre).

Diuen que els jubilats prenen el sol at "bane del si no fos» ; el mal Os quail
li ha tocat a tot un poble de viure at pais "del si no fos», de prendre-hi el sol o

d'aguantar-hi el fred o la pluja. En un sens fi de camps, sernpre s'ha d'estar

comencant, sempre s'ha d'estar normalitzant; i, si no fos pets perfids trunca-

ments, si en faria de dies que una normalitzacio acceptable i digna hauria estat

assolida!
Un dels incomptables truncarnents provocats per la malabua que durant

inacabables anys reprimi el respir i la florida fou la interrupcio del seguit

esponer6s dels Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. El mes de

juny de 1936, a Perpinya, se n'havia celebrat el nove i fins at mes de setembre

de 1976 no en tingue Iloc el dese, a Perpinya tarnbe, amb la voluntat de fer

patent la continuitat, i sota la presidencia d'un dels congressistes del 36, Josep
Alsina i Bofill.
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F] Dose Congres es recordat per molts motius, d'entre els quals sobresurt

pel fet de I'absencia de precedents- la presentacio de la pionera ponencia

sabre la funci6 social de la medicina, que -tot i haver causat una certa

sorpresa entre els organitzadors en el moment d'esser proposada- el presi-

dent Alsina i Bofill acolli amb un envejablement Jove esperit dels temps.

F.I Palau de Congressos de Perpinva, pie d'entusiasme, vibra amb el
president quan hi digue: "Ens sentiem tots una mica afeixugats de responsa-

bilitats, perb cofois i exultants aihora. Ens sentiem at capdamunt d'una llarga

i aspra pujada on havfem deixat dolors, sacrificis i decepcions, i empreniem la

marxa pet dificil pert desitjat cami de reconstruir un pals, el nostre pais.>'

I en un sere colof6, el president insistia en la mateixa idea: «No hem anat a

Perpinva a rememorar gestes i a cultivar envorances, a gaudir d'un retroba-

ment d'amics i a engrescar-nos perque durant uns dies sembla que hagim

esborrat 1'Albera. No. Hi hem anat a plantejar i intentar de rc oldre, o 1116s bell

dit, de comprendre millor tins problemes que ens preocupen com a biolegs i

com a metges a] servei d'una comunitat.'>

En una altra ocasio , ell mateix referia unes paraules d ' August Pi i Sunver-
el primer president de la Societat, el president del Sise Congres-: ,La nostra
missio no acaba en la recerca freda dels secrets de la vida. Vivim submergits
en el man i ens hi devem.»

Uns mots i els altres son I'expressio del permanent sentiment do respon-

sabilitat, de fidelitat, de solidaritat, que distingeix cis homes i les clones
conscients.

El doctor Alsina i Bofill, a 1'hora de cloure el Congres de 1'erpinya, digue:
,,Mai no podia somniar Lin colofo mes honorable a la mew tan modesta vida
academica. Moltes gracies a tots per tantes coses.,,

No es prow clar que Josep Alsina i Bofill hagues de donar les gracies. En
canvi, si que es cert que li devem gratitud i reconeixement aquella generaci6

que, Lin dia , arribarem a temer l ' anorreament de la idea, de la veritat i de la
Ilibertat, ferides de mort. I que trobarem en ell el guiatge i el convenciment que
amb tenacitat s'aconsegueix -per damunt de la iniquitat- ,Ia perenne
vigencia de la idea, de la veritat i de la Ilibertat».

I encara mes: tambe en son deutors Lines generacions per a les quals el
doctor Alsina is una figura remota . Perque moltes de les actituds que els
serveixen de referencia s6n con) son, son on son, perque fins at dia vint-i-set
d'agost de mil nou-cents noranta - tres -que ens deixa- comptaren amb el seu
consell i e] tingueren com a exemple.

De Josep Alsina i Bofill es pot dir, a plena veu, allb que en alguna Banda
deixa escrit amb referencia at veil: «Enriquit amb tot a116 que ha contemplat
Ilargament, pacientment, en el silenci i en I'amor, I'horrle pot donar flavors
Ilum i guia com Lin far."

