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ELS BELLS SOMNIS 0 EL NOUCENTISME

EN LES CIENCIES BIOLOGIQUES

ORIOL CASASSAS

.1 Pcre Calafrll

M'agrndaria corrn'rt4ar amb unes paratiles d'hornemztge it la rncrnoria do Pere Calafcll. Ariz fa setze
nnys, mori a les portcs - fsicament a les porter - del Dotzc dell nostres Congressos , a Benicdssim.

Pere Cnlnfell tarnbe haz'ia comportit els bells sornnis que descriurem: corn Alsina i Bofill, havi: estnt

professor d'aquella Uniz 'ersitatAutunonta tan plena d 'esperances , tambe I 'anr/ 39 f u ccssat en el seu

crirrec - foragitat - i es recto ue en on exili interior . Sempre ens referim als quaranta ant's de

fior(at silenci dels nostres Congressos i no es del tot cert que It's z'eus ennnudissin: Pere Cnlnfell,

durant molts nnys, conz'oca tenacment un '<congres', el dirnnrts de coda setmana . Es clar que en les

reunions es parlava tie rnedicinn pero, are, mirat amb perspectiva, diria que el rocs important

d'aquells z'espres es que en Pere Cola fell - sense pretendre -ho - cis conz 'ertia eit uno escola de'
formnaciti on, basicament, es respiram a fidelitot a Ies essencies. No tine cap por d'incurrer en exageroc:o

si the que els congressos de can Cnlnfell, els dirnnrts, han d 'csser considerats una contribuciri -

modcsta si es vol, pcrb coratjosa - als sentiments que feren possible in represa - i despres, la

continuitat - dels nostres apices de rnetges i bihlegs de Ilengua catalana.

Gracies, Pere Cahzfell, moltes gracies.

DOS GRANS SALTS

Jordi Maragall, un dels meus envorats mestres, digue que in Renaixen4a "es el moviment

de retrobament d'un poble amb les sever arrels i amb les sever bases histhriques, manifestat

-especialment- en el proces de restauracio de la seva llengua i la seva literature.

I tern de parlar del noucentisme i comenco citant la Renaixen4a. Dic el perque: si considerern
eI noucentisme el tercer acts d'una nostra histOria, convindra que recordem, encara que
sigui breument, ('argument dels actes anteriors: la Renaixen4a i el modernisme.

L'inici de la Renaixen4a se sol situar i'any 1833, amb la publicacio de l'Oda a la Patria de

Bonaventura Caries Aribau, uns versos per felicitar el patro del bane madrileny on
treball ava. L'Oda es un cant d'envoranca, ,Adeu-siau, turons, per semprc adeu-siau, ...

,, Molt aviat, a Aribau, Cl segui Joaquim Rubic i Ors, que I'anv 1841 publica el recull de
poesia Lo Gayter del Llobregat, ja amb un cert aire reivindicatiu. De totes maneres,
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Aribau i els sous versos temen mes d'un antecedent, no son la primera mamfestaciO de

recuperacio de la Ilengua. Citem com a exemple la Grarluitica de la Ilen,,'ua c athalarra de

Josep Pau Ballot, de l'anv 1814, quo acaba amb aquella famosa divisa "Pus parla en

cathala, Deu Ii'n don gloria,,; una divisa que resurneix plenament I'esperit quo animava

la Renaixenca. En la Renaixenca, "Pus parla en cathala... ', es suficient, del tot suficient.

El modernisme to tot un altre caracter; Os un moviment cultural quo es produeix a ('Occident

europeu, dels ultims anus del segle yn als primers del segle AA. Es un moviment critic i

programaitic: critic perquO es una rotunda reaccio -a Catalunva- contra el pairalisme i

les insistents referencies medievals de la Renaixenca i prograrnatic perque comporta una

absoluta acceptacio del valor novetat. Torno a recorrer a Jordi Maragall per dir que 'lei

modernisme vol trobar el que es nou perquO Os nou, de vegades sense discriminar massa si

Os ho o no es bo,,.

