
RECORD DE RAMON TURRO I DARDER

ALS CINQUANTA ANYS DEL SEU TRASPAS

PIrRE Do\ll\GO I SA\.JU':Ax

President de la Reial Academia

de Medicina do Barcelona

Ha estat una folic iniciativa dels ordcnadors d'aquest tan esperat

Dcse Congres de Mctges i Biolegs do Llengua Catalana» d'aprofitar aques-

ta avinentesa per a reviure, cn fervent recordanca, cl Mestre Ramon Turro,

I'home que fou capdavantcr a Catalunva del moviment de renovacio, tant

cientifica com docent, que va portar la Medicina i la Biologia des de les

elucubracions teoriques del letamendisme fins a la ciencia objectiva i

experimental que Claudi Bernard i Lluis Pasteur estaven imposant arreu

del mon.

Ramon Turro va contar-nos els inicis de lluitador de la seva vida amb

les segi_ients paraules: <,Sortia del meu allotjament de Barcelona, ben al

matt, i em dirigia a la Facultat de Mcdicina. Migrat dc recursos per a

adquirir llibres Cie text, estudiava uses vcgades amb els meus companys

que en tenien, i altres a les biblioteques publiques i particulars. Pero

aquells llibres de text, cditats en llengua castellana, mcs aviat em scm-

blaven cadavers de llibres que no pas elements destinats a 1'estimul dun

saber, sobretot, si cis comparava amb lcs memories cientffiques produldes

en no pocs paisos o amb els tractals, plens d'inspiracions i realitats, clue,

a la ti, hauria volgut trobar. Les Patologies Modica o Quirurgica i l'Art de

Receptar traspuaven vclleses per tots quatre costats. Les modernes idces

curopecs no havien estat encara incorporades als textos oficials, o, en tot

cas, unicament per combatre-les. No va csser pas per sistema que cn cause

a les moves mans articles de recent publicacio sobrc lisiologia, patologia o

terapeutica, publicats a Franca o a Alemanya, deixcs transcorrer les bores

cn aquelles lectures mentre els llibres de text restaven tancats, o be oberts

unicament tins brews minuts, justament els que calien per tancar-los

rapidament amb un dcix de fatiga o be de fastic. Aixi, un dia despres de

l.'altrc era natural que, en acabar el curs academic i contemplar els meus

progressos en les cores que jo estava obligat a saber, m'adoncs perfecta-

ment que no estava preparat per anar a 1'examen, ja que cl meu autocxa-

men cm deia que els conceptes que els professors de les materies oficials

creien que jo havia dc saber, o be m'cren absents o be em sentia mcs
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preparat per comhatrc'ls que no pas per plossar-1us. Ucsprrs, ]aa nu v ai'

intentar ni matricular-me en el curs official, tot pensant quc potser mes

Lard em matricularia corn a alumne lliure. Pero en arribar l'hora oportuna

no feia ni aixo... La veritat es que jo em divertia estudiant les coscs dc

medicina quc m'agradaven i que trobava encara temps lliure per a tractar

la natural fatiga substituint cls textos medics per altres de literatura o do

tilosofia. 0 be platicant amb cls mcus amics sobre diferents questions

relatives a la ciencia actual o do la realitat politica, o de lcs coscs d'art o

de ics mil nimictats lligades a la villa del pais. 0 be, encara, cmpaitant

les noies...

Ws concretament vaig llegir cls classics de la medicina, especialment

Hipocrates i Gale; cls iniciadors del nou sentit de la Mcdicina, Claudi

Bernard i Herbert Spencer. Mes concretament encara, Harvey, Mares' i

Miqucl Servet, i vaig meditar despres moltes hores sobrc aquestes lectu-

res. Anava a ]'hospital i parlava amb cls malalts allitats i amh els que

anaven als dispensaris, corn tambe visitava les sales d'autbpsia...»