Josep Alsina i Bofill, 1'exemple.
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PIZESENTAC[b DF.L LLIBRE ^OSEP ALSINA 1 BC)1'ILL, L^EXFMPLE'^

EI 4 de juny de 1 y96, a les set del vespre, cl Sa16 Sant Jordi de 1 ^ Generalitat

de Catalunya era plc de tom a gom. Les persones que hi havien fet cap no hi

anaven nw^;udes per I'afany de fer-se veure, com succeeix amb alKuns actes

publics uficials. Aqucll dia, eli reunits ho estaven per retre homenat^;e a una

fi^;ura cabdal de la cultura catalana del segle xx. S'hi feia la presentacio del

llibre /c^sep Al^iun i Bofill: 1'rserriplc, d'Oriol Casassas. En la mesa presidencial

es trobaven el Molt Hon. Sr. Jordi Pujol, President de la Generalitat de Cata-

lunya,l'Hon. Sr. Eduard Rius, Conseller de Sanitat, el Dr. Oriol Casassas, autor

del llibre, i cl Prof. Ricard Guerrero, President del Quinze Congres de Met^;es

i Biole^;s de Llengua Catalana.

Despres quc els senyors Guerrero i Casassas fessin cls seus parlaments, el

president de la Generalitat s'adre^r a les persones presents i els expressr el scu

goi^; pel fet quc la presentacic^ d'aqucll llibre es fes en el Palau de la Generalitat.

El scu plaer i I'interes pcr 1'acte responien no sots a motius institucionals, sine

tambe, i moltespecialmcnt, amotius personals. Comentr quc, coma represcn-

tant do la institucio, semprc se sent molt cumplagut yuc hi haf;i persones quc

hi facin cap per a al^;una celebracio; aixb permet que el Palau sigui obert a

tothom. Feu referenda al bro^;it quc procedia de 1'exterior, on un bon ^;rapat

de seguidors de 1'equip de briquet del I3ar^a crspcraven quc cis ju^;adors fessin

cap a la playa de Sant Jaume amb el scu darrer trofeu, acabat d'aa^nseguir.

D'altra banda -prosegui comentant el president-, i com tot just havia

dit, tambe se sentia molt complagut de participar en aquest acte pcr motiui

personals. EII es met^;e. No n'excerceix, Pero, perquc la seva vocaciu 1'ha

portat pel cami de la politica. Si s'ha};ues dedicat a 1'excercici de la

medicina, hauria destijat ser el opus de metge que fou el Ur. Alsina i Bofill.

Sobre Ics seves qualitats, no calia quc en parks; el llibre que es presentava

en aquell acte ja ho dcia tot. El president de la Generalitat, Pero, vole

expressar publicament la seva Kratitud per 1'ajut politic que en algun

moment robe del Dr. Alsina, un ciutada conscient i generos, quc era

respectat per tothom; un «ienyor», un home sere, quc cxhalava i projecta-

va la seva serenor a qui era prop seu. Mal^;rat les circumstrncies tan tristes

que li tocr viure, en parlar de la llen^;ua, ho feia screnament i amb

espcran^a quc algun dia la situacici milloraria. A mes, era una periona

constant, d'aquelles quc amb la feina de cada dia acaben font una gran

obra; com qui, posant cada dia un mao darrere un altre, acaba per construir

una Casa on moltes persones hi truben aixopluc. El president de la Genera-

"Acts de presentaci^i drl llibre ^n,r^^ .ll^ini^ i I^i^^ill, 1'c.rrrnhlr, editat prl CZuinv.c Con^;rrs en

rul laburaci^i amb I'ublicacions de I'Abadia de Montserrat. El llibre hay is aparel;ut rl dia

23 d'abril dr 199F, diada do Sant Jordi.
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litat acaba expressant el seu desig que fossin molts els ' exemples,, a seguir,
com el que ens havia donat Josep Alsina i Bofill.

