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Excel· lentíssim i Magnífic Senyor Rector d 'aquesta univers itat , estim ada 
per lots nosaltTes, 
Benvo)gut s companys i amics que assistiu complaguls a aq uesl acle c ien
tífi c i soc ial. 

En primer Iloc us he de dir que no és gens filc il per a mi rer la presentació 
d'aq uest c ientífi c curull de concixements com és e l professor l ordi Saba
ter i Pi , Aquesta dificultat que se'm presenta no és pas pcrque no sápiga 
que dir, ans al contrari, és tanta la informació que proporciona la vida de 
I' ami c Sabater i Pi -excepcional persona, eminenl c ien lífi c i formidable 
professor- . que fer un reSUJ11 de l seu extens currículum és tasca de titans, i 
jo no en sÓc. Com a exemple, us diré que he rev isat un clfrriclIllIlJl l'iwe 
d' ell. que abasta c inquanta pügines i encara no rha actualitzat. Per aixo 
de mano exc uses, perq ue miraré de se leccionar només aq ue ll s aspecles 
que em semblin principals, malgrat que el problema rau en e l fel que a la 
vida d 'aquesl palrici tot és principal. no hi ha res de secundario 

En Sabater i Pi té una hi storia que comen<;a quan teni a setze an ys i 
s'embarcü cap a Guinea, aleshores cspanyo la, on un oncle seu que tenia 
una factoria e l va contn.lclar pcrquc fes de capatas. Empero, ell no va anal' 
alla només per treballar, si nó més que res per coneixer animal s exotics, 
plantes tropica ls i elnies arricanes , a més de \'atraec ió que senlia per 
l' Áfri ca, perque de pelil havia an al a l'Éco le Fran¡;aise, on li parlaven 
sov int de Ics colonies quc tcnien cn aq ucl l continent. 

En arribar a Santa Isabel, capital de I'ill a de Fcrnando Poo , es pos" a 
treballar. pero scmpre que podia vo llava pel bose i, si s'esque ia. converS(1-
va amb els aborígens per tal d'aprelldre la seva Ilengua, Ha aconseguí ben 
av íat , malgrat que hi havia tribus diferenl s que no tenien la mateixa parla. 
En realiléll , la dcri a pe!" anar a la se lva, a t-i de concixer cubres, an imals o 
vegelac ió per dibui xar-ho 101, era deguda al fel que I'anció ja la tenia 
abans de is selze anys, quan anava al co l·l eg i i COll1en~a a dibui xar la natu
ra per pura vocac ió, Quan ja s 'havia adapt ,-tl , en Jordi aprellgué a coneixer 
el basc tropical. les petjades elels animals. a distingir els seus sons i fam i
liaritzar-se amb una topogratla que al prineipi li era estranya. Foren tres 
anys que lranscorreguercn sense ni aclonar-se' n, des de la seva arribada 
fin s que llagué de tornar a Barcelona per fe r e l serve i militar obligatori. 

Els anys que hagué de passar a Catalunya marquen una fita 11101t impor
tan! a la scva vida , tan important COJ11 la del seu nai xcment. Un dia ele 1945, 
sortí de pcrmís i can egué una noi a d'lgualada que estudiava rnagistcri a 
Barcelona. Es dei a Núria i s'enamoraren de seguida. Avia! van congen iar 
pcrque renien moltes coses en comú, A la Núri a també li agrada ven les 
exc ursions al camp i a la 111untanya, com també les fl ors, i leni a un caraeter 
r¡aller. L'entusiasme que el Jordi senti a per la natura lesa la va caplivar. 
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El jove de vint -i-quatre anys, en acabar la mili . se ' n torn a a I'África, 
pero e ll i la Núria no van de ixar d' escri ure's tot sov int. Quan e ll va arribar 
a Gui nea , en Il oc (r anar alt re cop a la finca deis parents. trob¡¡ fe ina en 
una emprc sa catala na q ue tenia ractor ics i finques di stribu'ldes pe !" diver
ses localitals de l terr itori cont inental, él Río Muni. s illlació que li va pe r
mctrc de sati sfe r e l seu csperit aventurer. Entrava a r A.frica autentica, la 
que Ii havic n desc ril e ls scus pro fessors francesos. La pob lac ió de la Gui 
nea continental s 'exprcssava en una \l eng ua bantu , parlada pe!' distint s 
grups é lnics, de is qua ls e l més nombrós i e l de més pes soc ia l és e l deis 
fangs. Amb aquests. en Sabate r i Pi s ' hi va re lac ionar i, després d 'apren
dre bé la scva Ilengua, hi manting ué una relac ió cordi a l. A ixo li va serv ir 
per eoncixer mo lles co~es que sen se aquest aj ul hauria trigat mé:-, lemps a 
enlendre- Ics. 

A la primavera de l 1950. la Núria va rebre una mi ss iva en que en .I o rdi 
li de ia : «De ixa-ho tal i vine a I'Afriea», Ella s 'cspav il a i en poe tcmps 
aconseguí casar-sc pe!' poders amb cn lordi, Ai xí o bting llé un permís 
lega l pe r anal' lota '\ola a Gu inea i normal ill.:ar el scu matrimoni, quc en 
Jordi ja havia pac lat amb e l rec to r de la pa rroqui a d'all ~\. Nü ri a Coca i 
Estade lla . un ca p adaptada a aquel les le rres, demos t r~1 a tot ho m, i mo ll 
espec ia lmcnl a l se u mari!. que era una do na reta d'una pe9a . Av iat 5 '<.1 -

dapt ~1 a aq uella fo rma de vida i a la fe ina de l scu mari!. tant a la ll ar com 
a l campo o n 10lS dos s'aj udaven I'un a I'a ltre. Un exemple d'aq uesla 
co l,laborac ió es rc ll cc lc ix en e l rCI q uc. una vegada, quan en Sabate r i Pi 
cOJll en~a let-. in cursions a l bose pe r e:-, tudiar c ls goril·les i el s ximpanzés, 
e ls seus patrons de la fac toria li d igueren que s i voli a anal' a veure e ls 
goril ·les. que hi anés. pe ro la fe ina no se n ' havia de ressentir. Q uan la 
Núria ho va saber li dig ué: «No patc ix is. De la fin ca. ja me n ' ocu paré jo». 
I així ho va fe r amb malta dedi eació, l a és bcn cert que darrera un home 
important sempre hi ha una dona important que l 'e~limula , 

