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D'aquf a una estona escoltarem, amb l'interes i 1'embadaliment que l'ocasio

sempre comporta, la conferencia del professor Oro, « La vida a I'univers i

1'evolucio cbsmica>'. Endevino que les seves autoritzades paraules ens faran

veure, de manera convincent i, sobretot, extremadament clara, la petitesa del
nostre mon. Oro es aixf.

Un poeta angles del segle xviii, Alexander Pope, ple d'admiraci6, va escriu-

re aquests versos:

,,La natura i les lleis de la natura eren immersos en les tenebres;

Deu digue: "Que sigui fet Newton", i es f6u la Hum.,,
Si la modestia d'Oro no s'hagues de molestar, diria que, quan l'escolto,

penso que en aquells versos podriem substituir el nom de [eminent fisic
angles pel de Joan Oro, de tan clars que ens fa veure els misteris que ens
semblaven tan foscos.

Les moves paraules -molt menys diafanes que Ies d'Or6- es disposen a
dir la petitesa del mon de les idees. Si el nostre mon fisic es petit, ho es tambe
el del pensament, el de les idees. Vull dir que des de les mes antigues cavil•lacions
de [home, les disquisitions i els debats sempre han versat sobre un nombre
reduit de temes, sobre els mateixos temes, sobre els mateixos pocs tomes.

Des dels presocratics fins a Karl Jaspers, William James o Michel Foucault
-per citar uns autors contemporanis-, el pensament sempre ha mirat d'en-
calcar l'intim sentit d'uns impressionants mots amb que designem uns impres-
sionants conceptes: l'amor, el be i el mal, la bellesa, la ccnsciencia, la Ilibertat

i la justicia, l'angoixa i el dubte, la natura i el temps o la vida i la mort. El bo
del cas es que despres d'aquest anar-hi donant voltes de segles de durada no
s'ha arribat, ni de bon tros, a cap unanimitat. En moltes ocasions, el motiu de
les discrepancies no es un gran salt en el temps ni on l'espai, no es quo
diferencies d'epoca o de procedencia geografica mig justifiquin els oposats
punts de vista. Mireu: Coluccio Salutati, canceller florentf del Renaixement,
respon a la pregunta de quin art es mes noble i mes alt, si el de les lleis o el de
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la medicina, dient que la medicina se les lieu amb les coses temporals, mentre
que la jurisprudencia t6 a veure amb la justfcia, que Os eterna; diu, la medicina
ha plantat les seves arrels a la terra, mentre que les ]leis tenen l'origen en el cel.

Per contra, Leonardo da Vinci, tamb€ del Renaixement florenti i gaireh
coetani de Salutati, rebutja la idea de la jerarquia de Ies ciencies basada en el
principi que la dignitat d'una disciplina depen de la materia que tracta. La
qualitat de la materia que tracta una ciencia Os indiferent. Allo que busca
qualsevol ciencia Os la veritat, i la veritat pot Esser trobada tant en la ciencia
d'objecte mes alt, corn en la d'objecte mes baix. Aixi mateix, les diferencies de
valoraci6 existeixen fins i toten l'estudi no d'unes consideracions conceptuals,
sing d'un esdeveniment historic. Per aixo, Danou, diputat de la Convencio, el
dia de la inauguracio de l'Institut de Franca -ara ha fet dos-cents anus-, deia
-amb una certa segona intencio-: ,Sens dubte es molt util d'esbrinar si
Annibal, travessant els Alps, va passar per Embrun o per MontmOlian; pero no
faria cap nosa de saber tamhO quin era en aquests llocs l'estat de les persones,
de les propietats, deis productes, dels recursos; corn ho feien per satisfer llurs
necessitats; a quines feines es dedicaven; si hi havia esclaus o homes Iliures.,,

EI RI5( DE L't:I Fccu5 I ii c,uIAR.E I FI. Ml:IKI

Tot plegat fa que la vida de ]'home sigui plena de vacil•lacio i d'incertesa.
A cada moment cal cercar, cal escollir el propi cami. Aquesta tria implica un
rise permanent, un rise, pero, que constitueix-segons deia Pico de la M irandola-
la veritable grandesa de 1'existencia humana.

