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PRESENTACIO DEL LLIBRE
UNA FAULA I SETZE HISTORIES , D'ORIOL

CASASSAS

FI dia 22 de febrer de 2000, ^ la Sal ^ de Graus de la Facultat de Biulogia de la Uni^^ersitai de

Barcelona, tingue Iloc la presentaci6 del llibre Unn fnuln i set_c histories, d'Oriol Casassas.

L'acte fou presidit per Ricard Guerrero, president de la Fundaci6 Alsina i Bofill, el goal,

despres d'agrair la presencia del vicerector de Cultura de la Universitat Barcelona i del

president de la Societat Catalans de Biologic, procedi a for la presentaci6 dell altres membres

de la mesa: Jordi I'orta, president de la Fundaci6 Jaume Bofi((; Josep Mcssot i Muntaner,

director de Ies ['ubliraciuns de 1'Abadia de Montserrat, historicdor i Eil6leg, membre de I'Institut
d'Estudis Catalans; ['ere Lluis Font, professor de filosofia de la Universitat Aut6numa de
Barcelona i tcmbe membre de I'Institut d'Estudis Catalans; Maria Ant6nia Oliver, escriptura,
novel•lista, traductora i guionista; i Oriol Casassas, autor del llibre que es presentava. EI president
convent que, en un principi, estcva prrvista la participcci6 d'Enric Casassas, gernri de I'autor

i, cum ell, gran humanists, a mes d'hume de ciencia; malcuradament, la seva mart recent feu

que la que hau ria estat Ic seva contribuci^i a aquest acte -tent referenda a la constant identificaci6

del llibre amb un pail concret, la seva histbria i la seva gent-no passes de la fcse d'esborrany.
A continuaci6, el Sr. Ricnrn Gviriz^:r.^, adre^a als presents les segiients paraules:

PARLAMENT DE RICARD GUERRERO, PRESIDENT DE LA FUNDACIO ALSWA 1
BOFILL

Cum a president de la Fundaci^i Alsina i Bofill, es prr a mi m^ plaer i un honor presidir i iniriar
I'acte de presentaci6 del llibre Unn tn^^ln i si't^^^ Histories, del Dr. Oriol Ccscssas. Hu frm en un
acte intercongressual dels Congressos de Metges i Bii^irgs de Llengua Catalans (CMBLC).
Ayuests Congressos s6n un punt de trobada de professionals i estudiants yuc trefiallen en
^unbits molt diversos de les ciencies de la villa i de la salul, i yue tenon com a nexe la Ilrngua i
la cultura caulanes. La trcdici6 dels Congressos remunta x11973, en que se'n celebra la primr-
ra edici6, a Barcelona. Els Congressos form interromputs en dues ocasions, per rausa de
circumst^uiries pohtiques. La darrerc etapa s inicia el 1976, amb el Dese Congres, yur tingue
Iloc a f'erpim^a, i fuu presidit pel Dr. Josep Alsina i Bofill. Del 28 al 31 d'octubre d'enguanv en
celebrarem la setzena edici6, tambe a Barcelona, mm la del 1913. 1 hu farem en la mateixa cars
yue avui ens ha obert les porter per for-hi la presentaci6 del llibre d'Oriul Casassas.

t Ie esmentat abans la Fundaci6 Alsina i Bofill, Jove institud6 nascuda per la decvsi6 dels participants
en el Quinze Congres -celebrat a Lleida el 1996-, que aprovaren la seva creaci6 en I'Assemblec
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del Congres. Aquesta decisio fou ratificada per les entitats que organitzaven els Congressos fins

aleshores, les quals ara son patrons de la Fundacio. "lot i que la principal tasca de la Fundacici es

l'organitzacio dell CMBLC, els sous objectius son mcs ampli i inclouen tambe: i) la promocio i

difusio dels estudis de lesciencies de la vida i de la salut; ii) l'establiment i manteniment de Iligams

entre diferents entitats relacionades ambles ciencies de la vida i de la salut en les terres de Ilengua

catalana; iii) la publicacio d'obres cientifiques l'abast de les quals estigu i compres en les ciencies de

la vida i de la salut; i iv) la promcxio de reunions cientifiques d'aquest abast en les terres de

Ilengua catalana. Donar el nom d'Alsina i Bofill a I'entitat que ha d'organitzar els Congressos en

el futur es el millor homenatge que hom podia retre a Josep Alsina i Bofill, l'home que feu

possible la represa dels Congressos despres d'un gran silenci de quaranta anvs.