A continuacio reproduim els parlaments fets pels senvors Ricard Guerrero
i Oriol Casassas:

R. GLi rri RO:

Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Honorables Conse-
llers, Senyores i Senvors:

Aquest acte de presentacio del Ilibre que recull la biografia del Dr. Josep Alsina
i Bofill ens Aorta a la memoria un altre acte, que tingue Iloc fa gai robe vint anvs -
els fara el proper 23 de setembre- a Perpinya, i al qual varem a;sistir algunes de
les persones que sour ara aqui reunifies. Aquell acte, que ja forma part de la
histi ria del nostre pals, era la inauguracio del Dese Congres de Metges i Biolegs
de Llengua Catalana. El presidia el Dr. Josep Alsina i Bofill, la figura del qual
recordem i honorem avui en aquest Salo de Sant Jordi de la Generalitat do
Catalunva.

Els Congressos de Mctges i Biblegs de Llengua Catalana son una activitat
cientifica d'alt contingut civic i cultural amb uses caracteristiques propies. Els
seus participants, a mes de compartir el seu interes per les ciencies de la vida i de
la salut, comparteixen una mateixa llengua i una mateixa cultura. Aqucsts
Congressos tenen una tradicio que remunta a 1'anv 1913, en que en tingue floc el
primer a Barcelona. Des d'aleshores s'han celebrat periodicament, Ilevat de dues
interrupcions (1923-1930 i 1939-1976), for4ades per les circumstancies que traves-
sava el pals. Des del Nove Congres, celebrat a I'crpinva el 1936, van passar
quaranta anys fins al seguent. El Dese es feu tambe a Perpinv":., corn a simbol de
la continuitat que volia donar-se a una activitat que no s'hauria hagut d'interrom-
pre mai.

Com ha descrit Oriol Casassas en el Ilibre que avui us presentem, la Ilavor que
fructifica en la represa dels Congressos fou plantada el 20 d'abril de 1975, durant
una reunio de pediatres catalans en la qual participa el metge rosselloncs Andrea
Roquere. En conversa amb Alsina i Bofill, recordaren els Congressos de Metges i
Bii)legs de Llengua Catalana que havien estat interromputs per la situacio politica
d'aquesta bandy del Pirineu. El rosselloncs suggeri a Alsina i Bofill la possibilitat
que Cl Congres se celebres a Purpinya, on malgrat la probable manca d'interes dels
professionals, podrien comptar amb el suport de diverses entitats i institucions.

El 4 de junv del mateix any de 1975, Alsina i Bofill feu la proposta a la Junta de
('Academia de Cicncies Mediques de Catalunva i de Balears, de la qual era
president, i immediatament comencaren els preparatius del Congres. Uns dies
mes tard -cl 16 de junv- el Sr. Manuel Criado i Antona, administratiu a la
Mutual Modica de Catalunya i Balears, lliurava a Alsina i Bofill el Ilibre d'Actes



^, ^(l yl I I N,', (, ) N ( H, ', [^( V( I ^ " " I H I' ) I ^ ( , " 1) ( [ ^ ^ % , , I I [ I , I I I ^ I I ^j i,

de la que havia estat Associacio General de Metges i Biblegs de Llengua Catalana.

La primes acta que s'hi recull duo la data del 21 de setembre de ] 915, i correspun

a la sessio constitutiva de 1'esmentada associacio. La darrera acta manuscrita que

s'hi va entrar esta datada el 7 de juliol de 1936. Encara hi ha dos esborranys

mecanoscrits de les actes de ]es dues darreres sessions ordinaries que celebra

I'Associacio, del ]4 de juliol de 1936 (el mateix dia que va morir Jose Calvo Sotelo,

fetdisparador del cop militar del 17dejuliol), i de125 de setembre de 1937. Aquests

dos mecanoscrits eren dins les pagines del llibre, i mai no form passats a ma al

llibre d'Actes, Com era preceptiu i habitual. Segons va escriure el Sr. Criado i

Antony en la Carta amb que acompanya el llibre en lliurar-lo a Alsina i Bofill, ell

-cl Sr. Criado- n'havia estat dipositari per encarrec del Dr. Salvador Vives

Casajuana, el goal li encomana que, si algun dia li semblava adient, entregues el

llibre a qui cregues que podia for-ne un us adequat a alto que representava

I'Associacio. L'autor de la Carta expressava la seva seguretat que el lliurament a

Alsina i Bofill era el minor desti que hom podia donar a 1'esmentat llibre.