Deixeu-me contar -tot i que ja ho he fet alguna altra vegada- el dia que
el cardenal Alessandro Farnese troba Miquel Angel, ja vell, amb la neu que
queia, voltant pel Forum de Roma. Li pregunta on anava amb tan mal temps.
<<A 1'escola,,, responguO Miquel Angel, « per mirar d'aprendre alguna coca.,,

Eduard Fontsere, clue quan tenia 26 anys obtingu6 les primeres radio-
grafies fetes a la Peninsula -mostrades en una conferencia a la Reial
Academia de Ciencies de Barcelona el dia 10 de febrer de 1896, just 18 dies
despres que R6ntgen fes I'anunci public de la seva descoberta-, entre els
96 i cis 98 anvs va escriure els Dos mots de contiat als estudiants catalans en
que diu que quan <<era un estudiant corn ara vosaltres> i quan era un
professor, el seu esperit era el mateix i, en consequencia, el Comiat cis Os
adrecat per <un antic estudiant que se'n va rapidament cap a la posta,,.

I Josep Alsina i Bofill, que quan tenia 26 anys participa amb entusiasme
en la redaccio del Diccionari de Medicina que dirigi Manuel Corachan, quan
en tenia 70 i quan en tenia 80 participa amb un exemplar i encornanadis
entusiasme -i tots els que en foren testimoni ho poden corroborar- en la
redaccio del Vocabulari de I'Acadi'tnia i del Diccionari Enciclopedic de Medici-
na. I quan mori, amb uns joves 89 anys, en el seu lluminos refugi
palafrugellenc treballava en la supervisio dels termes medics del Diccionari

de 1'Instilt,t.
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En la permanent recerca de la inabastable veritat nomes defugen les ajudes

els inconscients, els terneraris. En el camf cap a la descoberta del mon i del seu

esperit i cap a una adulta concreci6 del propi esser, el bon sentit estima la ma

que, discretament, ajuda en el pas dificil; que sense estridencies ni excessos,
dona valids elements de judici a l'hora de les decisions i aixi, aquestes, esde-

venen mes solides. Es la ma del mestre de bona ]lei.

Un dels passos autenticament diffcils de la nostra historia col•lectiva -

per a uns ple de temors, per a d'altres pie de dubtes- fou, en ]a postguerra,

la represa d'activitats -que havien d'esser clandestines- de la Societat

Catalana de Biologia. Tothorn sap que sense el coratge i gel consell d'Alsina
i Bofill no s'hauria produft la represa. I ell diu: ,Jo no hi aportava gaire mes

que ]a presencia indispensable d'un membre numerari de ]'Institut i 1'amis-
tat amb uns quants dels que havien d'esser els primers nous membres.»

Fou una contribucio decisiva, que el protagonista refereix amb la rnatei-

xa discrecid amb que tingue lloc. Un protagonista que, com si al-ludis als
anys de la combativa represa, un dia deia: <<En els moments decisius de la
vida d'un poble, I'exigencia ha de comencar per hom mateix.,,

L:v ILAIO, I A c[ NtIlO l InI, LL (OR

En aquelies fosques epoques medievals del trivium i el quadrfvium -uns
temps que no es del tot segur que , per aquestes latitud., , hagin passat a la
historia definitivament ( que alguns de nosaltres encara hem viscut la imposi-

66 de la pedagogia escolastica , memoristica , manipulada )- 1'ensenyament es
feia a base de la lectura de textos. L'autor -ei, segons quin autor!- es
I'autoritat i ni els poderosos del mon ni els dictadors de les consciencies poden
c6rrer el rise que I'estudi6s pensi i raoni per si mateix . Lobjecte del saber no
es ni ]'home ni el mdn, sins alto que esta escrit sobre I ' home i el mon , en pagines
encapcalades amb ]'indispensable « nihil obstat quominus imprimatur,,.

I aixo en tots els camps: un autor del segle \ explica la manera de resoldre
una dificultat diagnostica . Diu que ,es va a Chartres i es llegeixen els Aforismes
d'Hipocrates ; i si no n 'hi ha prou, es llegeixen els comentaris de Gale, i despres
els comentaris de Sora d ' Efes -', i aixi, de ma en ma , e1s comentaris dels comentaris.