No puc enlre lenir-me é.l mb 10lS e ls aspeclcs c ientíli cs ircballat s pel pro
fessor Jordi Sabatc r i P i. És una 1I ~l stima que avui no pod ra parlar de tOI e l 
que li agradaria. Alguns de is seus eSludi s han proporc ional descobrimenls 
de noves espec ies de planl es. d' ocell s que, amb e ls seus crils, es comuni
quen amb e ls seus congcneres, d 'a lgllns arbres i d 'a ltres especics desco
neg ucles, com la granota gegan l. la més gran del món, amb un pes de fi ns 
a qualre quilos, que ell va descobrir e l 1965, i a la qua l va posar e l nom de 
golia¡/¡ . no m que fou admes illle rnac iona lmcn l. i li van ass ignar 
l"ape l,lat iu de COI/rita go/iarh. Aqllcst allur fou desconcg ut en el mó n de 
la zoo log ia fin s que Sabate r n ' e fec tll ~1 I"cstudi s i s t cm~\Ii e, 

El temps passá sc nse adonar-se' n, pero en Sabate r i Pi va con ti nuar 
treba ll ant amb més il,lu sió que mai. En I'cndcmi g. aparegucren dos 
plan90ns que conlribuiren a donar sali sfacc ió a l matrimoni Jordi -N úria. 
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DISCURS 
DEL DOCTOR 

JORDI SABATER I PI 



Exeel· lentíssim i Magnífic Sr. Rector, 
Col-legues, Alumnes, Amics, Senyores i Scnyors. 

És per a mi un honor molt entranyable ¡un Illotiu de profuncla ·sati sfacció 
que la Universitat Autonoma de Barcelona, aClUa lmcnt un deis cent res ele 
docencia ¡recerca més importants i prestigiosos de tot ¡' es tat i amb el 
qual m'uneix una Ilarga relació professional i personal , es digni incorpo
rar-me al seu claustre de doclors hOl1or;s callsa. 

El meu millar agnúment al Dr. L10rens per Ilaver fer factib le, mit 
jan<;ant la se va ass istencia , clcdicació i benevola confianv::l, tan digne 
reconejxement ~ agra'lment que també faig eXlensiu als doctors Muñoz
Yunta i Ge labert , sense obliel ar-me de is me Lis bons amies, e ls doetors 
Egozcuc, Balasch, Pansa i Garcia. 

En aquests moments tan intensament cmotius, dedico Gil part aquest 
homenatge a la meva esposa, companya i col-Iaboradora en 101 moment. 
especialment en períodes ben difícils de la nostra atzarosa vida arricana , 
sense obliclar-me deis meus till s, ele les nores i de is néts, i ele ls amics i 
col-legues universitaris que sempre han confiat en mi. 

No em pue oblidar deis vc ll s eol·laboradors afri eans, bosquero ls i 
guies inl'at igables, eli ssortaelament molts d 'ell s ja absents eI'aquest món; 
ells feren poss iblc les meves recerques en la imponent i sempre misteriosa 
gran se lva afri cana; I'afalllll/ ell del poble fango 

Ales que en circulTIstancies semblants he central el parlamcnt en la 
meva biografla, estimo que en aquesta avinentesa seria adient referir-me a 
I'etoprimalolog ia i a les meves aportacions a I' eslllcnlada ciencia, que, 
eom el seu nom indica. estudia la biolog ia i e l eomportament deis nostres 
parents més propers en la filogenesi, e ls primat s, és a dir: e ls prosimis. 
simis i pongids, seguinl rencara vülida vella ta xonom ia de Carolus Lin
naeus de l 1758. Es traeta eI ' una jo ve di sc iplina c ientífi ca a la qua!. en 
major o menor fortuna, he dedical gran parl de la mcva lIarga vida pro fes
sional. 

L' interes de I' home pels primats es pe rd en la Ilun yani a de is temps. El 
IOlemisme de molts pobles africans del gran base n 'és una prava prau ev i
den!. Eg ipcis. assiris, caldcus. jueus, fenicis. cartaginesas. grecs i romans 
es referien, sov int , a aqucsts animals que estimaven i fins veneraven. 

Ari stot il, quatre-cent anys abans de Cri st, parla sov int amb admiració 
deis simis que poelien contemplar els navegants grces en e l elee urs de is 
seus pe riples pe l norel eI'África. Gale, eent trcnta anys abans de Crist, 
estudia I'anatom ia d'algulls primats i expressü, reiteradament , 1 ' interes 
d'aquesta prüctica per un millar coneixemcnt de ranatomia humana_ 

Duranl la llarga Edat 1\1itjana europea. e1 s canceptes vigents en elmón 
antic variaren: els simis personalitzaven, aleshares, la bai xesa humana. 
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concretament pel que fa a la seva conducla sex ual i, també, al s seus movi 
menl s, semblanls, segons els lex tos, al s deis homes ebri s; a més, proce
dien del país de I'obscurilal (Eg iple i Núbi a), lerres male"ldes que propi 
ciaren I'exode de Moises i de les seves Iribus, 

En el Physiologus, que és, segurament, la primera zoologia cri sti ana, 
lleg im que els simis són la maleixa personal ització de satanas per la seva 
eua i altres suposades vergonyes anatom iques. 

San! Albert Magne, no obstanl aixó, a les acaballes de I'esmenlal perí
ode, divide ix les criatures creades per Dé u en dos grups: els homcs pos
se"l"dors de raó i els animals que mai no en lenen, pero afegeix que els 
simis i els pigmeus representen un esg laó intcrmeel i entre cls homes i 
els an imal s, un a, diguem-ne, pre-v isió evo luti va, 

No és fin s a la primeria del segle XV II que Bale ll. un mariner angles 
emprcsonat a A ngola pels portuguesos, al seu relorn a A nglaterra, rany 
1607, després d ' un lI arg capliveri , descriu dos monslres que dcnomina 
engeco I pongo; es tractaria , respecti vament , eI'un ximpanzé i d'un 
goril ·la. 

L'any 164 1. I' holandes Tulp publica la primera descripció, més o 
menys cienlífi ca, del ximpanzé; d'allra banda, el melge ang lés Tysson 
confirma, I 'any 1699, la prox imilal analóm ica que ex isteix enlre els pón
gids africans i I 'home. Es tracIa d'escrits important s que paJ esen, no obs
tant aixo, l 'escassa objectiv itat científi ca vigent a 1 'epoca. 