FI modernisme, corn la Renaixenca es tambe un moviment literari, perm es en l'arquitectura

i la decoracio on els resultats van esser mes manifestos. Tot s'omple de tulipes, Iliris i cintes

sinuoses: a Franca -on era anomenat Art Noto'eau- va arrihar a for una certa fortuna

1'expressio stt/le nouille, estil tallarina. Joaquim Molas digue quo "('intent de treure la societat

del seu ensopiment i de for-la progressar, es fet en nom d'un ideal mes aviat vague. EIs

modernistes parlen sempre d'anar contra la prosa de la vida , en nom de la poesia de la

vida. Pero mai no arriben a aclarir del tot que es aquest ideal.,, La poca solidesa de la

motivacio acahara conduint al decadentisme i al pessimisme; Santiago Rusinol, Pent gala,

amb cinica ironia, d'aquest pessimisme deia: «Als qui husquen la veritat, els estaria he quo

un dia la trobessin."

Miquel Angel, quan preparava el seu David -el pastor que amb la fona vence Goliat-,

on un dels esbossos d'estudi, hi va escriure: Tn, con la fiunda e to ((II alto (Tu, amb la fona i jo

amb ('arc); la fora que es la forca, l'entusiasme, la inquietud i ('arc quo es CI talent, el rigor

intelligent, la serenitat constructiva, I'absencia d'estridencies.

I ja som al noucentisme -('arc-, la reaccio generacional a la fona, el modernisme. I

('arc, el noucentisme, -a partir del 1906- es un atribut de totes Ies activitats: de

l'arquitectura i la poesia a la pedagogia i Ies ciencies; es la cultura enfront de la natura

en estat salvatge, es el treball de l'artifex enfront de la inspiracio espontania i

descontrolada, es I'esforc destinat a I'edificacio d'un pais digne, amb veu prOpia, d'un

pais clue sap - responsablement - que ,els descendents han de poder collir la fruita,,.

I per aixo se succeeixen les realitzacions culturals i socials: biblioteques, museus,

nous centres pedagogics o, on un altre ordre de coses, els cellers cooperatius de la

Conca de Barbera o la Terra Alta. Joan Fuster (1960) arriba a dir: ,Ies deu o dotze

coses serioses, fonamentals que han possibilitat la nostra timida entrada on la

normalitat corn a poble i com a cultura, foren filles del noucentisme».

Si la Renaixenca -simplificant- fou un moviment literari, si el modernisme fou literari,

arquitectural i decorativista, i influi a pinzellades l'activitat cientifica, el noucentisme abraca

totes Ies manifestacions de I'activitat hurnana i, de ple, el camp de les ciOncies. I Ies ciencies,

especialment les mediques, on eren?
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EL SEGLE XIX, UN SEGLE HETEROGEN[

No se si es I'e^periencia o el bun sentit clue recumana mirar de nu caure en la temptacio

de trartar de manes hunu>genia allo yue no es homogeni. Es una recomanaci6 yue

hauriem de tenir present sempre, pero, ara, que anem a referir-nos als ^iltims anus del

segle xix, cal atendre-la especialissimament. La nostra Facultat de h1rdicina -i nu era

cap excepcio en el conjunt de la universitat espanyola- dispusava d'un seguit rie

catedr^itics d'un pintoresyuisme (Rodriguez Arias parlaea d'oprobi) Homes compara-

ble a la seva inuper^uuia. Un exemple sufficient es el d'un catedratic d'Anatumia (Mariano

Battles i Bertran de Lis) que ho fou a partir del 1379, Yuan vingue a succeir Josep de

Letamrndi. Expliyucn deixebles del sea temps que -catedratic d'Anatomia!- no

entra^^a a la sala de disseccio ni per equivocacio, que les classes consistien en discursos

d'oraK^ria flurida i desbordant farcida d'expansions inflamades poc adeyuades a una

descripcio anatomica, que eren reburies gels estudiants amb hurletrs uvaciuns

estentories; i el professor, amb levita, els guants posats i el barret de mitja copy en una

ma, arrodunia la figura amb un basto de patrici a 1'altra. Letamendi, yue ha^^ia passat

a la Univer^itat de Madrid (]878), era cuntrari a Ies innuvaciuns, feia befa de la medici-

ne experimrntil -que s'estava imposant arreu-, amb ayuell fanxis rodoli:

A 111o^011('/mh111111111,'

1 es hurla del descobriment dell raigs X en un article on deia yue anunciar fotografies a

tra^ti^s de cu^sus optics es cam prometre fugues de la preso a trays dels mars i acaba^-a amb

la seguent surnegurria: deia que cuneixia un jove enamorat d'una ve^ina, la mar de feli4

Yuan va saber la «diuhulicn inz^enci6n » perque ara «sin preocnpnrse cads clue de nz^eri^^uar In bore

de let^antnr^e : u ndoruda, pudri^ el, ^ tru^^r^ de In hared ^nedinnera , sacnr un clisi^ de elln en banns

niennrcc o nni^i^nos, N aiin sin hano,, al natural nHsolutu».

