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SOCIETAT D'HISTORIA
NATURAL DE LES BAlEARS

In memoriam Creu Casas i Sicart
(Barcelona, 1913- Bellaterra, 2007)
El 20 de maig de I'a ny passa t va mori r Creu Casas i Sicart a la edat de 94 anys, un de is
referents més ac tius, lúcids i ad mirats de la bri ologia espanyo la de tots els temps. La Dra.
Casas, co m era un anim ement coneguda en el ca mp academi c, es va Ili ce nciar en farm ac ia
a la Uni ve rsitat de Barce lona i poc temps després es doctora amb un estudi ex haustiu
sobre les briófites de la muntanya de Mo ntserrat. Des d 'aleshores les briófites co nstitui'ren el se u món predil ecte de reeerca , tot i que teni a un a vasta cultura botanica amb la que
orpreni a als alumn es quan feien expedi eions al ca mpo La seva exce l'len t formació botani ca va fer que academi ca ment se' n encarrega de la docencia de diverses di sc iplines. Així,
fou professo ra adj unta de fanerogamia a la Fac ultat de Fa rm ac ia de la Uni ve rsitat de
Barce lona, del 1949 al 1967, i ag regada de fitogeografia a la Facu ltat de Biologia de la
mateixa Uni versitat, de l 1967 al 197 1. En la seva darrera etapa acti va eo m a doce nt , oc upa
la cated ra de Bota ni ca a la Facu ltat de Ciencies de la Un iversita t Autónoma de Barce lona
de l 197 1 al 1983. La seva retirada de l món actiu uni versitari va anar acompanyada pe r la
seva acred it ac ió co m a professo ra emerita de la mate ixa uni ve rsitat. Era membre num erari a de la Reial Academi a de Farm ac ia de Cata lunya, membre de l' Institut d' Estud is
Catalans (1EC), de la Societat Catalana de B iolog ia i de la Institu ció Cata lana d' Hi sto ri a
Nat ural. Creu Casas va ingressa r a I'academ ia catalana de les ciencies i les hum anitats el
1978 , esse nt la prim era do na que s' inco rpora co m a memb re de pie dret a l' ln stitut
d' Estudi s Ca tal ans, per mitja de la Secc ió de Ciencies Bio log iques. Entre alo-es di stincion , Creu Casas va rebre la Meda ll a arcís Monturi ol de la Ge nera litat de Cata lunya
( 1983), el Premi Fundació Ca talana per a la Rece rca (2002) i el Prem i Críti ca Se rra d' Or
(2002). Alll arg de la seva prolífica vida científica dedicada ga irebé en exc lu siva a la briolog ia, Creu Casas va co ntribuir notab lement a I'e nriquim ent de l cata leg fl orísti c de
Balea rs. So is va exp lorar perso nalm ent Ma ll orca i, amb particul ar, els in drets més omb rí vo ls de la part ce ntral de la Serra de Tramuntana. Pero pre ngué contacte amb les mol ses i
hepa ti ques de Menorca, Eivissa i Form entera amb I'est udi deis mate ri als que foren
reco l'lec tats per co l'leg ues, co neg uts i fami li ars i que el la estudi ava amb la mateixa devoció co m si haguess in estat reco lli ts per ell a mateixa . Va tenir el priv il eg i de co neixe r la
Ma ll orca deis anys 50 i I'encís pel noso-e territ ori i per la preservac ió deis seu esse r vius

286 Boll.

SOCo

Hist. Nat. Balears, 50 (2007)

va ser constant alllarg de la seva trajectória. Fins i tot en els darrers moments de la seva
vida, quan va saber de la troballa de Plagiochasma appendiculatum al Torrent del Guix
(Mallorca), va anar al despatx de L. Sáez (Universitat Autónoma) per a que li mostrés
fotografies de l'habitat i s'interessa per si la especie estava amena9ada per algun tipus
d'activitat que la pogués malmenar (L. Sáez, como pers.). Les troballes de Creu Casas
constitulren unes sólides bases sobre les que posteriorment s 'ha anant incrementant i
polint el cataleg balearic de molses, hepatiques i antocerotes. La Dra. Casas tenia sempre
un tracte afable i respectuós amb els novells briólegs que, com jo als 80, cercavem el seu
magisteri en els innumerables dubtes que ens sorgien contínuament quan comen9avem a
descobrir la diversitat briológica de Balears. La seva saviesa, immensa, soIs era comparable a la seva humilitat, que demostrava sempre i amb tots, i que contribula a engrandir
cada vegada més el seu lideratge, moral i científic, en la briologia espanyola. El despatx
de la Dra. Casas a la Universitat Autónoma era el punt focal en el que els briólegs d'aleshores anavem de peregrinatge. Tant se val que fos una mostra que se'ns resistia a la determinació, una referencia bibliografica impossible de trobar als cercles no briológics, o una
consulta a l'herbari (aquest herbari es va iniciar a l'any 1971 per Creu Casas i ha esdevingut l'herbari més complert per enfrontar-se a la recerca briológica de la península
Iberica i de les Illes Balears). ABa, sempre amb un calid somriure d'acollida, comen9ava
el ritual més encisador que un pot recordar: la Dra. Casas parlava de mol ses mentre compartia el seu coneixement i les savieses que la edat anava acumulant amb un entusiasme
contagiós. Fa tres anys ens trobarem de nou a Lleida, a la reunió del jurat del premi Pius
Font i Quer, 20 anys després del darrer encontre. A la pregunta de "Me coneix, Dra. Casas
?" me contesta amb la seva fina ironia que el temps no havia pogut apagar: "Qui podria
no enrecordar-se d'en Rosselló ?" El temps havia estat el seu més ferm aliat i soIs la
presencia d'un bastó capgirava els records que d'ella tenia. El seu raonament lúcid, el seu
anim i entusiasme excepcional per la feina, la il'lusió amb la que parlava de les seves troballes i de les properes obres de síntesis, que ja han vist la llum, i que coronarien la seva
vida científica (Flora deIs briOfits deIs Palsos Catalans), no deixaven entreveure en cap
moment que havia arribat als 91 anys. Intula que ja li quedaven pocs anys de vida, pero
els que l'hem tinguda com a mestre sabíem que en aixo era l'única cosa en que s'equivocava. La seva obra, més de dues-centes publicacions en briologia que va escriure, i els
records que la seva persona, com a professora i científica, ens ha deixat com exemple
d'honestedat, humilitat, integritat i saviesa són fidel testimoni de que la Dra. Casas encara esta present en alguns de nosaltres. I ho estara per molts d'anys més.

Josep A. Rosselló
Jardí Botanic
Universitat de Valencia
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