El goril·la, animal sempre enjgm~Hic i misteri ós. rou descoberl al 
Gabon, I 'any 1840, pe l mi ss ioner ameri ca Savage, i descrit científi ca
menl, I'any 1847, per Wyman, un melge de la maleixa nacionalilat. A 
partir d'aquest moment, comen9a la Ilegenda del goril ,la; es tracia eI 'una 
fantasiosa i fins Illalevo la literatura magnificada per I 'extravagant explo
rador i comerciant francoallleri ca Du Chaillu. Aquest personatge, en una 
important conferencia pronunciada l 'any 1856 a la Roya l Z oolog ica l 
Sociely de Londres, davanl d ' un audilori selecle i 1110 11 nombrós, en refe
rir-se, entre altres (emes, a un contacte amb un grup de goril ·les, s'ex
pressa alxí: 

«Els seus ulls Jlu'len com a guspires i la seva cresta sagi tal lrelllolava. 
sen se parar, mentre nosa ltres, atemorits, demoravem quiets a la defensiva; 
I 'animal que tenia davant recordava una cri atura de mal son, mcital bestia, 
meitat home, semblant als éssers infernals que pintaven els arti stes medie
vals. TOI segui l. la bestia pest ilem avan~a uns pass os i un xiscle aterrador 
retrun yí per I'espai . seguidament es pica el pit i un altrc xiscle ens gcla la 
sang; fou llavors, quan l 'animal estava a sis iardes, que vai g disparar ... , la 
fera caigué a lerra, ferida mortalmenl , menlre es convulsionava mostrant 
la terrible brulal ilal del seu rost re infernal. .. » 
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Sembla que I'esmell tada hi storia és falsa. Du Chaillu mai no va con
templar un goril·la vill. No obstant aixo, aquesta distorsionada rcaJital , 
perpetuada llns al s naso'es dics per cscriptors sensac ionalistes i alguns 
naturalistes dubtosos, incideix sobre dos to pi cs : la te rribl e lúocitat i la 
libidinosa sex ualitat eI ' aquest pacífi c i rrígid animal. 

El ximpanzé, menys polemic, era presentat fins I'a ben poe com una 
grotesca caricatura humana. buscant. quasi scmpre, el despresligi deis pri
mats no humans pe r a I'enaltiment de I' home. 

Amb l'advcniment del darwinismc, cmergeix, al final del seg le passat , 
la primatologia c ientíti ca. Hu xley, rally 1863. i Darwill, e l 1871, davant 
d'una opinió pública molt adversa. foren els primcrs científi cs que amb 
valentia afirmaren que lots els primats superiors, pero d'una manera moll 
espec ial els pbngids africans (goril·les i ximpanzés), eren. 111ogeneti ca
ment. molt propers a I'home, i que les seves capaci lals cognoscitives . si 
bé a escala limitada, eren les noslres maleixes. Aquesra proximitat bio
conducrual era molr incomoda, ja que constitu"la un restimoni biologic que 
atcmplava contra la va lidesa del model filoso flcoemocional que I'home 
Ilavi a constru"ll, laboriosament, en el decurs de la seva lIarga historia 
cultural , per protegir la seva unicitat en el món de la biologia. 

A partir d'aquest segle, els estudi s ele la conducla animal i ele I'etolo
gia deis pongids s' inicien amb puixan~a, esperonats per les noves pers
pecti ves derivades de I'acceptac ió, per pan de la comunitat c ientífica. pri 
mer deis modcls evolutius, i seguidament de la moderna geneti ca. 

La psicolog ia comparada, i:lmb la imel"ligencia humana present com a 
rerafons. fou la que, inicialment . fomenta aquestes recerques. 

Conelosa la Segona Guerra Mundial, I'elologia en prengué el relleu; 
aquesta jovc ciencia gestada, inicialmem, a I 'Europa ccmral a parrir de les 
teories psico log iques de la Gestal! i d 'ex pressió gellll illli ca en e lmoment 
de le} seva eclos ió, pretengué lIiurar-se ele les servÍluels antropocentriqucs 
que condicionaven la psicologia comparada elefinint-se, s impl emcnt , com 
I'estudi biologic de la conducta des d'una perspectiva evo luti va i adapta
ti va. En conseqüencia, I'elol og ia conside ra mo lt posit iu I'estudi deis pri
mats per poder arribar a una unificac ió de la biologia, la conducta i I'orga
nitzac ió soc ial dei s animal s i de I'h ome des d'ull horit zó cvo lutiu que 
permeti considerar, objecti vamelll, els processos biolbgics que intervin 
g ueren en I'hom inilzac ió i certificar, com és logic, la major va lidesa de is 
mode ls homo legs emprant e ls primats com a bi ologicament més propers. 
en oposició a ls analegs, lIun yans, utilitzals ambdós pe r la c ienc ia en e ls 
estudi s de biologia i conducla humanes. 

L' inte res en e l cone ixement de l com portamenr de is primats, compartit 
per psicblegs, antropolegs, paleoanlropolegs, soc iblegs, metges i veterina
ri s, s'enriqueix, a partir de la decada deis anys cinquanta, en acceplar I'e-
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1OIogia les aportac ions menys resrri ctives, generali sres i dogmi\liques dei s 
especiali stes ang losaxons. 

Es tracta de treba ll s promoguts, generalmenr, pels centres de primats 
vinculats a prest igiases uni versitats ameri canes: Harvard . Stanford, Yale. 
Tulanc, Emory, Oregon. Washington. etc. 

No obstant ai xo. no podem oblidar que. a la primeria del segle i fin s a 
la Segona Guerra Mund ial, algullcs institucions científiques ajudaren 
investi gado rs com, per exemple, Kahle r, 1914- 1918; Kohts, 192 1; Abreu, 
1925- 1930, a rea lit zar recerques pioneres en e l camp del coneixement de 
les capacitars cognosciti ves deis primats superiors en condi cions de labo
ratori. 

Pero fou e l psico leg nord-americil Robert Yerkes qui funda , I 'any 
1924. e l Yale Laboratory que més tard trasllada a l' Emor)' Unive rsity 
d'A tl anta. amb e lnom de Yerkes Primate Research Cenrer; aquesta insri
tució rou la que ini c ia I'estudi deis pongids en e ls seus biorops natural s. 

Nissen, de I'esmentat centre, publica I' an)' 1930 la primera monogra
fia sobre els ximpanzés de la lIavors Guinea francesa; Bingham, el 1932 , 
fracassa en ¡'cstudi deis goril·les de Illuntanya; Carpenter, en no reeixir en 
J'estudi deis orangutans de Sumatra, es dedica al s gibons de Ta ilandia, i 
publica. I 'any 1940. una valuosa monografia sobre ,'csmenlacla especie. 