Tot aixo quc Turro ens fa saber, es forma evident del mes desgranat

autodidactisme. Separat dels ordres oficials pero enamorat de la medicina,
cstudiava i progressava en allo que li agradava. Tot aixo, en una epoca
que la medicina guanyava en dies allo que no havia pogut aconseguir en

anys i encara en segies. Pero, en l'ordre practic, era evident que alto que
no aconseguiria pas mai era el titol oficial de metge, es a dir cl document

que l'acredites per a poder exercir la professio. Turro va obtenir ben aviat

el titol de savi de la medicina pet-6 no pas el de iiieti;e. I en cl transcurs

del temps, el de savi veterinari, ja justament aplicat per aquclls coneixe-

dors de les voltes i revoltes del seu problema.

Vivint a Barcelona, i acumulant dia a dia mes concixements medics

tot i retardant cursos, va anar separant-se dels seus companvs de camera

que iniciaren amb ell llurs estudis. Semprc qucixant-se de Testament uni-

versitari, dcixant de matricular-se calla comencamcnt de curs, perm acu-

mulant saber medic dc primera qualitat, va veurc empitjorar-sc la seva

situacio economica i es converti en l'ovella negra de la familia. Aixi,

maltractada la seva vida, li va semblar una bona oportunitat l'ocasio Clue

sc li oferia d'entrar en la professio periodistica. Va traslladar-se a Madrid,

juntament amb D. Alejandro Lerroux, i amb ell va fer de meritori a la

redaccio d'un diari i despres de redactor medic en dues revistcs de medi-

cina: «Indepcndencia Medica» i «Rcvista do Medicina i Cirugla». Rapida-

ment va obtenir aixi lectors que, aviat, es convertiren en amics i admi-

radors.
Destaearen en aquesta produccio medica primera una seric d'articles

sobre la circulacio de la sang, treballs quc van esser traduIts al frances

per Jules Robert i publicats en forma de llibre per la casa editorial Ber-

thiet de Paris.

Aquest llibre augmenta la fama que ja tenia. La publicacio era un

recull de fets, observacions i deduccions, pero mancat encara d'aquella
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ohjcctivacio per ell tan cstinuicla i proclamada nccrssaria per a qui vol

guts assolir cl progres do in medicina cicntifica.

La baralla cientffica que Turro havia tingut amb en Letamendi, sobre

la < formula de la vida», juntament amb el prestigi de les seves altres

publicacions, van donar un gran renom a aquell suposat metge, que en
realitat no ho era. Aixi les coses, transcorregueren els anys del 1879 al
1883, en que Jaume Pi-Sunyer, pare del que despres fou deixeble de Turro,
August Pi-Sunyer, guanya les oposicions a ]a Catedra de Patologia General
de la Facultat de Medicina de Barcelona, i hi empra els principis de la
mecanica vascular 'i carcliaca que havia exposat Turro en els sous treballs.

En aquella epoca Barcelona vivia el seguit d'emocions i superacions que
representava In prcparacio de l'Exposicio Universal de l'any 1888. Mentre
Barcelona s'csgotava en preparatius, a la regio valenciana feia estralls un
brot de colera... Ferran, Turro, Cajal i Jaume Pi-Sunyer discutiren ques-
tions del present i de l'immediat futur, al Laboratori, acabat de crear, al
colomar de la Facultat de Medicina, a 1'edifici que es avui el de la Reial
Academia de Medicina de Barcelona. Allf s'estudiava on acabava el cos i
comencava 1'anima, i encara que les pretensions eren molt grans, la reali-
tat s'acontentava amb objectivitats molt mes simples pero no per aixo
menys interessants: Cajal, la neurona; Turro, l'origcn del coneixement.