Els mestres de bona llei, els primers que digueren no a 1'abassegadora
escolastica , nasqueren amb el Renaixement, a Italia, i es deien Guarino de
Verona , Vittorino de Feltre i Lied Battista Alberti. Aquests educadors no es
preocupaven d'ensinistrar el deixeble en una tecnica , sing de preparar-lo per
a la vida ; no d'exercitar to en aquest o aquell ofici , sin(') en I'ofici d'home.

De Vittorino , per exemple , diuen els sous alumnes de l'escola de Mantova
que mai no se sabia si estudiaven o jugaven , perque 1'estudi era un joc i el joc
era sempre una ocasio d'estudi . I estem parlant del segle xv . Un altre dels sous
alumnes conta que els advertia una vegada i una altra: <'De primer , estigueu
segurs de tenir alguna cosa a dir ; despres, digueu - la, sin-iplement .,, El fet es que
a la seva mort , encarregaren a l'artista Pisanello una medalla commemorativa:
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hi ha representat un pelica que nodreix els seus menuts amb esquincos clue
s'arrenca del pit.

Per tot aixo, no ens ha de fer estrany que -gairebe un segle despres- quan

el pobre Gargantua, per culpa de l'ensenyament a la manera antiga que els
mestres Holofernes i Bride Ii subministraven, estava a punt de tornar-se « boig,

ximplet, badoc i repapiejant,,, el seu pare I'arranques d'aquelles influencies i
el confies a un mestre de bona llei, Ponocrates, que Rabelais crea i perfila a

imatge del nostre Vittorino.

El mon es tan veil que, amb uns colors o amb uns altres, tot ja ha estat pintat;

i, amb unes paraules o amb unes altres, tot ja ha estat dit. I sembla com si

Vittorino i el Petrarca -que mori poc abans de neixer el pedagog- s'hagues-

sin posat d'acord. El poeta deia: « els veritables mestres s6n aquells que no ens

donen definicions, que no ens ensenven clue es el vici i que la virtut, omplint-

nos les orelles d'una diversitat de noms, sino els que inspiren en el pit de tots

l'amor i el desig del be, l'odi i el menyspreu del coal.,,

Fontsere deia que «1'ensenyament no es tant un producte de la tecnica

com una obra d'arnor. Quan faig el recompte dels dies de la meva formaci6,

m'adono que els meus millors professors no foren precisament cis mes

savis, sino aquells que hi posaven el cor.»

L\ I'i::L)AGO(;iA i LA SOC ierA I

I que podem dir de 1'immens Lle6 Battista Alberti que en cis Lihri dells

/amiglia exposa vivament -i abans que ningu- la indispensable relaci6 entre

la pedagogia i la politica, investint d'un responsable sentit civil tota l'empresa

de 1'educaci6. Que com mes solid sigui l'edifici interior, mes solids seran els

Iligams amb cis altres homes.

Fontsere, que mai no fou participant de la politica activa, fou un

infatigable organitzador i impulsor d'empreses comunes: tenia 26 anys

quan organitza la Xarxa Pluviometrica de Catalunya i Balears, fou director

de la seccio meteorologica i sismica de I'Observatori Fabra, pero la seva

gran obra fou la creaci6 del Servei Meteorologic de Catalunya, sota la

proteccio de I'Institut d'Estudis Catalans. Es pot dir que Eduard Fontsere

descobri el cel de Catalunya. En el discurs inaugural de curs, del mare del

35, corn a president de l'Ateneu Barcelones, hi diu, amb paraules actuals,

que no es pot malmetre la part del patrimoni fisic que la Natura ens ha

reservat i que cal «inclinar mes que no s'ha fet fins ara una part selecta del

nostre jovent a 1'estudi dels nostres recursos naturals.>>

I Alsina i Bofill acolli sense dubtar la proposta de dedicar, a Perpinva en

el Dese dels nostres Congressos, una ponencia a la funcio social de la

medicina, amb una inedita participacio pluridisciplinaria i amb un contin-

gut conceptual absolutament innovador en multiples esferes. En el memo-

rable discurs inaugural feu seves les paraules que iniciaven el text del

treball, <'hem deixat enrere els temps del metge que podia abstenir-se de
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coneixer les normes essencials de l'ecologia i la sociologia. Avui cal que el