La moderna primatologia segucix dues alternati ves ben definides: I'es
tudi d 'animal s en condi cions de capti vitat O laborarori, i recerques en lIi 
bertat. Referent a la primera, els resultats han estat molt afa lagadors i ben 
coneguts per molts de vosaltres. És interessant esmentar, entre d'altres, els 
treball s de Harlow sobre I' a'll lamenr soc ial i I'aprenentatge; e ls de Buller, 
centrats en la importancia que té la curios itat en els primats cercopitec ids. 
Pel que fa a I'estructura soc ial i als seus mecan ismes de cohesió, no podem 
oblidar: Mason. Altmann. Wrangham, Kummer, Seyfarth , etc.; Gardner, 
Premack. Rumbaugh. Fout s, erc. han ret aporracions molt re llevants en e l 
cé:lmp de les capacitats comunicativcs i l'ori gen de la parla; la conducta 
sex ual ha esrat estudiada per Nad ler; I' inces\. per Sade i un lIarg etcere ra. 

Quant a la segona alternati va, a partir de la decada deis se ixanta, els 
estudi s de camp a l' Á frica central adquireixen una notable importancia: 
els motius són diversos ; e l primer és que a ls seu s boscos hi vi uen e ls 
goril ·les i ximpanzés i. prec isament en aquella decada. els científics 
Sari ch. Wi lson i Goodman determinaren en només cinc O sis milions 
d'anys la cronologia de la seva divergencia de la Iínia humana. 

La fapida destrucc ió de la se lva tropical i I'ex tennini implacable de les 
seves poblacions animals han ajudat a potenciar aquesta sega na alternati 
va, ¡han estat arguments determinants a !'hora d'establir prioritats, mobi
litzar recursos i convencer les fundacions científiques de la urgencia deis 
projectes. 
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Nosal1 res. I'any 1953 . amb mi ljans materia ls i economics molt preca ~ 

riso iniciarem I'cstueli c ielll ífl c dc l ~ gori l·lcs i x impan zés elc r Á fri ca occi 
denta l: Schaller. el 1959, sis anys més tardo el deis goril ·les de muntan ya. 
que cont inua Fosscy fi ns a la seva mOr! vio lenta: Jane Goodall , el 1960. 
funda I'estació de Gombe. dedicada al coneixement del ximpanzé de 
Tanzania. 

Una munió ele primatolegs de tot el món. a pa rt ir ele I 'esmcnlada 
epoca. general itzen Ics recerque~ arrcu dc la geografia africana: el malri 
moni Gaut ier es dedica al s cercopit cc ids foresta ls: Schenkel. I lulliger i j o 
matei x. als co lobs: De Vore. Lcc i Altmann. als pap ions: Garl anel. als 
drils: Jouvcnt in i nosalt res . als mandril s. A Indones ia. els orangutans ~ón 
cSludiah. pef ce rt amb ex it molt c"icas. per: Harri son. Rijk ~e ll . Galdikas. 
cte. i. a l' America merid ional. :vl oynihall . Gaul in. Miltermeier. Coimbra i 
al ll'es estudien els cébids i els udoladors, 

Com él ffuil cl"un ~eguit de circumstancies poc correnls al nostre país . i 
també de la insi.stcneia del Sr. Jonch. director. Ilavars. del Zoo de Barce
lona. I'an y IY58. J" Ajun tamenl el e Barcc lona fundü. a la Guinea continen
tal espanyo la. el Centre eI' l kunde. f\qllc~ l a modesta i n ~ litll c i 6 tenia com a 
ti estudiar la fauna i I'ctnología d 'aquell tcrri lori i a ba~ l a r d 'animals 
el Zoo de Barce lona. i de materia l elno lügic i bOlanic el" t11 u:-,cus i cen
tre~ cuhurab de la t: iula!. El fel de :-,er clegit con"ie rvador de l'e'\ lllcnlal 
cen tre ern permelé dedicar-me in tC I1 !\Hmcnt él I' esludi deis prima t ~. 

Els rc!\ultal :-, roren afa l agador~: bcn avial. 11 part ir de !" any 1959. ;l1 i
ciürem les puhlicacions a di vcrses rev i"i tc"i c iellt ítiques internat: ional .... : es 
Iraclava de treba l l'\ pioners re ferel1t s a I'ctocco logia en la natu ra de 
gori l·l cs. x impa l1 zé~ . co lobs. mand ril s. Cercoce!JIf ,\ i prosilll is. animals 
que lins Il avor~ ercn. prüc ticamen l. desconegut"i per la ciencia. 

La Nati ona l Geographic Soc iet)'. el I\ational h",titute 01' I-I eal th i la 
New York Zoological Society. 111011 sensibles en aq ue~ tes at: li vitats. ens 
concedi ren . I' an)' 1963. una :-, u b~tanc i o~a aj uda ecollomica i logíst ica que 
ens permeté fer. amb la posterior co l,laboració de la Tulane Universi ty i el 
Delta Regional Primate Re .... earch Center. e .... tudis molt l1l és t:omple,\ os i 
ex tensos cent ra ts. cspec ialmcnL en el coneixement de la conducla i la 
relac ió í.tmb l 'cntorn deis pongids arr ican .... (gori l·les i x impanzés) . 

Fou un programa mol! ree ixit que aport ~l. als camp!\ de I'antropologia i 
l'etoIogia. inrorm ació capda !. com el descobrimcnL per primera vegada. 
eI' una indústr ia deis ximpan7és. é!\ el dir. la seva capaci téH per fabricar 
estr is senzill s. cn contcxts culturab: concretament. baslOns molt regulars 
per a l 'obtenció de Icrmi ls i tCITe!\ medicinals. També cns va perm ctrc 
pondcrar, cicntíficamenl. la import üncia de la nidi fi cació deis esmcn
tal s primats com a argul1lcnl bio logic i expl icatiu de I'ori gen i cvo lllció 
deis p UIllS li xo .... en cls processos de I' homini rzació. des deis é.lustralopi lecs 
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fins a I'homc modcrn ; procés que, moll él la Ilarga, ha condu'll I 'homc a 
I'urbanisme. 

L'ecolog ia i la conducta trafica d'ambdues especies integraren també. 
com calia esperar, una part molt substancial del programa que ens ajudA a 
idcntifi car. científicamenl. més de cent plantes dife rents consulllides i les 
condicions elOecologiques de l seu ús. 