Aixo passa^^a 1'anv 1896, quan mi gran mestre de la nostra Universitat, 1'aleshures javc

Eduard Fontsere -yue cls de la mr^a generacio hem tingut I'honur de cuneixer en la seva

gluriusa vellesa- ha^-ia obtingut i mostrat la primes radiugrafia de 1'Estat espam-ol, pacs

mesas despres de la descoberta dels raigs X.

L'ARRIBADA D'AIRE NOU

Ah^rtunadament, Pero, 1'epuca n^, e^ hunx^^;enia. ^^ la Facultat, al costat dell ahundants
fossils, del tut impermeables a les intluencies eaternes, hi ha^^ia algunes -cumptades-

excepciorrils mostres de villa, poc o molt a la manes del temps, amb la pru^ija de la

novetat i la presa de contacte amb el Hain modern que en aquell moment apareixia a

Europa. Com a simbol, citarem Bartumeu Robert (1842-1902); es catedr^itic de ['atolugia

Medica a pectic de 1875, perm el sea mestratge havia a,men4at el 18f,9, amb el

nomenament de metge numerari de ('Hospital de la Santa Creu. Havia adquirit un tan

gran prestigi que, el die de la primes Ili4^i a la catedra, Paula encabia la totalitat dels

estudiants de la Facultat i fou rebut amb una ovacio entusiasta. Es que el doctor Robert

era un «revolucionari•>: imagineu-vos, explorava els malalts i, amb paraula pausada,
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raonava rl diagnostic, el pronbstic i el tractament i, per si fos poc, entaulava dialog

amb ell alumnes. Amb ell s'inicia un cami nou en el camp de la medicina interne. Pero

el nostre intrres d'avui ens Aorta, d'una vegada, a peeler del mestre quc, ben

nurrescudament, podem amsiderar primes pedra de 1'escola biologira ratalana: Jaume

['i i Sunyer.

LA MEDICINA EXPERIMENTAL

Claude 6ernard havia pubiicat 1'any 1865 la h^troductiai ^i I'etud^^ ^^e In ^^u'dPi ine crE^crirricntnlr,

que preamitza ('indispensable concurs de 1'experimentacio en tote I'activitat medica. EI

Ilibre exerci una decisive inFluencia en gran part dell paisos d'Europa. Tot i aixi, Yuan Jaunm

I'i i Sunyer (1857-1897) accedi a la catedra de ['atologia General de la nostra Facultat -1'any
188;1- troba la situacio d'anyuilosi i de reti^rica que hem referit anteriorment. I'rengue

possessi6 i una de les primeres innovacions fou la creacio d'un laburatori annex, el primer

que existiria en la vella Facultat del carrer del Carme. EI laburatori havia de comptar amb un

expert en barteriologia, una especialitat que amb les descobertes de Pasteur (1880) i dr

Robert Koch (1882) podem die que acabava de neixer. Qui podia for-se carrec d'aquesta

comesa?

Ramm^'I'urro i Darder (7854-1926) era un home inquiet, d'esperit abort i Iliure i, subretot,

rehel. Del curs 1871-7872 al 1873-1874 havia aprovat a Barcelona gran part de la carrera de

medicina; li yuedaven pendents poyues assignatures i ho deixa airrer. Pere Domingo,

n'explica ell modus, diu que Turro «mantenia el criteri que la majuria dell coneixements

medics que rebien ell estudiants ja havien periclitat, estaven pallets de mode o s'havia

denuistrat que eren incerts». EI fet es quc Turro se n'ana <^ Madrid per dcdicar-se al

periodisme. La soya enorme curiositat intellectual -llegia i rellegia les mes avan^ades

publications estrangeres sabre tomes medics- Phavia fet posse^dor duns coneixements

cientifics i tecnics d'excepcio i Jaume Pi, yue labia de la soya rectitud,l'invita al nuu laborahrri.

Ramon l'urro, es clar, accepta i aixi es produi el sou return a Barcelona. A Jaume I'i i Sunyer

i Ramon Turr6 els unia foie anus una vella amistat i la coincidencia en 1'apreciacio de

I'objectivitat cientifica, una circumstancia quo havia d'esser d'una transcendental

importancia.