Com va expressar el mateix Alsina i Bofill, en els guaranty anys transa^rreguts

entre el Nove i el Dose Congres, la medicina havia experimentat una enonne

transformacio. Havia deixat de see una ciencia que tenia com a maxima preocu-

pacio encertar en el diagni^stic i en la prognosi. En aquest altre periode de vint anys

que va des del Congres de la represa fins al que enguany celebrarem a Lleida,

tambe s'han prudu^it grans canvis, especialment per causa del desenvolupament

tecnolbgic. Avui dia, la medicina i la biologia han esdevingut matcries

multidisciplinaries, que s'interrelacionen i integren amb altres camps de la

ciencia. Medicina, biologia, farmacologia, infermeria, veterinaria, bioquimica,

psicologia, ciencies ambientals, ffsica, enginyeria, matematica i informatica, entre

d'altres, son disciplines que, toti semblaren alguns casos molt allunyades les uses

de les altres, amstitueixen una xarxa en que s'estableixen multiples connexions,

i que es troba encara en expansio. Tanmateix, modernitat i tradicio no es contra-

posen. Els aven4os cientifics i tecnolbgics no van lligats a la infravaloracio u a

1'oblit de practiques tradicionals; en s6n mes aviat un complement. En alguns

casos, fins i tut observem un ressorgiment de professions i practiques mediques

que hom havia considerat obsoletes, com ara la de les llevadores, en el primer cas,

i els tractaments amb aigiies termals, en el segon. Fa tan sots uns nu^sos ha acabat

els sous cshidis la primes promocio dels noun estudis de Ilevadore^ de la

Universitat de Barcelona.

Alsina i Bofill convori a participar en el Ih^si^ Congres el^ ^^metges i alh^c^

biolegs de tots els pa^isos catalans»; tins pa^isos «que no tenon configurada una

circumscripcio politica ni administrativa» ique tenon «la Ilengua com a uric

vinclc» . Com goody reflectit posteriorment en el Llibre d'Actes del Dose Congres,

si be la Ilengua i la cultura constitu^iren el nexe entre els participants, la feina

cientifica fou 1'essencia de la trobada: el plantejament i comprensio d'una serie de

problemes que preocupaven biolegs i metges, i tambe la Corey de solutions.

Ara tenim un llibre sobrc la villa i 1'obra de Josep Alsina i Bofill; ens el fa a mans

Oriol Casassas, que cl conegue molt be. ^s la biografia d'una persona que estima
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el seu pals i la seva Ilengua , parlada nomes per uns pocs milions de persones en
una urea geografica redu 'ida. La llengua d'un poble petit due, com expressava ci
mateix Alsina i Bofill, « no pot tenir un suport de massa de poblacio ni de potencia
economica <<. Ell estava conven4ut que la grandesa d'una Ilengua , d'una cultura,
no es mesura pels milers de quilumetres quadrats del seu territori ni pel nombre
de milions dels qui la parlen. Alsina i Bofill, empes per la seva passio a la Ilengua,
participa en empreses ambicioses que feren del catala una Ilengua de ciencia. Una
d'elles fou ]a col-laboracici en la redaccio del Diccinnrrri de Medicirra, mes conegut
com a « Diccionari Corachan ., que es publici el 1936 i fou punt de referencia per
als metges catalans fins al 1991 , quan sorti el Dicciorrarri Errciclopcdic de Medicina, en
I'elaboracio del qual ell tingud un paper essencial . Alsina i Bofill defensa sempre
I'us correcte del catala en sessions academiques, en les universitats i en les
publicacions interiors . Corn expressa en el discurs d'obertura del Dese Congrds,
d'aquesta manera s ' aprofitaria ,el millor producte de la nostra cultura de segles,
gue ds I'idioma ,, i es formularia « Ia nostra cultura d'avui amb un coatis propi; un
matis que ve a enriquir el patrimoni cultural de tota la humanitat».