Di ssortac!amcnt , el programa conclogué tragicament rany 1970, quan 
tota una serie d 'esdcveniments polítics. fruil de la falta de coneixement 
etnologic dei s governants espanyol s. conduiren al poder de la Rcpública 
de Guinea Equ atorial I'esperpénti c i c ruel di ctador conegut . en e l món 
occidental , amb elnom de Macías. 

Clausurar amb viol enc ia e l Centre d ' Ikunde. des del meu nou destí de 
conservador de l Deparrament de Primats de l Zoologic de Barce lona, con
tinuarem les recerques primatolog iques, pero ara en condi cions de capti 
vit al. 

Els goril ·lcs i ximpanzés, mandril s i cercopitecids forcn les especies 
cscollides per estuc!iar-nc les capacitat s cognoscitives i d 'aprenentatge, 
Posteriorment , aqucsts estudi s els han continuat amb ex it in vestigadors de 
di verses universitats catalanes i de tol l 'esta!. 

L'any 1972. una in vitació personal de la malaurada Dian Fossey i una 
generosa ajuda de la National Geographic Soc ie ty em permeteren eSlu, 
diar. durant una temporada. la conducta deis goril·les de muntanya a 
Rv,.r:mda; fou una experiencia realment ex traordinaria observar aquests 
primals pacíll cs i majestuosos, en el seu cntorn natural , al s volcans Virun 
ga, unmarc de be ll esa única molt difíc il d' oblidar. 

La Facultat de Psicologia de la Uni versitat de Barcelona , llavors de 
nova creació, inclogué, a parlir de I'any 1975, la psicolog ia animal en el 
seu nou pla d'estudi s, ¡ cm contractarcn per impartir- la . Pero no rou facti 
ble fin s a I' any 1984 substituir aquest nom pel més adient i ac tualitzat 
d'etologia: aquest rctard estava moti vat pcr reticencies culturals en l"ac
ceptac ió d'aquesta dcnominació, con siderad a exccss ivamcnt biologista 
per una facultat quc té les seves arrels historiques en l'hul11::lnismc. 

L' interes i impacte d'aquesta di sciplina i el credil de la nova unital de 
recerca dins e l Depart ament de Psicobio log ia han estat notabl es, i han 
coadjuvat a crear un ambicnt favorable que cns ha permes d 'organitzar 
i ?ur a lerme, amb ex it. un seguit d 'expedicions clOprimalOlogiqucs a 
I' Afri ea central. 

Els anys 1983 i 1985. la doc tora Bermejo estudiü. al Senegal, e ls xim
pan zés que viuen en entorns arids i atípi cs a la regió de Niokolo- Koba. 
Del 1988 al 1990, les doctores Bermejo i Co le ll i e l doctor Veü i j o mateix 
investigürem la conducta del ximpanzé pi gmeu o bonobo; e l treball fOll 
realilzal a la regió de Lilungu, al Zaire central. 
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Finalmenl, la doctora Colel!, I' any 1992, va dedicar un semeslre a I'es
ludi de I'eloeco logia deis primals en perill d'extinció que viuen a les 
zones més inaccess ibles de I'illa de Bioko, 

Al male ix lemps, les doclores Colcll i Segarra inic iaren una serie pe r
lIongada de recerques encaminades al coneixement de la dextralitat i 
dominancia cerebral dei s primals superiors de l Zoo de Barcelona; el doc
lor Escobar, de I'evolueió de la manipulaeió en e ls primals, i e l doclor 
Vea, de la complexa problemttti ca de (' economía biolbgica en els esmcn
t3tS animal s. 

Estimo que una refiexió objecliva d ' aqucsta lIarga dedi eac ió ha de ser 
re lativament falagucra; és molt difíc il, Cüm tots vastes saben prol! bé. 
assolir. en e l nostre país. c reclit inte rnacionaL ¡ encara més en un camp 
que crei x vertiginosament en presti gi i dedicació, COI11 ho patentitzen. a 
bastamcnt, els congressos intcrnacionals de primatologia. el nombre crei
xcnt d 'cspeciali stcs involucrats, el seu abasl intercli sc iplinari, i la xifra 
espectacular de I libres dedicals a I'es menlada c ienc ia, 

No podcm ob lidar que I'homc és un primal, un primal cultural autodo
mcsticat pe!' la scva propia c ultura; pe ro la cultura és, també. un producte 
biologic, com ho és, pe r exempl c, I'homeotermia, Es IraC la d'una millora 
adaptativa en rcsposta a les ex igcncics d'un encefa l cada vegada més 
vo lum inós, més compl ex. més espec ialilzal a atendre les nccessilals evo
luli ves, des dei s prehomínids i homínids fin s al s homes modern s, 

Una ev idencia clara de l lIunya i humil origen de la cultura és que la 
podcm trobar, en un cstadi e lemental. en alguns pong ids africans. 

Davant d'aquest ventall de re fl ex ions. hem de convenir que és una 
ventura pe r a la humanitat que a la te rra hi visquin, encara. tres espec ies 
de pong ids; e l cone ixement de l seu comportalllcnt , de les scvcs capacitats 
cognitives. de la seva conduc ta soc ial i de les cu ltures c lemental s són, 
sens duble, va luosos Iresors impresc indibles per refer I' ori gen lIunya del 
nostre cOlllportamcnt i de la nostra intcl· li gencia i sociabilital. 

El conei xement objectiu de la conduc ta humana, de I'ori gen de la 
parla, de I'equilibri alllb I' entorn no es poden estudiar, eom s' ha fel nns fa 
ben poc, només des eI'una pe rspecti va humani sta. exc locnt pe r al s no 
humans: és un gre u e rror que hcm de rectifi car. un dc fi c it important quc la 
moderna primuto logia ajuda a pal·liar. 

A més , I'es tudi deI s nOSlres germans en la filogenes i és una lIir;ó d'hu
militat , una re fl ex ió sobre e l nostre origen. sobre la nostra humil filogene
si, un toe d ' atcnc ió en aquest món tan antropocenlric i viol enl que ens ha 
tocal de vi ure . 

Finalmcnt, a lall de conclusió, com a naturali sta de camp i dibuixant 
amb una dilatada experiencia, puc afirmar que I'esludi i la contemplac ió 
dc ls primal s en I 'entorn encisador i difíc ilmenl deseriplible que alorga e l 
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marc incomparable de la se lva equatorial africana genera un equilibri 
emocional, un plaer estetic , una humilitat emotiva ¡una pau interna difí
cil s d 'ex prcssar per una persona poe destra en I'art de la ploma; parser 
només aixo juslificaria el seu estudi i la seva dedicac ió. 