La forma de protesta que va portar Turro a no csser metge, operant-la
aixf <<in anima nobilc», pot considerar-se en tres vessants: L'institucional
universitari, dirigit principalment contra cis professors que no ensenyaven
allu que calia aprendre per a fer-ne mes interessant i facil el coneixement.
El versant antipolitic, es a dir, desplegat enfront de les orientacions dona-
des pcl regim a les universitats, fent-les unificades, sistematiques, memo-
rfstiques i retoriques, en comptes d'objectives i en forma de treball on
s'apleguessin, davant un problema comu, professors i alumnes. El quc en
deien «classe» eren hoes on els professors pregonaven una llico com si els
estudiants no sabessin llegir ni escriure. El tercer vessant era la carencia
adient de material docent per a l'estudi, segons ]a forma mcs genuina que
corresponia a cada materia, no precisant, en cada cas, els llibres i memo-
ries que calia polar a l'abast dels estudiants, i el nombre convenient tant
d'ajudants com do material per a facilitar l'estudi. Cercant remei a aquest
estat de coses, Turrd Iluita coin va poder: Del seu enfrontament amb els
professors es una mostra la discussio publica sobre l'aorigen de la vida>>,
tinguda amb el Dr. Letamendi, on Goliat i David reproduiren una altra
vegada la bfblica Ilegenda, vencent el jove (que ni era metge) a la mes
distingida personalitat de la medicina d'aquell temps. En el nostre llibre
«Tzirrd home de ciencia nzediterrani» hem tractat amb amplitud aquesta
giiestio que ara no es moment de reproduir.

Sobre les institucions universitaries i tie Ilurs caracterfstiques a Cata-
lunya, n'han fet estudis els Drs. Albert Ribas i Massana, i Alvar Net i Castel,
que n'han prcparat recent nent importants monografies. Una sintesi molt
parcial d'aqucstes obres permet d'asscnyalar que es to record documental
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que till SU<CICS XI I Ott, nna Lscola Major, LI'urieci1 1ucu, tcni,1 estUditi ainb

sistematitzacio lilosofica, de matematiques, Iisica i alquimia, List rolionlia,

oeogratia, medicina i cirurUlia. Pero aviat cls deficits escolars es conside-

raren evidcnts en comprendre nomcs aquestes poques materies, i s'establi-

ren compensacions d'estudis amb allies universitats de major amplada o

be amb sistematitzacions diferents, que donaven Hoc a intcrcanvis. En arri-

bar al seglc xii aparcix a Montpcller la primera universitat cristiana, l'anv

1300 l'Estudi General de Lleida, cl 1350 el do Pcrpinya i el 1507 el de

Barcelona, creat sobre la base de petits nuclis, diversos en Ilurs ensenya-

ments. Mes, a partir ctel 1539 comenca la desfeta: Felip II din aprou!» als

intercanvis universitaris, i mes Lard, Felip V, puneix Barcelona, privant-la

do la Univcrsitat, mentre prcmia Cervera, font-la ciutat universitaria.

Aixi que, I'any 1837, quan van csscr restitu'its cls drets a la universitat

dc Barcelona, moltes coses havicn tingut Hoc al nostre pais, que va deten-

sar-se corn va poder d'aquella fclipada; d'una part I'aparicio de nuclis de

metges i d'institucions amb afany d'ensenyament, i d'una alts la massili-

cacio dels esludiants. Tot aixo, ert evolucio rapida, va convertir el problema

en on assumpte moll Oreu. Sor,_,ircn aixf Ics universitats oficials, totes

tallades amb un mateix palm, i encara d'una mateixa mida, que tot i

tent-la ampla per a uns hoes era estreta per al altres. Els afanys de cen-

tralitzacio van empitjorar encara mes aquest assumpte. Sobretot en Mcdi-

cina, que corria molt r tpidament cl earn( des do fart d'atendre malalts

fins a la cierzcia de guarir i d'evitar lcs malaltics.