En el mateix discurs , Alsina i Bofill comenta el canvi radical eyperimentat per
la medicina des de la celebracio del Nove Congrds , el 1936 . And la dedicacio de
les ponencies del Dese Congrds a la dinamica de la infeccio i <i la funcio social i
l'ensenyarnent de la medicina, hom intenta analitzar algunes de les transforma-
cions que tingueren Hoc en aquell periode de quaranta anus, com tambd les sever
consequencies i repercussions en la societat . Des de la visio retrospectiva , podern
apreciar el significat que ha tingut el Congres de Perpinya dins el context de la
cultura catalana i de la medicina . Per una part, fou realment urea fita , corn Alsina
i Bofill desitjava . Malauradament , « la trajectbria ascendent de la nostra cultura i
de la nostra consciencia col•lectiva'<, que ell augurava, procedeixen mes lentament
del que tots nosaltres desitjariem , i Ilur avenc sembla de vegades una cursa
d'obstacles . Quant a I ' aspecte medic del Dese Congrds , la de=inicio de salut -
«aquella manera de vivre que es autionoma , solidaria i joiosa- sorgida de la seva
segona ponencia i de I'esperit entusiasta i dinamitzador del Dr . Jordi Gol i Gurina,
es encara vahda , i ha estat adoptada arreu.

Els Congressos de Metges i Biulegs de Llengua Catalana son moguts per
I'afanv de progrds cientific i la voluntat d'enaltiment de la Ilengua , ideals que tan
be personifica Alsina i Bofill . Per aixb aquest Quinze Congrds ha volgut recordar
el mestre i ha impulsat la realitzacio d'aquesta obra que ara oferim. El Ilibre ds el
resultat d ' una tasca en que han participat moltes persones , a les quals volem donar
avui les gracies. En primer lloc , el seu autor , Oriol Casassas, el qual , amb ploma
lleugera , corn cops luaus de pinzell, Pero de manera acurada i penetrant, fa una
descripcio amcna de la vida d ' un home i d'una epoca, d'una manera de pensar,
i de viure , en clue cada moment vital reflectcix aquest pensament de Ilibertat ids
consequent amb la idea de fidelitat , de dedicacio , d'esforc i d, e sacrifici per una
patria , per una Ilengua i per un ideal.

Fiem d ' agrair tambd el suport economic rebut del Sr . Josep Esteve i Soler, en
representacio de Laboratoris Dr. Esteve, S. A., del Sr . Josep Maria Puig, enrepre-



-)`) 2 QUINZE CONGRES DE METGES I BIOLEGS DE LLENGUA CRTRLRNR

sentaci6 de la Fundaci6 Puig, i de la Diputaci6 de Girona, juntament amb

1'Ajuntament de Palafrugell. Tambe hem d'agrair l'ajut de ]a familia Alsina i de

diferents persones que d'una manera o altra han fet possible la publicaci6 d'aquest

Ilibre i d'aquest acte. La col•laboraci6 de ('editorial, Publicacions de l'Abadia de

Montserrat, representada aqui pel 1'. Massot, ha estat essencial per a la publicaci6

del llibre. Finalment, no podern oblidar la tasca continuada i eficac de tots els

co]•laboradors, principalment estudiants i recents Ilicenciats de biologia, que ens

estan ajudant en la preparaci6 del Quinze Congres.

Acabare amb dos fragments del poeta valencia Marti Dominguez, del seu llibre

Arhres, publicat ('any 1957. El primer ens compara la llengua als arbres:

La llengua es a la Patria lo que a la terra els arbres:

I'arrelam que l'apreta, els troncs que l'ennoblixen,

les branques que s'eixamplen per donar-li son sombra

i a la volta son fruit.,,

El segon sembla descriure el poster del Quinze Congres:

,,Roinat el tronc, rebrots tendrissims cries;

si enllosaren la terra, brotaries

per les mateixes juntes... i en pocs dies

les (loses mcs pesentes alcaries.,,

Ara, quan hi ha qui discuteix la unitat de la nostra llengua, continua essent

necessaria la continuitat i millora dels Congressos de Metges i Biolegs de Llengua

Catalana, la represa dels qual, entre tantes de les cosec que va fer per la llengua i

la cultura de les nostres terres, devern al Dr. Josep Alsina i Bofill. Els Congressos

de Metges i Biolegs de Llengua Catalana s6n, com a resum, un fide] exponent dels

ideals que van impulsar i guiar l'actuaci6 de Josep Alsina i Bofill durant tota la

seva villa; vida d'entrega i dedicaci6 a la ciencia medica i a ]a cultura catalana.