Moltes gracies per I'atenció concedida. 

Jordi Sabater i Pi 
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A causa de I"elevat nombre de conferencies impartides. la re lació es limi
ta a les més importants, que són trenta-vuit , pero aquí només en citarem 
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1. «Els goril·les i els ximpanzés en la natura». Jn stitut Provincial de Pale

ontologia, Sabadell, febrer de 1974. 
2. «Els ximpa nzés i els goril·les en la problematica de I'evo lució de is 

hominoides». Museu Municipal de Grano ll crs. Exposic ió sobre I'ori 
gen de I ' home, maig de 198 1. 
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3. «Conducta sexual animal: goril·les i xlmpanzés, animals propers a 
I'home». Academia de Ciéncies Mediques. Socielal Calalana de Sexo
logia, gener de 1982. 
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lion. 24th Annual Meeting. sobre el lema Ethology». Hospital de Sanl 
Pau, Facultat de Medic ina de la UAB. 

SOCIETATS C IENTÍFIQUES A LES QUALS PERTANY 
EL PROFESSOR JORDI SABATER 1 PI 

l . Membre (represenlanl olicial) de The New York Zoological Socicly. 
Del 1966 al 1969. 

2. Membre aCliu de The New York Academy 01' Sciences. Elegil e l 26 de 
maig de 1983. 

3. Membre de la Inte rnational Primatological Society, oficina central a 
Rijswiks, Holanda. Des del 1984. 

4. Membre aCliu i consultiu de la Union lnternational e pour la Conserva
tion de la Nature el de scs Rcsources de l Primate Specialist Group, 
Afri can Section, que té la seu a Cambridge i a \Vashington, dependenl 
de la UNESCO, des del maig de 1986. 

5. Membre actiu de la IUCN d ' Espanya. amb seu a Madrid, des del 1986. 
6. Membre actiu de la LSB Leakey Foundation for Anlhropological 

Research of Human Origins, Behavior and Survival. Seu a Pasadena, 
Ca lifornia. Des del 1985. 
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7. Membre actiu de l The American Museum 01" Natural Hi story de Nova 
York. Departamelll s d' Antropologia i HerpelOlogia, des de l 1987. 

8. Advi sory Board de la International Primate Protection League (IPPL). 
Seu a Summervill e, EUA. 

9. Co l·leg iat d ' honor de l Col· leg i de Psicol egs de Catalunya, des del 
jul io l de 1994. 

EXPED ICIONS I PROGRAM ES PER ESTUDIAR 
I ENSENYA R ALHORA 

1. Agost de 1957. Expedic ió eto log ica a la regió de Mbarabgun al Río 
Muni central. Estudi de la s illlac ió d·un grup de gori l·les en procés 
d'ext inció, densitat de la població, interferencia humana, nidificació i 
conducta alimentari a. 

2. Octubre de 1959. Ex pedició e toprimatologica a la reg ió de Nsork a 
Río Muni. Estudis de camp deis goril ·les i x impanzés sobre la simpa
tria d'ambdues especies, alimcntació, densitat. nidificació ¡ conducta 
cultura l. 

3. Novembre de 1959. Exped ició e tn olog ica a la reg ió deis Monts de 
Cri stal al Gabon central. Estudi etnologic de ,'etnia rang: sociología, 
migracions, estructura familiar. assol imcnl de material elllologic per al 
Museu de Barce lona. 

4. Febrer de 1960. Ex pedi ció etn o logica i arqueo logica a I ' ill a de Fernan 
do 1'0 0 sota la direcc ió de l Dr. A. Panyel la, director del Museu Etnolo
gic de Barce lona. Es realitzaren excavacions a la platja de Carboneras, 
011 es va descobrir un jaciment neolític. i esrudi de I'eln ia bubi. 

5. Agost de 1960. Ex pedició he rpeto log ica i prilllatolog ica a la regió del 
riu Mbia. Estudi de la granota més gran de l món Conrua golia!/¡ i de 
les mones mangabeis Carcoceblls albigel/CI i C. larqlla/lls. L'cstudi se 
centd en e ls aspectes següenls: etolog ia. reproducc ió, territoria litat. 
demografia i al imentació. 

6. Novembre-desembre de 1963. Expedició e toprimatologica a la regió 
d ' Abumnzok-Anynzok. Estudi de la di spersió. estructura soc ial , a li
mentació i predac ió human a deis goril·les . ximpanzés i de les mones 
Cololms salOl/as. 

7. Febrer-marc; de 1965 . Expedic ió zoo log ica, patroc in ada pe l Parc 
Zoolbgic de Barce lona, a Kenya i Tanzania. Estlldis de la fauna: lIngu
lats i primats fo namentalment. 

8. 1966- 1967- 1968, fin s al marc; de 1969. Ampli programa d 'esrudi s pri 
mato log ics de camp , dedicat espec ialment al coneixement de I'eto lo
g ia de is goril ·les i ximpan zés en terri toris en els quals aq ueixes espe
c ies són simpatriqlles . 
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Aquesls programes foren palrocinals per la Tulane UniversilY (EUA), 
la New York Zoolog ica l Soeiely i e l Pare Zoologie de Barce lona. El 
direclor del programa e ra A. J. RiopcJle, direclor de l Delia Regional 
Primare Researeh Cenrer de la Tulane Universily. i I'invesligador de 
camp, direclor execuliu a Río Muni del programa, e l DI'. Clyde Jones , 
de la Tulane Uni versily i de rus National Museum de Washinglon. 
FOll un deis programes pioners al món. Estudiürem: alimentació. clis
pcrsió. estructura soc ial , nidificació. conducla instrumental i fabricació 
de ferramenles elemcnla ls. predació humana, prolecció, elc . deis pri
l11ats de Río MUlli. Est lldi ~lrclll també l'etologia d'altres primats fores
tals. mili anteriormcnt bcn estudiats: Cercoceblls alhigena. C. fOrql1a-
111.1. C%hlls s%llas. Miopi/eclIs /a/apoill i e ls cercop il ecs forestal s. 

9. Desembre-gener de 1966- 1967. Programa especial limilal pe r a I 'cslu 
di de tes granotes més grans del món, IOtalment desconcgudes per la 
ciencia. Patrocinat per la National Geographi c Society. sota la direcció 
del DI'. Paul ZahL de Washington. Es va estudiar la dispersió. I'alimen
lació, el procés metamorfi c, la salvaguarda, etc. 

