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El 5 de juny de 1926 va morir Ramon Turro i Dardcr, el bioleg catala

mes aurcolat d'universalitat. Els 50 anys quc han passat constitueixen el

motiu d'haver pcnsat de sumar al nostrc Congres la commemoracio de

Turro. Per un motiu parallel -el vint-i-cinque aniversari de la primera

edicio dels « Origens del Coneixement»- el Congres del 1936 acolli tambe

un homenatge a Turro organitzat per la Societat de Biologia. D'aquest

homenatge n'ha quedat un testimoni: el volum editat per la Seccio de

Ciencies de l'Institut d'Estudis Catalans. Conte un excellent comentari

sobre la « Fisiologia en l'obra de Ramon Turro» per Jaume Pi-Sunyer i

Bayo; un altre de Leandre Ccrvcra sobre el concepte turronia d'<<E1 pro-

blema de lcs apetencies»; i els treballs premiats en el concurs obert per la

Societat de Biologia. El primer premi fou concedit a Antoni Cardoner

pet treball « Estudi critic de l'obra cientifica de Ramon Turro» . El segon

a Pissarewsky, de Paris, pet treball « Notice sur Ic genial immunologists

catalan Ramon lurrO'. El tercer a Ronge, de Paderborn, pet scu treball

Versuch ciner Kritik des Werkes von Turro: Die Quellen der Erkenntnis» .

El quart a Manuel Roses, de Buenos Aires, pet seu treball ,Ramon Turro

y los origenes del conocimiento>>.
Aquesta varietat geografica dels premiats confirma alto quc he dit

fa un moment: la universalitat de la figura de Turro. Figura universal i

figura singular. ,Un enorme talent indisciplinat -diu August Pi-Sunyer-

que troba mes tard un estricte rigor logic, capaq de les idees mes audacio-

ses i de les hipotesis mes brillants>>. Dotat d'una obsessionant vocacio per

]a ciencia, d'una passio indomable per la veritat impersonal i objectiva,

dugue a terms una considerable feina bacteriologica i inspira en cis qui el

voltaven el seu mateix sentit de la tenacitat en ]a recerca, de la fidelitat

als fets. Boliemi d'instint, hague de veneer-se i disciplinar-se. D'aquesta

lluita de cada dia, d'aquesta victoria de cada dia va neixer la seva escola

i va neixer corn a doctrina la seva darrera obra ,La disciplina mental»,

obra fins a un cert punt autobiografica, rica d'observacio, i d'actualitat per-

manent.
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A1v ui Ia lil-Icn'a cic 'Kuria i I'obra do Turro torncn als Congressos de

Menges i Biulcgs do Llengua Catalana. I hi torncn dc la ma d'un dcls seas

cleixebles directcs, Pere Domingo, quc cs tambc ci scu biograf i apologeta.

De let cs ell qui presideix aquesta scssio commemorativa que ha coor-

dinat amb tans d encert. Si jo en aquest moment ocupo el scu Iloc es per

fer presents 1'Institut d'Estudis Catalans del qua] Turro era membre, i

]'Academia de Cicncies Mediques de Catalunva i de Balears de la qua] havia

estat President, en aquest recordatori, reverent i achniratiu.

Eseo]tem ara l c\-ocacio quc de la persona i tie ]'obra cic Turro faran

cl Dr. Domingo, cl P. Colomer (membre Cie 1'Institut d'Estudis Catalans)

i cl Dr. Obiols (dega do la Facultat de Mcdicina do Barcelona).
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