Al nostre pals, durant molt de temps ha existit un gran desequilibri entre una cultura

historiea, artistica i literaria - allo que coneixern com a ,cultura humanistica»-, i una

cultura cientifica i tecnica, per a la qual no hi ha hagut interes, ates que sovint ni tan sols es

considerada com a part de la cultura. La manca de comunicaci6 entre ciencia i hunnanisme es

un obstacle per al desenvolupament cultural del nostre temps; la diviso del coneixement en

multiples branques Aorta irremissiblemente a la fragmentacio de la visio global del nostre

entorn i de la nostre societat. Una interrelacio entre ambdeis camps del coneixernent bene-

ficiaria, no sols la ciencia i les humanitats, sino la societat en general. Per aixO Yuan horn

percep la possibilitat d'establir un dialeg entre ciencia i cultura humanistica, horn obre una

porta a la comprensio entre dos coons que havien estat units fins al Segle de les Hums i que

mai no haurien hagut de separar-se. Tanmateix, aquest dialeg no es una possibilitat, sino

una realitat, en 1'obra d'Oriol Casassas. Nomes cal donar un cop dull a ]'index onomastic de

la seva Faula, per veure com Aristotil, Socrates, Petrarca, Miquel Angel, Bach, Caries Riba o

Joan Fuster, conviuen harmonicament amb Paracels, Ramon Hull, Lluis d'Alcanvis, Galiieu,

Lluis Pasteur, Joan Oro o Jacques Monod. En la primera de les setze - titulada Els segles-,

1'autor parla de Ramon Hull i ens mostra un coneixement i autoritat que fonen i esmicolen

les fronteres que hi pogues haver entre ciencia i hmnanisme.

A aquesta primera ,hist6ria,, em vull referir, tot i yue ho faci com un intrus, perque no puc

presenter-me com a expert en Ramon Hull, ni tan sols com a historiador de la ciencia o filosofia

de I'Edat Mitjana. Nomes em puc presenter corn a un bioleg per al qual I'estudi de la vida es, a

mes d'una professio (ambles seves possibles aplicacions a la tecnologia i al desenvolupament de

Ies condicions que la societat modema permet), una forma de pensament, d'aproximacict al

saber que ens permet endinsar-nos en el coneixement dels origens. Des d'aquesta perspectiva

de bioleg "modern'> he gosat d'analitzar un dels Ilibres de I'Arbre de la Cicncia. Aquest Ilibre to, a

la seva vegada setze Ilibres -corn les histories d'Oriol Casassas-. El primer es l'Arbre elemen-

tal, el darrer I'Arbre questional, en el qual Hull es fa exactament 4058 preguntes. El Ilibre que he

analitzat es I'Arbre vegetal, un dels primers, que tambe es el mcs curt, ja que to unes 3(HX)

paraules. (Una edicio critica Ilatina de I'Arl?re dr In Ciencia feta per Pere Villalba, professor de la

Universitat Autbnoma de Barcelona, sera publicada enguanv per ('editorial Brepols, de Bruges.)

El llibre esmenta I'harmonia que ha d'existir entre aquestes forces o branques perque hi hagi

,,concordancia entre generaciei i corrupcio, entre consum i creixement,,:

aE per aco los metges administren Ies natures de les branques com hagen concordanca en lo

nodriment de Ies substancies, c ensenva a haver sanitat ab tempranca, qui es to subject de la

concordanca de les branques.»
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En aquesta acte de presentaci6 d'Una faula i setae histories, altres persones parlaran amb rues

coneixement: Jordi Porta, Josep Massot, Pere Lluis, i Maria Antonia Oliver. Des de la meva

posici6 d'intrus, per6 amb amor, potser anib on ,amor enbogit>>, com el de Ramon Llull, us

recordo uns versos seus, que molt be podrien resumir el missatge de la Faula d'Oriol Casassas:

«Moltes coses vos voldria recitar,

sine) que no goso,

per dubte clue no sien sabudes,

e aci pollen coneixer

quant es to be que us vull,

que ab cosa que en to mein sia

no es pot acomparar.'>

Que la seva lectura us sigui tan Ileugera i alhora tan satisfactoria com ho ha estat per a mi.

Moltes grades.