IO.Juliol-agosl de 1972. Esludi de la conducla deis goril ·les de munlanya 
Corilla gorilla her;lIge; als volcans Virunga (R\vanda. Zaire i Ugan
da). Programa patrocinat per la Nati onal Geographi c Society, sota 
la direcció de la Dra. Dian Fossey i e l Dr. Alexander HarcoUrl de la 
Cambridge University. 

11.1972-1973. ESludi de la capaCila1 cl'aprenenralge en s ilUac ions cx peri 
memal s (leamillg se/) de diversos primal S del zoo log ic de Barcelona: 
Caril/a. Pall. Malldril/lIS. Cercopi/heclIs lIic/ i/am, etc .. sota la direc
ció de l Dr. Balasch. de la Facullal de Biologia de la UA B. 

DIRECClÓ DE TESINES 1 DE TESIS 

Hi ha enregistrades set tes ines. de les quals en det¡,¡lIarem tres . 
1. Muñiz Rodríguez, R. 1983. "Conducla male rno- filial en chimpancés 

de cara negra (Pan Irog/odyles) de tres meses de edad». Facultat de 
C iencies de la UAB. 

2. Bermejo Espinet. M. 1984. "Esludio elD-eco lógico del chimpancé 
(POli /rog/odwcs \'cl'IIs) en e l área del Monre Assirik (Scnega l). Apor
tación a la ctología de esta especie en un hábitat marginal árido». 
Facullal de Psicologia dc la UB. 

3. Rabadan Ruiz, C. 1986. "Comuni cac ió home-ximpanzé. Una perspec
tiva vygotskiana». Faculten de Psicologia de la UB. 

Les cinc lesis doclorals que no lenim enregislrades, les prcsemarem loles. 
encara que n'hi ha que encara no s"han difós. 
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1. Bermejo Espinet, M. 1975. «Estudio eto-eco lógico de l chimpancé 
(Pan lroglody les perlls) en un hábitat marginal y ár ido». Depanament 
de Psiquiatri a i Psicobiolog ia de la UB. 

2. Quera Jordana, Y. 1976. ,<Interacción materno-filial en los primates 
no human os». Facultat de Psico log ia de la UB. Codirecció amb la 
Dra. Teresa Anguera i Arg ilaga, de la UB. 

3. Cole ll Mimó, M. 199 1. «Lateralidad manual en chimpancés (género 
PCIII) y orangutanes (Pongo PYR maells). Facultat de Psicologia de la 
UB. 

4. Escobar Aliaga, M. 1992. «La capacidad manipulativa de los primates 
desde un enfoq ue filogenético». Facultat de Psicolog ia, Depanament 
de Ps icobiolog ia de la UB. 

5. Mate García, C. 1994. «Eto-eco log ía de los cercopitecos fores tales de 
Bioko (Guinea Ecuatorial). Departament de Psicobiologia de la UB. 

CAPTURES IMPO RTANTS 

- Captura d"tlll exemplar adult de I' indicador de cua de lira (Melic/¡nelll
hes rObU5(/{S). És el primer excmplar d'aqucsla au obtingul a Guinea 
Eq uatorial. Es tI'ac ta d'una espec ie rara que pertan y a la interessant 
família de les aus indi cadores de mel (IndicalOridae), pero en aquesta, 
el seu vol sonor i la poss ible conducta parasitüri a cOlll inucn sen! un 
enigma peT a I 'etologia. 

- Captura ocasiona l a la reg ió del riu Ntem, al nord de Gu inea Equato
rial. d'un petit goril·la a lbí coneg ut per Floq uct de Neu. Es tracta del 
primer goril ·la d 'aquestes característiques aconseguit al món ( 1966). 

PERSONALITATS DE RECONEGUT CREDIT C1ENTÍF1 C 
QU E HAN VALORAT LA TASCA INV ESTIGADORA 
DEL PROFESSOR JOR DI SABATER 1 Pl. 

1. Dr. J. M. Adovas io. Chairman i ProL 01' Anth ropo logy. Uni versity of 
Pinsburg. 

2. Dr. Edward O. Wil son. Baird Prof. of Scicnce. Harvard Uni vers ity. 
3. Dr. Co lin P. G rovcs. Senio r lecturer on Biological Anthropology. Aus

tral ian National Unive rsi ty 01' Camberra. 
4, Dr. James W. Fcrnández. Chairman i Prol'. o f Anthropology. Uni ver

s ity 01' Chicago. 
5. Dr. Desmond C lark. Praf. 01' Anthropo logy (emerit ). Uni versity 01' 

Ca lifornia, Berkeley. És !'es pec ialista més important de les cu ltures 
preh istoriqucs arricanes . 

6. Dr. Frank E, Po irie r. Prol'. 01' An thropology. Ohio State Uni vers it y, 
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Col umbus, Ohio. Yicepresidelll de The American Association 01' Phy
sica l Anthropologist. 

7 . Dr. Donald C. Johan son. Director de l'lnstitute 01' Human Origins. 
Berkcley, California . És un deIs descobridors de I 'A lI stelopi¡heclIs a[a
rel/si, i del fam ós esq ue le t d'aquesta espec ie, conegut amb el nom de 
Lucy. És un de Is paleoantropolegs més ramosos delmón. 

Tots els resscnyats són primcres fi gures 111undials en el camp de I'an
tropol og ia. ]'etologia , la paleoantropolog ia i la primatologia. És per ai xo 
que coneixen el treba ll professional de l professor Sabater i Pi i les se ves 
contribucions a les cieneies de I"antropolog ia, Ecologia i el componamcnt 
deIs primats. El Dr. James M. Adovasio diu que e ls treballs qualllitatius 
del Dr. Sabater i Pi han tingut mo lta infiuencia en e l desenvolupament 
deIs estudi s del comportament i ]'ecologia primatologica. La reputació 
del Dr. Sabater i Pi s'estén a I'ambient personal , on se' l considera un 
excel·lent co l·lega, semprc di sposat a intercanviar idees. 
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Acte d'investidura com a 
doctor honoris causa del senyor 

Jordi Sabater i Pi 

14 d' abril de 1997 

( 

Univel1itat Autonorna de Barcelona 



1. El reccor obre I'acre i diu: 

Connirueixo aquest clausue, avui dia 14 d'abril de 1997, per tal d'investir 

docror honoris causa el senyor Jordi Sabater ¡ Pi, i demano al doctor Salvador 

Negret, secretari general d'aquesta universitat, i a! padd del doctorand, 

Dr. Josep Llorens i Terol, que el vagin a cercar. 