rnetge sigui capac de descobrir les relacions intenses i molt sovint amaga-

des que existeixen entre el fenomen biologic i els fenomens politics i

socials.,,

E1. JO 1 ]'INTERIOR

Una de les mes altes figures de 1'Humanisme, Poliziano, que fou preceptor

de Llorenc el Magnific, explicava: ,Em dius que despres d'haver tant estudiat

Cicero, no m'expresso corn Cicero. $s que no soc Cicero, i justament de Cicero

he apres a esser jo mateix.,,

D'Alsina i Bofill podriem dir que no s'expressava com Ferrer Solervicens,

el seu mestre. Pero el mestre li havia causat una admiraci6 tan sense limits

que el tracte amb Alsina i Bofill, tot i que els temps eren tins altres i sobretot

era una altra la circumstancia, permetia de trobar el resso d'unes qualitats

que el deixeble Alsina admirava.

A mestre nomes hi arriben els qui tenen el do de transmetre el que
saben -que no es senzill-, el do de mostrar corn a facil alto que sovint no
ho es.>> El seu mestre « per damunt de la seva missio preceptiva d'ensenyar
medicina, pretenia quelcom de radicalment superior i transcendent: des-
vetllar en els seus alumnes una il•lusio intellectual, un entusiasme capac de
convertir l'aplicacio en vocaci6.,,
L'objectiu es, sense el dictat d'unes normes, enfortir interiorment; i, insen-

siblement, contribuir a I'aventura d'esdevenir, cadascu, ell mateix. Aquest es
el mestratge de bona llei; encara que, moltes vegades, ni el mestre es conscient

d'exercir-lo.

En aquesta manera de veure les coses -la prioritat de ('interior- si que hi
ha una afortunada coincidencia, no podia esser altrament: des de sant Agusti
que deia « No vulguis sortir de to mateix, torna a tu, que en ]'interior de ]'home
habita la veritat<< fins a Kant, que descriu el moviment de la I1•lustraci6 com
l'alliberament de ]'home d'un estat de minoritat causat per la manca de coratge
per fer us de 1'intel•lecte sense l'assistencia d'altri i acaba llencant ]a divisa
<<Sapere aude!>>, atreveix-te a servir-te de la propia intel•ligencia; i des de
Novalis, el poeta romantic alemany, que a cau d'orella diu., si vols trobar-te, « el
cami misteri6s es a ]'interior>>, fins a Caries Riba, amb aquella definicio ja
classica entre nosaltres: <<Mestre es aquell que ens allibera, tornant-nos a la
realitat de nosaltres mateixos i de les coses>>. Mestre es aquell que ens allibera:
de les nostres vacil•lacions, de la nostra incertesa.

Ei Rlsc; E1. cORATGE I I A 1'OR

Un cop Mures , en el curs del viatge pels carnins de la rao, comenca de tai
manera el rise que els esperits pusil • lanimes prefereixen viure al dictat. Erich
Fromm parlava de la por a la llibertat.
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Amb la llibertat comenca un rise que no es cap broma: Giordano Bruno,
1'enamorat del nostre Ramon Llull, celebra la doctrina copernicana no perque
ampliava immensament els limits del nostre mon, sin6 perque demostrava per
sempre la forca de la ra6 humana per a penetrar el cosmos i descobrir-ne la llei
interior. I I'any 1600, a la placa del Fiore de Roma, morf a la foguera.

I, per citar un exemple mes proxim, I'aragones Od6n de Buen, un dels grans
mestres que ha tingut la nostra Universitat -fou catedratic de la Seccio de
Ciencies Naturals de la Facultat de Ciencies a partir del 1889, quan tenia 26

anys-, no explicava a classe que les muntanyes i els mars, les plantes i els
animals havien estat fetes per un buf divf i, per contra, defensava l'evolucio-

nisme. Aquest «greu» pecat, comporta que per accio del bisbe cardenal de

Barcelona Casanas fos excomunicat, que el seu Ilibre de text fos inclos a l'Index

i que fos allunyat, com un empestat, de la nostra Universitat.

I es que els sisternes no volen persones que els posin en questi6, els interessa

que la persona s'integri a les directrius; es que at poderbs Ii resulta mes

productiu de tenir-nos -tai com ja denunciava La Republica de Plato- em-

presonats a la caverna, on les ombres projectades oculten la veritat, son preses

per la realitat mateixa.