Turro treballa al laburatori de la catedra -instal•lat en unes golfer de l'fiospital de la

Santa Creu, que havien servit de colomar-, treballa en un modestissim laburatori parti-

cularque amb el sou cosi veterinari Francesc Darder i Llimona (1851-1918) tenon al carrer

de Lancaster i, a pectic de 1887, treballa a I'acabat d'inaugurar Laboratari Municipal del

Pare de la Ciutadella, treat per un Ajuntament que presidia Francesc de Paula Rius i

Taulet. Jaume I'i i Sunyer i Bartomeu Robert el pressionen perque acabi la carrera de

medicina, lino no pods passer mai de tercets auxiliars. Turro accedeix a examiner-se i

el curs 7889-]890 Gine i Partagas qualifica amb Excellent el sou examen dr Patologia

Quirurgica; perm no s'examina de res mes. El sou cosi Darder li suggereix yue vagi a la

Universitat de Santiago de Compostel^la -de proverbial discrete exigencia- i cursi la

carrera de Veterinaria. Turro s'hi resisiti, fins i tot inventant arguments climah^logics.

Finalment es comps un paraigua, Pi i Sunyer li regale una samarreta de Nana, i un cop a

Santiago aimpr<^ Ilibres, revise ell programer, visita ell professors que sentien la satisfaccio
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de rebre una persona que els superava en prestigi-, els regala una mostra de les seves

obres i s'examina. En dues convocatories -junv i setemhre- aprova totes les assignatures,

sembla que d'una manera brillant. En un dels examens -el d'Anatomia comparada- Ia

pregunta fou'I'esquelet del cavall' i Turr6, amb un estil florit, s'estengue en Ia resposta

sense deixar-se cap os, ni la clavicula, que fou objecte d'una descripci6 minuciosa.

L'examinador, meravellat, comenta que Ia dissertaci6 havia estat magnifica, especialment

Ia referencia a Ia clavicula, i que l'unica Ilastima es que els cavalls no en tenen de clavicu-

Ia. Pero Turro torna a Barcelona veterinari.

L'anv 1887, Santiago Ramon v Cajal vingue a Barcelona com a catedratic d'Histologia i hi

romangue tins it 1892; si de vegades -potser no massa sovint- una coincidencia pot

arribar a convertir-se en amistat i una amistat pot convertir-se en estimul mutu, aixo

s'esdevingue aquells ant's entre Ramon v Cajal i Pi i Sunver. Pero el 1892 Cajal any a

Madrid i Pi i Sunyer -malalt, amb ahsencies frequents- mori el 1897, als quaranta-sis

anus, sense que cap de les respectives influencies tingues temps de produir tins esclatants

resultats. Esclatants no, perO si de transcendencia.

COMEN4^A EL SEGLE XX

L'anv 1897 el professor Miquel A. Fargas presidia I'Academia i Laboratori de Ciencies

Mediques. Amh tin gran sentit de les necessitate, crew als locals del carrer de Ia l'ortaferrissa

uns laboratoris que havien de donar uns fruits considerables; el de Microbiologia fou

encarregat a Ramon Turro, i fins at 1905 hi dona cursos, sobretot, de tecniques de l'especialitat.

Mentrestant, at Laboratori Municipal s'havien anat accentuant unes tensions derivades de

problemes de gestio i d'enfrontaments interns i, l'any 1905, I'Ajuntament resolgue un

expedient que havia ohert a Jaume Ferran, el director, que acaba destituit. Una reorganitzacio

dels serveis posy implicitament la direccio del centre en mans de TurrO. Jaume 1'i i Sunver

havia ocupat la catedra catorze anys i mon love, pero el seu pas -massy curt- per Ia

medicina catalana fou de prou pes per decidir -entre d'altres consequencies i tot just

iniciat el segle vv - la conversi(i de Ramon Turr6, el bohemi etern estudiant modernista, en

un responsable i decisiu mestre plenament integrat en I'atmosfera noucentista.