El padd i el sccreta ri general surten a cercar el nou doctor, que entra a la sala 

i és rebut a peu dret per COts els assistems. 

2. El rector inicia la sessi6 dient: 

Es declara oberta la sessió. Té la paraula el secretari general, que Hegira 

I'acord pel qua! es concedeix el títol de doctor honoris cau.sa al senyor 

Jordi Sabater i Pi. 

3. El secretari general procedeix a la lectura de I'acord de laJuma 

de Govern. 

4. El reCtor d6na la paraula al padrí: 

El doc[Or )osep Llorens i T erol, padrí del doctorand, té la paraula. 

5. El doctor Josep L10rens i Terol conclou el seu discurs al11h les paraules 

següents: 

Per tot aixo, Excel· lentíssim i Magnífic Rector, sol·licito que s'a[Orgui i 

confereixi el grau de doctor honoris causa al senyor lordi Sabater i Pi. 



6. A concinuació, pren la paraula e! rector, fa e!lIiuramenc de! diploma al nou 

doctor i Ji imposa la medalla tot dient: 

Heu estat designar doctor honoris causa per la Junta de Govern de la 

Universitat Autonoma de Barcelona i, com a símbol, us lIiuro aquest diploma i 

us imposo la medalla de doctor honoris causa. 

Us admeto i us incorporo al claustre de la Universitat Autonoma de Barcelona. 

7. A concinuaci6, el rector d6na la paraula al doctorand: 

Té la paraula el senyor Jordi Sabater i Pi, el qual pronunciara la Ui~ magistral 

en aquest claustre. 

8. L1i'ró magistral del senyor Jordi Sabater i Pi. 

9. Discurs de doenda del rector. 

10. Interprcració musical. 

11. El rector diu: 

S' aixeca la sessió. 
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ACTE D'INVESTIDURA COM A DOCTOR HONORIS CAUSA 
DEL PROFESSOR JORDI SABATER 1 PI 

PROGRAMA MUSICAL 

Entrada triornfal de l' opera Aida, de Giuseppe Verdi 

EL Carnaval deis animals 

«L elefan t)) 
"El cigne» 
"La papallona encantada,) 
"El cant deis oceLls» 

Gaudeamus igitur, de Come! Arany 

Piano: Pere-Mateu Xiberta 

C. Saint-Saens 
» 

J. Cervera 
Anonirn 

Trombó: Matías López 
Trombó-contrabaix: Josep Quer Agustí 
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Biografia deis músics 

Josep Quer 

Nascut a Girona, on obtingué la titulació superior de contrabaix amb el 
mestre Ferran Sala, l'any 1974. Ha perfeccionat els seu s estudis amb Joan 
Goilav (Musik Akademie de Stadt Basel) i ha rebut els ensenyaments 
especialitzats dels gran s mes tres nord-americans Barry Green i Gary Carro 
Ha format pan de la Simfonica d'Euskadi (1982-1986) i ha actuat en diverses 
formacions simfoniques de Perpinya. Ha col·laborat també amb l'Orquestra 
Ciutat de Barcelona i amb la Simfonica de Montpeller. Ara és professor 
del Conservatori Municipal de Lleida, on ha dedicat el disc compacte 
El bruixot del contrabaix a Josep Cervera i Bret (1996). 

Pere-Mateu Xiberta 

Inicia els esrudis musicals amb la pianista Nativitat Cubells i després s'ha 
format amb Margarida Serrat, Patricia Sao (EUA), Kémenes Andras (Hongria) 
i Roberto Bravo (Xile). Com a pianista acompanyant, ha rebut consells 
d'Allan Branch i Ángel Soler. Guanya un premi del Concurs de joves 
interprets de piano a Catalunya. Ha fet nombrosos recitals a Catalunya, 
Mallorca i Fran~a, acompanyant cantants, instrumentistes i agrupacions 
corals. Des del 1991 col·labora en tasques de recerca musicologica a les 
comarques gironines i ha publicar artides i arranjaments musicals. Actualment 
es dedica al camp de la pedagogia musical. 

Matías López 

Doctor en Filologia Classica per la Universitat de Barcelona (1986). 
Actualment és professor titular de Filologia Llatina a la Universitat de Lleida, 
on nasqué. Realitza esrudis de trombó al Conservatori de Lleida, sota el 
mestratge de ]osep Quer. Ha format part (1991-1996) de I'orquestra de vent i 
percussió d 'aquest conservatori i col·labora amb l'orquestra de grau 
professional del mareix centre. És membre del cor de I'Audirori Entic 
Granados de Lleida des del 1995. Des del 1994 forma part del septet de jazz 
Pixie and Dixie. Al setembre de 1996 s'incorpora a la Banda Municipal de 
Lleida. 
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Gaudeamus Igitur 

E> G' Cm f'7 BI> F7 

GER.'IA..I\' STl'OE:>:T SO~G 
An. by CQr1l.el AF:4ny 

Bi> ......, 

," t.~~-;e.; _:Us gi - tur, Ju _ ve_oes d:um 
......... 
su _ mus; 

3. Vi _ \111 • - ~d • - mi _ a, Vi - V.lt pro - fes ......... so _ res. 

. , .. 
'--= ......, 

F B, F B, F F !lb F B\ F ,.--
~ r--. , 

l. Post ju _ cun _ dalll ju_\'tn.tu terv., Post roo _le - stam se _ nec _ tu tem, 

3. Vi val mern - brum q:;"d " bet, Vi. \"8 nI mem - ka 'I"~ . " bet, ... ... 
- -

B, Ei- CmC';-Cm B' Ffd:m Gm !lb E- Cm G7Cm B, P B' 

#Gaudeamus igitur, 

Juvenes dum sumus;# (bis) 

POS{ jucundam juventucem, 
PoSt moJestam senectutcm, 

#Nos habebit bumus.# (bis) 

~. 

I 
&. 

! ~O~ " mu:!', h,,-_bt· -

fiu 

I 
re, Sem-per sint 

~ 

~ 

¡¡ 

#Ubisunr, guí ante nos, 
In mundo fuere?# (bis) 

Transeas ad superos, 

Abeus ad inferos, 
#Quos si vis videre.# (bis) 

.. , 
!:-It "~o mus. 

,. n, ,", .. " .. 

III 

#Vivat academia, 
Vivar profc50res.# (bis) 

Vivac membrum quodlibet, 
Vivant membra quaelibec, 

#Semper sint in Ilore.# (bis) 
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