A continuac i6, el 51-. J> pia n PoRI,v comenta I'interes que el llibre d'Oriol Casassas ha tingut per a ell,

que es dedica a les ciencies socials, un camp que no es de I'arubit d'all6 que habitualment hot

anoruena «Iletres» ni tampoc pertanv a les ciencies «dures», i perdue la Fundaci6 Jaume Bofill

s'ha adherit a aquesta presentacio. Parla de la vinculacio de l'autor amb la Fundaci6 Jaume Bofill

- presidida per Jordi Porta - des dell inicis d'aquesta entitat i explica els dos missatges que ell

havia trobat en el Ilibre presentat. Per una Banda, 1'existencia en el pals de metges implicats en

problemes socials i culturals que ultrapassen el seu ambit professional. Ara, de nou n'hi ha que,

a rues estan implicate en la politica i aixi en aquest moment Catalunva i la ciutat de Barcelona

tenen als eu capdavant dos metges; Jordi Pujol i Joan Clos. Per una altra banda, en el Ilibre es

present la nissaga dels Casassas, de la qual ell ha conegut i tractat els tres germans: Lluis, que

col labora amb la Fundaci6 Jaume Bofill en uns treballs de divisi6 territorial de Catalunya; Enric,

amb qui la col•laboraci6 rues estreta fou a traves de l'Asso ciaci6 de Ies Noves Bases de Manresa;

i Oriol, que, com acaba d'esmentar, va estar vinculat anib la Fundaci6 des dels sous inicis. Lloa

I'erudicioo que es despren del Ilibre i desitja clue l'autor ens n'oferis algun altre.

Jexr i' Mnssoi comen4a client que el seu comentari del llibre no podia ser ni elogios ni

critic perquO, com a editor de I'obra, li corresponia ser imparcial. Tanmateix, expressa la

seva satisfacci6 perdue la Fouls podia considerar-se una obra rues d'una scrie iniciada el

1996 amb el Ilibre Josep Alsum i Bohll, el nu'stre, un recull d'escrits del ,niestre", de tantes

generations, Clue havia estat a cura d'Oriol Casassas. Comenta que 1'acte de presentacio) de

la Faula, que hauria hagut d'esser festiu, es vela entristit per la mort recent d'Enric Casassas.

Pi ii Li uis FO% I es presenta com algu que, a diferencia del pare Massot , no seria impar-

tial en parlar del llibre i del seu autor, i feu els seguents cornentaris:

ORIOL CASASSAS, HUMANISTA

Pere Lluis Font

No cal dir que cm lento molt honrat de participar en la presentacio) del Ilibre Una hnrla i Srtzc

histories de I'Oriol Casassas. Pero he d'afegir irrunediatament que Punic merit meu per a
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ayuest honor es mes aviat una mencan^a: no haver rebut mantenir en secret (com rs to amb

alguns veritablrs enx^rs) la meva admiraci6 per ayuest llibre i pel seu autor.

Fa ant's que amec I'Oriol Casassas. Almrnvs des de 1'homenatge a I'admirat i estimet amic

am^u rl Dr. Jordi Gul, rn yue vam compartir mesa, un vespre de febrrr de 1986, al Col^lrgi

dr Metges de Barcelona. f'rrb ayuest llibre m'ha reservat una bona sorprrsa. Com diria el

cl^^ssic, jo m'esperava trobar precissament im Huh>r, perm m'hr trobet iiri lmruc. Ara bc, si

m'hr dr fiar del gust de [areal, ayuesh es una de les millers cows que es pollen die d'un

Ilibre. I en ayuest car, la dita val plenamrnt. En efecte, en ayuest volum hi ha tot I'nriol

Casassas.

EI titol, Unn fnuln i sct^c liist^iries, es bonic, perm no cal fer-ne gaire cas. EII matrix el relativitza

des de la primers p^igina. Es nomi^s rl paper d'embolicar. (EI subtitol, en rmvi, es mes

rrvcledor: Esc ursi^i Fn^l cnrrip do 1^^^ i it'ni i^^^ hurrunu^s sortint ^^cl ^1^^sEnitr ^l"un nu^t^^r.) En rralitat,

no s6n setze histories, sinb una serie de capitols d'una unica histbria, que es la seva (i en

una bona mesura la de tots nosaltres) i yue, semblant en aixb a la narrada en rl f^is^^ur:^ A^^I

mchnlr de Descartes, es pot considerar tambe com una faule: la feels dr I'autor matrix. Son

un centenar de trrballs (articles, conferencies, parlaments dr diverses menes i rn situations

diverses) en que, hit passrjant-se pcr la historic i la grografia (la rostra i la del nostre

rnh^rn curopru), peels de trines aparentment (Homes aparenhnent) diversos: salut, llrngue,

