
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
A l' esquerra el Dr. Julio Rodríguez- Roda, 
Director de l' Institut d' Investigacions 
Pesqueres del C.S.I.C. del Grau de Castelló de la 
Plana, al centre el Dr. Gadea i a la dreta el Dr. 
Ricard Toll, cap de la Secció de Química de 
l'esmentat Institut de Barcelona. De fons el tren 
anomenat popularment "la panderola" que feia 
el trajecte Castelló-Grau. 

 
 
Detalls biogràfics del Dr. Enric Gadea Buisán 
 
Nascut a Barcelona el 9 de novembre de 1922, el Dr. Enric Gadea Buisán 
exercí de catedràtic d’Invertebrats no Artròpodes del Departament de 
Zoologia de la Facultat de Biologia de la UB, des del 1955 fins que es va 
jubilar, l’any 1987. Es pot dir que ha estat el mestre de gran part del 
professorat actual de zoologia, tant d’aquesta universitat com de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, de la Pompeu Fabra i de la de Girona. 
L’any 1976 es va incorporar a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona, per succeir en aquest sentit el Dr. Francisco García del Cid. 
 
La seva trajectòria universitària no s’ha reduït a la docència i la recerca. El 
seu esperit de servei el conduí a acceptar els càrrecs de secretari de la 
Facultat de Ciències de la UB i, anys més tard, el de secretari general de la 
UB, càrrecs en els quals procurà mantenir-se sempre dins la més estricta 
legalitat administrativa, en una època en què les pressions polítiques feien 
difícil d’aconseguir-ho. Va ser secretari general de la UB amb els rectors 
Francisco García Valdecasas, Manuel Albadalejo García, Fabià Estapé 
Rodríguez i Arturo Caballero López. Durant aquest període, el secretari 
general de la UB era, a la vegada, secretari general del Districte Universitari 
de Catalunya i Balears. 
 
Quant a la recerca estrictament, l’ha desenvolupat en el camp de la 
nematologia dins de la institució universitària, però també al CSIC, on inicià 
la seva trajectòria com a becari de l’lnstituto de Biología Aplicada, fundat 
pel seu mestre, el Dr. Francisco García del Cid. Més endavant va passar a 
ser col·laborador d’aquesta institució i, posteriorment, cap de secció, a la 
vegada que ocupava la Secretaria del centre. El 1963 passà a ocupar el 



càrrec de vicedirector fins al seu ascens a la Direcció, que exercí fins al 
1968. Dos anys abans, havia estat elegit conseller adjunt del Patronat 
Alonso de Herrera. En reconeixement dels seu mèrits, se li va concedir la 
Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 
 
Els seus estudis sobre nematodes cobreixen tot el món. A més d’aquest 
grup, també té publicacions sobre protozous, esponges, platihelmints, 
oligoquets i tardígrads. Així mateix, ha publicat obres de caràcter general i 
ha contribuït en un bon nombre d’enciclopèdies. En conjunt, ha estat autor 
o col·laborador de més de 300 publicacions. 
 
Es pot dir que, durant bastant de temps, a Espanya hi havia dues grans 
escoles de zoologia d’invertebrats: la de Madrid, encapçalada pel Dr. Rafael 
Alvarado, i la de Barcelona, pel Dr. Enric Gadea. Sense menystenir l’escola 
del Dr. Alvarado, s’ha d’acceptar que, de l’escola del Dr. Gadea, n’ha sorgit 
un extraordinari nombre de catedràtics i professors titulars. Molts d’aquests 
docents són actualment membres del Departament de Biologia Animal de la 
UB i d’altres universitats. 
 
Cal destacar els seus amplis coneixements, no solament científics, sinó 
també en l’àrea de les humanitats, així com el seu excel·lent tracte 
personal. 
 
 