Parlament del senyor Oriol Casasas:

O.

Molt Honorable Senyor President , Honorables Consellers , Dignissirnes auto-

ritats , Estimada familia Alsina , Senyores i senyors, Amics tots:

Es un fet corrent que, en acabar d'escriure un article o preparar una conferen-

cia, es presenti el problema de la tria del titol. Un titol que no sigui equivoc, que

en la seva brevetat ja anuncii el contingut del text i, fins i tot , que deixi claret judici

estimatiu d ' allo que el text refereix ; no es facil.

Fn el cas del llibre que avui es presenta, he de dir que tan bon punt em fou fet

el suggeriment de la seva redacci6, apareguc el titol . L'acceptaci6 de la proposta

i 1'elecci6 del titol van ser simultanies. Un llibre que referis els anys del Dr . Alsina
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i la seva circumstancia, la seva experiencia hurnana, el seu pas entre nosaltres,

nomes podia dur un titol: Josep Alsina i Bofill, l'c.rcntple.

D'exernples, de conductes o d'actituds exemplars, en el nostre petit pals,

podem fer-ne, afortunadament, una Ilarga llista. Una Ilista de la qual podriem

citar-ja que aquest ilibre es ei resultat d'una iniciativa dels Congresses de Metges

i Biolegs de Llengua Catalana- els noms d'unes persones, d'entre les que
presidiren un d'aquests Congresses, que foren i encara s6n tota una Ili46.

FI professor Miquel Angel Fargas i Roca, president l'any 1913 del Primer

Congres, es un simbol, a la Facultat de Medicina i a l'Institut d'Estudis Catalans,

de rigor cientific i d'esperit amatent a les innovacions cientifiques, i, at costat de
Prat de ]a Riba, es l'inspirador d'una reforma sanitaria que canvia la fisonomia del
pals. El doctor Joan Freixas i Freixas, que presidi el Segon Congres, es encara avui
exemple d'un solid i abrandant patriotisme constructiu. D'aquell patriotisme que
no ha de fer cap vergonya de confessar. 0 el professor August Pi i Sunyer, que en
presidi el Sisc, i, amb uns recursos ben migrats, aconsegui amb l'Institut de
Fisiologia una consideracio i un prestigi, fins i tot internaci;mals, dificilment
igualables; i des de la Universitat Autonoma del 33 i, despres, des de I'exili, feu
mestre de civilitat. Jo recordo amb quina emocioen parlava el professor Humberto
Garcia Arocha, de Caracas, quan, en ocasi6 del centenari del naixement de Pi i
Sunyer, acudi a Barcelona per prendre part en els actes commemoratius.

Tots aquests mestres -i d'altres, es clar, d'entre els desapareguts- tots, son
una Ili46 encara valida. I per a tots aquells que en facin, a consciencia, una
valoraci6 junta continuaran essent una Ilic6, durant molts anys. Una junta valora-
ci6, amb l'objectivitat que d6na la Ilunyania i, una mica tambe -per que no?-,
amb la imparcial fredor que el fet de no haver-los conegut fa possible.

EI cas del Dr. Alsina -tambe president d'un dell Congresses, el Dese- is
diferent. 0 almenys es diferent per a mi i per a molts dels conipanvs de la meva
generacio.

S'ha dit -i em sembla amb molta rah- que ens pot ser exigit que siguem
justos, pert -com una consequencia de la Ilibertat de la condici6 humana- no
se'ns pot demanar que siguem imparcials. Jo puc procurar de ser just en la
valoraci6 de la figura del Dr. Freixas i Freixas, poso per cas, i fins i tot eni veig amb
cor de fer-ne un judici imparcial. Peru, la meva generaci6, si parlem del Dr. Alsina
o si escrivim sobre el Dr. Alsina, imparcials no podern ser. No podem recordar-lo
sense una favorable predisposici6 de l'anim. Vam rebre d'ell un mestratge que
afectava i influia massa intimament les nostres conviccions essencials. Per exem-
ple: Quan alga deia: ,Oh, la llengua, jo que mes voldria, pero ni a l'escola, ni a
l'institut ni a la Universitat, no l'aprengueren'>, ell comentava ,A 1'escola, a
l'institut i a la universitat, en quina Ilengua es pensen que ens parlaven a
nosaltres? En quina Ilengua, en el nostre temps?,,