culture, educacib, Ilibrrtat, pensamrnt... Es un retell d'obra «rsparsa» perb no «dispersa»,

si sr'm permet dr jugar una mica amb les paraules. Na disperse, prryue to una profunda

unitat, yue li vr, per una bands, de I'eutor (que es retests a tot scree, perb sense un bri

d'exhibicionisnu^) i, per una alts, d'«una nnteixa cause noble», la de la humanitat, yur es

presents amb cams divrrses com les d'un poliedre L'autor es tot sencer en el Ilibre. 1 hi es,

com deien els antics filbsofs a propbsit dr la presencia de 1'nime en el cos, hrtu^ in h^h^ ^^f

h^tus in qunlihct pnrh^, tot sencer en el tot i tot sencer en calla una de Ies parts. Es una

originalissima manna dr Iliurar-nos Ies sever « memories», perb sense res d'allo yur en

ayursia myna d'obres Homes serveix per a satisfer la venitat del protagonists.

Es un Ilibre yur m'ha frt parser mes d'una vegads en els Assai^^s dr Montaigne. No vull pas

jugar are a la hiperbolr font una a^mparacib, peryue ni jo vuldria fer el ridicul ni rn Casassas

m'ho perdonaria (ja yur Montaigne es el mes gran escriptor de llrngua fruucsa i molt pots

en la literature universal s'hi pollen comparar). Per aixb hu die d'ayursta manes: m'hi ha

fct prnsar. I m'hi ha frt prnsar per divrrsrs sons: pal seu llrnguatgr saborbs, per la stva

frrsair, per la seva rapacitat narrative, per la seva Ilibrrtat distil i de prnsamrnt, per la

seva profunda humanitat, per la presencia (no intencionada, perb ben real) dr I'auhrr rn

calla paging. I tambe peryue, com rn el cas dels Assoi^s de Montaigne, se'n pot annen4ar la

lecture per yualsrvol capitol. El lector pot arse picotejent, deixant-se porter, per example,

per la poesie o per I'rnigms de les rubriyues de I'index, fins que Ies diverses tayurs d'oli de

Ies lectures pan ials s'ajunten per fer una tees yue ho cobreix tot: sense adorer-vos-en, hru

Ilegit el Ilibre sencer, tot i see Bros.

Si jo for un artists com I'Oriol Casassas, m'hauria inventat aJguna feels pcr peeler dr la seva

Dora. Coin yue no tine ayuest do, m'he de limiter a balbucejer alguns mots per expresser la

meva admiracio. I, si Ies moves paraules heguessin de tonic alguns eficacis, pcr rrromanar-

nc vivsment la letters.
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(Se suposava que jo havia de parlar del Casassas humanista. Encara que no ho sembli, es el

que estic Pent.)

M'ha succeit alguna vegada de voter for una mica de teoria sobre la situacio de l'humanisme

en el nostre ruin i de parlar de les anomenades ,dues cultures,,, de I'esmicolament de cada

una d'elles, de la miseria d'una certa forma (Yespecialitzacio (que porta a estudiar una

branqueta sense haver contemplat mai tot 1'arbre), de la crisi de les humanitats, del prestigi

de la ,cultura general), (es adir, de la cultura tout court, ja que ,cultura general),, hen mirat

es Lin pleonasnie), de la depauperacio del llenguatge, del triornf acritic de la ideologia

tecnocratica i de la nova trilogia axiologica (,utilitat, eficiencia, productivitah>, en alegre

substitucio de la vella trilogia allibertat, igualtat, fraternitat»), per acabar expressant algu-

na idea i alguna proposta sobre I'encaix possible i desitjable entre la cultura humanistica i

la cultura cientificotecnologica, insistint, per exemple, en la importancia del domini de la

Ilengua propia, de la lectura dels classics o del coneixernent de la histOria general de la

cultura.

Pero aquest Ilibre m'ha portat a for Lin profund acte d'humilitat. Perque el que jo Homes

deia maldestrament en termes abstractes, I'Oriol Casassas ho diu admirablement amb

I'exemple, es a dir, ho fa. Voleu saber corn es poden superar els defectes de la nostra cultura

actual? Vegeu el que fa, sense procalamar-ho, en Casassas en aquest Ilibre. L'especialista

eminent, quc ha estat el director del t)iccionuri enciclohMic de medicina, se'ns mostra aqui

com un lu) iu'tc homme (culte, elegant, honest), corn un uomo universal' (un representant

rediviu, pero gens anacronic, d'aquest Renaixement italic que ell tan be evoca en algunes

de les millors pagines del Ilibre), com un gran savi, un humanista consumat, Lin artista de

la paraula, un educador, un mestre. Un home excepcionalment dotat de memhria,

d'intel.ligencia i de voluntat (les tres potencies de I'anima, segons el veil catecisme), i tambe

d'imaginacio, aquesta facultat tan agraida i tan injustament bescantada pets filosofs i pets

predicadors. Se'ns mostra corn un representant distingit d'aquesta rica tradicio de metges

humanistes amb quo compta afortunadarnent el nostre pals.