Turro va trobar-se enmi(-Y d'aquest cami; i aixi, un cup professionalitzat

veterinari, va esser designat Director del recent creat Laboratori Municipal

de Barcelona. Era I'any sise del present segle xx. A la Diputacio de Barce-

Iona tot just a l'any segiient, el 1907, cl bon patrici Prat de la Riba creava

1'Institut d'Estudis Catalans defensat amb cl Iema que « cl progres cicntitic

is doll de benestar i riquesa; Ics instiucions publiques Them do protegir

-deia-, i no pas corn un Iuxe, tambc corn una necessitat de primera

Lorca; 1'endarreriment i In pobresa conducixen als matcixos desgraciats

resultats». Amb aquests conceptes, va reunir en aquell Institut, a vora Well,

Ies personcs considerades d'esperit capdavanter que tenia Catalunva.

Barcelona amb la seva Exposicio Internacional, tan enlairadora, i amb cl

sou Laboratori Municipal, fet pennant en la investigacio i en In collaboracio

al progres sanitari i docent, fcia donar al pats un gran pas endavant que es

notava calla cop mes.

Del Laboratori Municipal, Turro n'era, a mes de Director, Cap de

l'ensenvament que aquella institucio era capac de donar valent-se dels

miljans que tenia. Els mctges i altres professionals de ]a medicina sc

sentien honorats de poder asistir a les converses que sobre tomes d'abast

sanitari i medic hi tenicn Iloc. De les converses a les conferencies fetes en

forma de Taula Rodona, i d'aquestes als corsets objectius mes sistema-

titzats, es va anar pas a pas pero de pressa. Del quc van csser aquclis

cursos, en dona una idea el programa corresponent als de l'any 1921-1922,
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es a dir, cl do fa cinquanta-cinc anys. Els cursor s'anuncien, naturalmcnt,

en catala i patrocinats per la Comissio Municipal de Cultura. Tonien dos o

tres mesos do durada, amb no menys de tres bores diaries dc treball. Turro

feia les lli4ons magistrals, quo en conjunt ercn no mcs de mitja dotzcna,

i el personal tccnic de Ia casa feia la resta. Ningu no cobrava cap suplement

de sou ni gratificacio de cap mena per fer aquesta tasca supletoria. Els

cursor comprenien: Analisi bacteriologica d'aigiies potables; Bacteriologia

i Scrologia general; Preparacio do Vacunes i d'Autovacunes; Preparacio de

Serums Terapeutics; Analisi i control de productes alimentaris... El curs

bacteriologic s'aclaria en la forma quo transcrivim: ,Horn seguira l'ordi e

assenvalat per A. Moore en el Departament de Patologia i Bactoriologia

Comparada de la Cornell University d'Ithaca, N.Y.», i aixf es feia: des de

la preparacio dels medis de cultic i los solucions colorants fins a les tecni-

ques mcs complexes d'identificacio bacteriana, comen4ant pels germens

inofensius i acabant pcls patogens. El de serologia, es comprometia aixi:

Horn desenrotllara integrarnent el programa do Zinsser, Hopkins i Otten-
berg en cl mateix ordre que en el Departament de Bacteriologia del Collegi
de Metgcs i Cirurgians de la Universitat de Columbia a New York». Els
altres cursor tenien una sistematitzacio semblant.

Dels cursos, sota la direccio i el mestratge de Ramon Turro i la seva
constant cura i contacte amb els deixobles, n'eren responsables directes
(a qui haig de retre en aquest moment el degut homenatge), Miquol A.
Balta, Pere Gonzalez, Josep Alomar i tants d'altres. Aqucst aplec d'homes
leren quolcom mes que ensenyar unes materies: mostraren als companys
de Catalunya una forma de ensenyament i d'aprendre allunyada de la
postura retorica que privava a la universitat oficial. I aixo degut, plena-
ment, a Ramon Turro, i va donar els sous fruits en el moment de concebre
alto que havia d'csser la Universitat Autonoma, de llavor catalana. Volem
destacar avui aquest sentit de la vida exemplar del nostre Ramon Turro.
La manera de convertir els joves estudiants en estudiants joves, que no cs
pas la mateixa cosa, tot donant camf a l'objectivacio del saber, tot passant
d'una joventut consumidora d'idees incontrolades a una joventut clue sap
conviure i fer seva la veritat cientffica.

575