I el Dr. Alsina, que amb 24 anys corregia els Annals de I'Academia, i amb
26 era un del', tenacos col•laboradors del Dr. Corachan en la redacci6 del L)iccio -
nn•i tit, Medicinaa, als anys 60 -a la Societat de Biologia- i als anus 70 -en la
redacci6 del Vocabulari Medic de I'Academia- i els anvs 80--en la redacci6 del
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Diccionari Enciclopcdic de Medicina- i als 90 -en la revisio del Diccioiiari tit, la

Lien,'ua Catalana de I'Institut-, era el participant sempre disposat i l'incansa-

ble i lucid consulter.

Quantes vegades les sever observacions solucionaren dubtes linguistics o

vacil•lacions... Pero, sobretot, Quantes vegades la seva permanent i generosa

presencia i la seva apassionada correccio en ]a paraula, foren el mirall... No is

possible de ser impartial en el record del Dr. Alsina. Una altra de ]us raons que

ho justifiquen, es el regal que ens feu el Dr. Alsina a no se quants de nosaltres.

Haviem viscut una adolescencia any mes, any menys- immersos en un

pais il•lusionat: uns, en Grups Escolars del Patronat, d'altres als Instituts-

Escola, els mes grans a ]a Universitat Autonoma. I, de cop, tot s'havia esfon-

drat: els centres d'ensenvament -forcadament- havien canviat la seva cara

amable per una cara fosca i Iletja; els Ilibres, els mestres, Ies entitats i les

institucions ja no hi eren per alimentar la raonada il•lusio i per omplir Faire de

la conviccio que tots participavem en I'edificacio d'un pais.

L'enyoranca, la nostalgia -nomes 1'enyoranca i ]a nostalgia-, no condu'irien

enlloc. Per a passar a 1'acci6, hi havia la voluntat i el coratge, pero ens calia

l'estimul, ('impair, la guia. I molts dels mestres, no hi eren. Fins que trobarem el

Dr. Alsina. El poeta havia dit,,i els batuts, van retrobant-se soldats,', i el Dr. Alsina,

que era un dels derrotats -expulsat de la Facultat i de ]'Hospital-, fou qui aporta

el sere entusiasme que condugue al retrobament i a la represa. El Dr. Alsina ens

feu el regal de la seva esperanca, ens encomana la seva esperanca, i orienta els

passos-amb la fermaconviccioqueresnoera perdutdefinitivament-elspassos

d'una cautelosa estrategia d'eficac recuperacici.

Torno a dir que no ens es possible de ser imparcials en la memoria del Dr.

Alsina. No podem ser imparcials, si parlem del Dr. Alsina. Si com on exemple

de la nostra relacio amb ell recordo aquestes situacions i recordo tambe les

actituds que hi foren presents i les consegtiencies que en derivaren, es amb la

intencio de deixar hen clar quin es l'anim que, permanentment, ha guiat la

redaccio d'aquest Ilibre que avui es presenta. No podia ser de cap altra m anera.

I si alga troba que en el Ilibre hi ha una gran estima, no s'equivoca. No podia

ser de cap altra manera.

Ara tenim el Ilibre, un Ilibre que vol ser un homenatge. I ara que tenim el Ilibre

-un Ilibre on en cada pagina de la seva redaccio he anat escrivint, molt decor, un

invisible ,gracies, Dr. Alsina»-, jo voldria expresser publicament la meva

felicitacio als organitzadors del Quinze Congres per 1'encertada idea de retre on

homenatge al mestre, i la meva gratitud per la confianca que em feren amb Ilur

encarrec, in meva gratitud tambe a Ies families que el feren possible i a ('equip de

publications de I'Abadia per la paciencia i la pulcritud en la realitzacid de I'obra.

Al president Pujol -coneixedors per endavant de la coincidencia de

sentiments respecte la figura del nostre biografiat- li hem d'expressar grati-

tud per la seva companyia.

I, finalment, a la familia del Dr. Alsina, per la seva gentilesa, la seva

comprensio i la seva benevolencia -molt cordialment- moltes gracies.