En I'epoca de la digitalitzacio, i sense menysprear (Deu m'en guard!) aquesta novetat

quo ens esta canviat la vida, el Ilibre que avui presentem encara ensenya a pensar, a rumiar,

a reflexionar, a mirar, a escoltar, a admirar, a contemplar, a gaudir, a no deixar-se encaterinar

nomes per les joguines tecnologiques. Si no hi hagues llibres aixi, i homes aixi, qui ensenvaria

tot aixO? Qui ensenvaria 1'ofici de persona? Qui ensenvaria a passejar amt-) els ulls ben

oberts per la historia i la geografia? I qui ensenvaria a contar histories, a inventar faules?

Gracies Oriol, per aquesta faula i aquestes histories. Gracies per haver aplegat I'obra

esparsa. Gracies per haver dit tantes coses i tan ben dites. Aquest es un Ilibre que fa

companyia i que dona moral. Un llibre que, seguint el consell de 1'egloga virgiliana recordat

per I'autor, ,empelta pereres > perque els descendents puguin collir fruits. Amb Lines quantes

persones aixi a cada generacio, aconseguiriern de,consolidar la casa» (d'acord amb la moral

de la faula que encapcala el Ilibre).

L'enhorabona i per molts anys!



A continuacio, Mnili:^ Av i^,Ni,^ Oi_ n^F_^i explica que conegue Oriel Casassas quan uns yuants

metges, entre els yuals hi era ell , van dreidir fer les monografies mediques. Va sec una tasca

produida prr Jaume Fuster, yue fuu rl seu home D'aqurlla conrixrn4a nasyui^ una amistat

yue s'ha mantingut al Ilarg drls anus. Fn comentar el llibrr, li dedica comentaris rlugiosos:

un Ilibre magnific , un «hrtxo>>, que li agradaria haver escrit ella. I aixo per divrrsos motius.

f_'index es ja prou enf; rescador, es un Ilibre yue tart parla dr ciencia com d'art, dr literatura,

dels amiss i dr gent coneguda ; i sobrrtot de la llengua yue ha nodrit I'autor i que es la que

parla. No pot dir-se yue sigui un assaig cientific, ni wi poemari , ni un Ilibre d'historia o un

recull d'articles . 'Ianmateix , es tot aixo i molt mes: es un Ilibre de cultura en que Irs dues

tendencies de le rultura - la cientifica i la humanistica - s'identifiyuen fins a fer-u' indestriables.

EI lector pot estar d ' acord o no amb les opinions de 1'autor. Gs segur, perm , yur la lectura

d'aquesta obra I'ha d'cmocionar.

Finalment, Oizu^i Cn^nssn^ pronunci^ unes paraules per explicar yue, en ayuell acte,

volia expressar publicament la seva gratitud a tres persones que, grades a la seva intervencio,

havien fet possible la publiruio del Ilibre: el pare Massot, oferint el suport de Publicacions

de I'Abadia de Montserrat; Ricard Guerrero, que havia insistit peryue frs un recull dr la

seva obra disprrsa o fins i tot no publicada i que havia volgut yue aquest Ilibre fos el primer

que comptava amb rl suport de la Fundacio Alsina i Bofill; i Eulalia, la srva esposa, pel seu

ajut i constant companyia. 1 va presentar les seves excuses als presents per la seleccio dell

participants. I'rrque si es veritat yue son grans experts, tambc ho es que son grans amiss

sous. 1'er la yual cosy va demanar yue disculpessin els sous comentaris elogiusos i que el

disculpessin tambe a ell. La seva erudicio el dugue a parlar de ]lengua, de literatura i d'art,

d'una manera tan natural, que qui l'escolta apren la lli^o gairebe srnsr adonar-se'n.

Sautoyualific^i de «marxant de nostalgies» i digue yue el seu Ilibre cra la srva paradeta.

ins dubte, la srva es una paradeta en la qual hi ha al nostre abast les millors mrrcaderics

del pail.