Els nostres homenatjats d'avui tambe sofriren ]a urpada de la incom-

prensio: Fontsere havia defensat Odbn de Buen, s'havia manifestat a favor

de Pere Coromines -el pare de l'eminent filoleg i de la nostra companya

Julia-, pet qual els fiscals del proces de Montju'ic havien demanat la pena

de mort i havia proposat la instal•lacio d'un observatori astronomic at cim

del Tibidabo en oposici6 amb un orde religios que hi volia construir un

temple. A les oposicions a catedra li passaren factura. I quan el 1940, at cap

de quaranta-un anys d'exercici, li arriba I'hora de la jubilacio, « dins el

sordid ambient universitari d'aquells anys, retinguts pet panic de compro-

metre's, a ]a seva darrera classe no hi assiti cap company de catedra, ni cap

ex-deixeble, solamentels escassos alumnes aleshores matriculats.»... «L'acte

transcorregue gelid i no l'acomiada la mes petita mostra d'afecte.»...

Travessa solitari el pati de la Facultat i traspassa Ics portes de la instituci6

com un estrany. Aquella fou una de les bores mes tristes de la seva villa,,,

explica el seu gendre Josep Iglesies.

I Josep Alsina i Bofill, que opta decididament per contribuir a la noble

empresa de dignificar la universitat -fou professor, un professor tot ell

voluntat i dedicaci6, de la Universitat Autonoma del 33-, a la noble

empresa '<de tornar el catala a la seva antiga categoria d'idioma de cultura»

(Caries Riba), fou, per aquestes raons, expedientat, expulsat i confinat a un

exili interior que poc es pensava el malevol minotaure els fruits que donaria.

LA I i_i,uc,LA, i.'iasiAcIA

He dit I'idioma , la Ilengua : el sistema de signes orals, reflectit soviet en un

codi escrit , propi d ' una comunitat , que serveix basicament per a la comunica-
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cio. Johann Gottfried von Herder, el gran amic de Goethe, va mes enlla i diu

que la llengua no es noines tin instrument, sing tambe un diposit i una forma

del pensament; diposit perque 1'expericncia i el saber de les generacions

precedents s'acumulen precisament en la llengua, gracies a la qual son trans-

meses a les generacions seguents, i forma del pensament perque no unicament

pensem en una llengua, sing tambe mitjancant una llengua. Fins aqui Herder.

La Ilengua es patrimoni, i no es responsable ni honest deixar que es

malmeti. Molt sovint, les causes de la Decadencia son atribu'ides en exclusiva

als vents de ponent; el cert es, pert, que ja amb els Austries, l'enlluernament

de ]a Cort provoca una vergonyosa dimissio de gran part de ]a noblesa i de la

intel-lectualitat catalanes. I sort n'hi hague dels humils: per exemple i com a

simbol, del rectoret de Sant Marti d'Ollers -al Girones-, Baldiri Reixac, que

quaranta ant's despres dels Decrets de Nova Planta publica les lnstruccions per

in Liiscnynn4n do Minyons, on diu <Entre todas las lenguas, la que ab mes

perfeccio deuhen saber los Minyons es la llengua propia de sa Patria»...

Eduard Fontsere -que fou el primer autor alie a les ciencies bio]ogiques

que participa en els nostres Congressos, e] del 1932 a Ciutat de Mallorca, i

amb la seva prescncia encetava llur distintiu caracter pluridisciplinari, el

de «I'afer col•lectiu,,- en la seva poncncia sobre «Climatologia de la

Mediterrania Occidental,, parlava ,d'aquesta llengua dels rossellonesos,

dels valencians, dels mallorquins i dels catalans, que tots nosaltres hem

tingut ]a fortuna d'aprendre de petits, i clue tenim I'honor i I'orgull de
parlar de grans.,,