FIs primers anus del segle -els que donen entrada at noucentisme- son d'un fervoros

moviment. L'any tres es el del Primer Congres Universitari Catala; l'any sis &s el del
Printer Congres Internacional de la Llengua Catalana i del Primer Congres d'Higiene de

Catalunva, amb August Pi i Sunver presidint Ia Comissio Executiva i unes conclusions a

Ia ponencia « L'habitaci6 obrera,,, redactades per Marti i Julia, que tant de ho avui haguessin

estat satisfetes plenament. Tambe l'anv sis es el de la puhlicacio de La Naciorralitat Grtalarra

de Prat de la Riha i l'anv en que Xenius comenca la puhlicacio del Glossari. En una de les

glosses fa aquell crit a I'acci6 que diu: "Au, de pressa, de pressa, vinguen Museus, vinguen

Academics, vinguen Exposicions, vinga Educacio, vinga Cultura, vinga Vida Civil, vinga

Urbanitat..... I'anv set, els Artals do I'Acad^nria i Lahoratori de Cu'ncies MOliques inicien la

puhlicacio en Catala i a partir del primer numero apareixen uns articles de Domenec Marti

i Julia amb el titol coma de "Per 1'escola biolbgica catalana,,, on parla de ,I'opressi6 dels

dognies petrificants» i de «la victoria de la veritat desfent a la fi les espesses boires de Ia

ignorancia».



; I ^ [ I 'I , , ^\j X1 '' [ 'I ,
\11 1, '1 '' I ^ ! o . , 1 1 i . 1 \,, J \ , I I \ ^ \

Es melt evident yur Ics cores han canviat . Josep "I'ermes diu: «Els professors, investigadors,

metges, advocats , urbanistes , experts en cconumia o funcionaris publics, municipals o
estatals, vulgueren encarnar una nova manera de ter cultura i de fer politica...» La mesura,

la serenitat, la simplicitat , la dcdicacio, la respunsabilitat : tota una nu^^a etica.

L'ESCOLA BIOLOGICA CATALANA

Lunn Pany 1887 mori Jaumc Pi i Sunver, cl seu fill gran -August- tenia Bisset anus i era
estudiant de Medicina. Ha^^ia estat furtament influ^it per 1'exemple i els ensenvaments del

scu pare i, a mrs, I'amistat do la familia amb Ramon Turco li havia permes -ja durant els

am^s do batxillerat- d'acompanvar-lu al laboratori de la catedra un «Turro em frig jugar

amb el yue eren els sous elements de treball, aixo cs, cls animalons d'experimentacio, amb

l'instrumental de cirurgia yue emprava, amb les lopes i rl micruscupi», segons explica August

en un Ilibre do records. EI fet es yue August Pi i Sunyer (1879-] 965) es Ilirencia cn Medicina

1'any 1899 i al cap de tres anus era professor auxiliar de la catedra de Ramon Coll i Pujul.

L'ano 7904 -amb vint-i-tine anys-, per oposicio, es catedratic de Fisiologia a Sevilla i,

ayuest mateix am^, publica amjuntament amb Kaman Turro un treball sobrr la immunitat

natural. Amb el pretext d'acabar lcs investigations yue amb Turro estaven realitzant al

Laburatori Municipal, ubtingue del Ministeri I'adscripcio a la Facultat dr Medicina de

Barcelona durant els cursor 1905 -]906 i 1906-7907. Com yue no li fou prorrogada ayucsta

situacio, Pi i Sunyer renuncia a la citedra de Sevilla i I'alcalde de Barcelona -Dumenec

Sanllehy- aamsegui el seu numenament, a titol honorific, de professor do Fisiologia al

Laboratori Municipal, amb cursor tinguts cum d'ampliacio dels de la catedra.

A partir del 1906, Turro es el director del Laburatori Microbiolugic Municipal; era obert i

generos, a I'extrem yue deia: «l'unica condiciei que impaso als que vulguin venir al

Laboratori, cs Ia de no endur-se'n els micruscopis». I August Pi i Sunver cl 19]5, despres

d'un anv amb el carrec de professor interi, ocupa, per concurs, la catedra de Fisiologia de

la rostra Facultat. Turro al Laboratori del Pare i August Pi i Sunver a la Facultat del carter

de Casanova son cls pilars de 1'Esaila Biologica Catalana; i cls deixebles i els cal•laburadors
que hi tuncorren, hi troben el amsell i 1'estinnal.