I en Dos roots do coiniat, fa referencia a la llengua i diu que I'actuaci6 de

I'estat en aquest punt ha estat sempre un reflex dels sentiments de ]a part

mes incivil -no precisament la mes mal vestida- del poble espanyol.>>

I Alsina i Bofill, el mestre de bona Ilei de tantes coses -de civilitat, per
exemple- que confessava: «Miri: en e] fons, jo no soc mes que Lill naciona-
lista. Apassionat pel meu pais. I del meu pais el que m'apassiona mes es la
llengua>>, acabava meditant: ,Res no hi ha de mes noble que l'interes per
allo que es sense cap dubte la mes alta creacio de I inte]•lecte huma: el
llenguatge.>> «...estic convencut que tot idioma culte conte una guspira
intransferible del pensament huma. Si un idiorna queda marginat i final-
ment mor, no hi ha cap dubte que el capital ideologic comu a tots els homes
haura sofert una escapcada, tan petita com es vulgui, pero irreparable.,, I

corn un programa d'accio concloia: ,La supervivencia de Catalunya es deu
a la llengua i la nostra politica ha d'esser conservar la llengua.»

1, es c]ar, qualsevol actitud de desconsideraci6 envers aquesta manera de
pensar nomes pot esser designada amb la paraula desercio.

1-1 ImN t"

Pero hi ha mes: el mestre de bona llei -no cal dir, fidel a les essencies- fa
us de la llengua de la terra i a damunt en fa un bon us, un us exemplar. Per la
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correccio -l'absencia d'elements contaminants, de lexic i de sintaxi- i per

ones qualitats que Pascal cisella amb precisio a les Pensces. Entre d'altres, la

concisio: la forca del discurs -diu- es inversament proporcional a la quan-

titat de mots; parla de la bellesa per omissio. 0 la simplicitat: diu que davant

d'un estil natural, hom queda sorpres i encisat, ja que esperavem de veure un

autor i ens trobern un home.

El primer diccionari catala fet amb un minim de rigor cientific es el de Pere

Labernia (del 1839), que diu aquell repetit «puix parla catala, Deu li'n do

glbria», frase a la qual Joan Fuster oposa la de « puix parla catala, vejam que

diu» , que encara caldria completar amb <<vejam com ho diu».

L':vCC10I I'DSFOR( MANGOyI yAI

I encara el mestratge de bona Ilei desbrossa el cami perque es consequent

a la conviccio -amb paraules del pedagog i filosof nord-america del segle

passat , John Dewey- que el pensarnent si no va Iligat, entre altres coses, a

1'eficacia en I'accio, no es res mes que un pensament . Una conviccio que si John

Dewey assistis a aquest Congres expressaria potser dient que el magraner del

nostre cartell nomes fruitara si hi circula la saba de la voluntat i de l'acci6.

I encara el mestre de bona Ilei , que sap de sobres la inoperancia de certes

empreses en solitari, s'inscriu en un esforc comu , que es una institucio, una

societat , una academia , i el seu mestratge es dirigeix a fer que I ' aspiraci6 de

l'esforc comu -en el nostre cas, duns cientffics- sigui la d ' erigir-se en una

consciencia , una consciencia cientffica del mon -que acabi fent-hi impossible

la supersticio i 1'engany- i, al mateix temps , una consciencia del mon cientific

-on no s'hi esdevingui alto del proverbi xines del savi que assenyalava la

lluna arnb el dit i 1'enze mirava el dit en comptes de mirar la lluna , on -a mes

i per damunt de tot- la ciencia sigui , simplement , de dalt a baix , conforme a

I etica.

I tot -perque el mestratge de bona llei ho porta a la sang- sense confondre

el respecte amb la tolerancia , que tolerancia es un acte d'indulgencia condes-

cendent , basat en una consciencia de superioritat i, en canvi, respecte es un acte

de justicia.

Com no ho confongue Josep Alsina i Bofill, 1'exemple , en els sous carrecs

de responsabilitat a I'Academia de Ciencies Mediques, a la Societat Catala-

na de Biologia , a I'Institut d ' Estudis Catalans i als nostres Congressos de

Metges i Biolegs.

He dit massa paraules. Potser n ' hi hauria hagut prou si us hagues proposat

d'imaginar - nos amb quins ulls de complaent aquiescencia el mestre de bona

Ilei Ilegiria gravada a la tomba d ' Immanuel Kant, a la vella ciutat de Konigsberg,

aquella cita que diu : " Dues coses omplen ] a meva ment cada dia amb mes

respecte i admiraci6 : el cel estrellat sobre meu i la llei moral dins meu.,,