AL COSTAT DE TURRO I DE PI

Drls col^laboradors, direm Manuel f)almau, tut un simbol. Fou yui inicia rls ^untartr^

dels biblegs Catalans amb la cumunitat cientifica ell va csser el primer biolrg

catala yue sorb a ('estranger per ampliar estudis: ('any 1913 ana a la riutat alemanva de

f lalle, al costat d'Abderhalden, i 1'anv 1916 ana a Boston, al costat de Cannon. De tornada

de Boston rebutja una playa yue la /unto qtr ArnE^liocirin de E ^tu^^iu^ li ofcria a Madrid; el scu

(lot de treball era a Catalunva: per encarrec de Pi i Sunver urganitza la Seccio de Quimica

a la catedra, aporta al Laborah^ri Municipal i al Scrvei d'Estudis Sanitaris de I'Institut

d'Estudis Catalans una calla de metodes i tecniyues de quimica biologica, de molt vague

cuneixement al nostre Pais. Fou el primer president de la Sucietat de Quimica de Catalunva,

precursory de les Sucietats de Ciencies de I'Institut d'Estudis Catalans. Manuel Ualmau,

mori als vint-i-set anus amb I'epidemia de grip de I'ynv divuit, Yuan ja era una madura
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realitat i , a Ines, una ferma esperanca . Leandre Cervera explica que , quan Turr6 coneguc

la noticia de la seva mort , els ulls se Ii negaren . Despres d'un Ilarg silenci barboteja,

eixugant- e les Il agrimes:'La mort d ' aquest xicot em deixa com si m ' haguessin tallat la ma

d reta'.

Amh ManiueI Dalmau hauriem de citar Jesus Maria BelI ido, el mes antic dels col-laboradors

de Pi i Sunver; Pere Gonzalez, ' el mes devot ajudant i col-laborador que tingue Ramon

Turr6 en Iota la vida,,, com diu Pere Domingo; Llufs Save, Leandre Cervera, que acompanva

Pi i Sunver a ('Argentina i I'Uruguav uns mesos en que dicta uns cursor de fisiologia i

renuncia a una catedra que Ii fou oferta, perque preferia el retorn a Barcelona; Miguel

Arcangel Balta, Rossend Carrasco i Formiguera, Santiago Pi i Sunver, germa d'August, que

fou catedratic a Saragossa; Josep Puche, que acaba catedratic de Fisiologia a v'alencia; Pere

Domingo, Francesc Duran i Reveals, el nostre gran prestigi internacional, amb les seves

descobertes a I'lnstitut Rockefeller; els fills d'August, Jaume i Cesar Pi-Sumer i Bavo; Jaume

Ravent6s, Jordi Folch i Pi; i hauriem de parlar de Joan Bofill i Deulofeu, Bonaventura

Benaiges, Montserrat Farran, Albert Folch i Pi, Francesc Domenec i Alsina, Manuel

Armangue I, aixi, tins a tin total que superava la trentena. I encara hauriem de parlar de

Francesc Jofre, el bidell de la catedra, tan convencut de la transcendencia d'aquell equip

que, anus desprt s, quan se n'hi parlava tenia en els ulls la mateixa enfervorida envoranca

que hi tenien els deixebles -cis molts deixebles que he tingut ]'honor de coneixer- quan

eren evocats aquells temps. La rigorosa activitat del grup feu possible -per exemple-

que I'anv 1929, al Congres Internacional de Fisiologia de Boston fossin nou els membres

Lie la delegaci6 catalana.

L'INSTITUT DE: FISIOLOGIA

I 'anv 1920, ci Consell de la Manconiunitat de CataInova acorda elevar el, serveis Lie la

catedra d'August Pi i Sunver a la categoria d'Institut de Fisiologia i amb ('increment de

recursos que aix6 suposava fou possible dignificar les instal•lacions, contractar personal

auxiliar i subaltern, constituir una excellent biblioteca i adquirir l'utillatge necessari per

a la recerca. La inauguracio del renovat centre se celebra amb una lli4Li de Ramon Turr6.

Ed professor de Boston Thomas F. Glick, en un treball recent diu: "Cap al final dels anys

vint, eis fisi6legs catalans havien aconseguit una presencia visible en la fisiologia interna-

cional.»

EL TREBALL: UNS EXEMPLES

Diguem Rossend Carrasco i Formiguera: I'anv 1921 treballava a la Universitat de Harvard

i tingue ocasi6 d'assistir a la reuni6 de la Societat Americana de Fisiologia en la qual F. G.

Banting I C. H. Best anunciaren el descobriment de la insulina. Torna a Barcelona i,

coneixedor del metode d'obtencio de I'hormona, comenca amb Pere Gonzalez del

Laboratori Municipal, a preparar extrets de pancrees que continguessin insulina. Carrasco

explica que ,per tal d'arribar a 1'escorxador prou d'hora per a poder dollar oportunament

les instruccions del cas al,, matancers, em ilevava a les quatre de la matinada. Era essencial

que el pancrees de calla animal m'arribes a les mans el mes aviat possible despres de la
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mort de la bestia.» Carrasco descriu el control a clue sometien cis lots dels extrets, amb
injecci6 a conills i finalment "jo me n'injectava subcutaniament 0,5 cc, i algunes vegades
un dolor local bastant fort i persistent em feia decidir que aquell lot no podia pas esser
usat en malalts,,. El cas es que, durant 1'anv 1923, Francesc Pons, de 20 anvs, es converti
en el primer diabetic de I'Europa continental que rebia tractament amb insulina, amb la
insulina de Carrasco i Formiguera, que per anar a I'escorxador es Ilevava a les quatre. La
Universitat de Toronto, que I'any 1922 havia patentat el nom d'insulina i el scu metode de
preparacio, cedi cis sous drets a uns Comites de la Insulina encarregats en cada Estat del
control oficial de la produccio de l'hormona. Per a Espanya, aquesta responsabilitat fou
conferida a I'Institut de Fisiologia.

Un altre dels exits d'aquella Escola BiolOgica Catalana, fou la introducci6 a casa nostra de la
vaccinaci6 amb BCG, el bacil de Calmette i Guerin. Albert Calmette en Bona uns cultius a
Lluis Saye, Saye cis porta a Turr6, i entre Saye i Pere Domingo prepararen aquest vacci
antitubercul6s, van fer Ies campanvcs oportunes i, amb pocs anus, Catalunva -despres
de Franca- era el pais amb un mes alt tant per cent de nadons vaccinats.

No fare referencia -expressanient- a cap dels nombrosos treballs de laboratori, de ciencia

basica, perque no em sembla que tinguin cabuda en l'ocasi6 d'avui. En canvi, si que mencio-
narC la col•laboraci6 amb els Serveis d'Estudis Sanitaris de la Mancomunitat pel que fa at
sanejament del delta del Llobregat. El paludisme era el flagell: I'anv 1921 s'inicia la campanya
d'eradicacio i at cap de quatre anys ja no hi havia malaria. L'exit es deu a Pere Domingo i
Gustav Pittaluga. Domingo explica que «a les sis ja era at Prat, on amb una bicicleta, un cavall
o un Ford, segons I'any de la campanya, podia arribar at Iloc de treball i d'estudi,,.

LES DIFICULTATS

Hem de tenir present que aquests treballs es feien amb uns recursos economics limitats, a

I'extrem que en moltes ocasions, at laboratori del Parc i a la catedra, 1'enginv dels
investigadors havia de crear el material necessari per a la recerca. Un exemple dels molts
problemes i bastons a les roles: un bon dia de 1'any 1923, a primera hora del mati, uns

regidors de la Comissi6 d'Higiene i Sanitat de I'Ajuntament de Barcelona es presentaren at
Laboratori del Parc; volien saber que havien descobert aquells dies per calcular si la part de
pressupost que I'Ajuntament destinava at Laboratori compensava o era diner llencat. Els
atengue el doctor Domingo que comenca una explicacio cientifica, que si la imununitat, que
si I'anafilaxi, que si les hemolisines, fins que un regidor malcarat el va interrompre client:
"Be, ja veig que vostes no han descobert absolutament res». Domingo contingue la natural
indignaci6, la substitui per ironia i, en veu baixa, cis digue que la questi6 dels descobriments
la portava personalment el doctor Turr6 i la guardava amb pang i ciau. Que estaven a punt,
a punt, de fer un descobriment i si es volien esperar serien els primers de saber-ho. Volgueren
veure Turr6 i cis regidors li confirmaren que s'esperaven per veure el descobriment del did,
que savien que estava a punt de caure, i en volien informar la Comissi6 i, es clar, tambe el
seu partit -que era el Partit Radical de Lerroux. Turro telefona a I'Ajuntament, parla amb
I' alcalde, l'alcalde volgue parlar amb un dels regidors i el regidor, quail penja el telefon,
s'excusa client que no es podien esperar mes, que havia sorgit un assumpte urgent i que ja
tornarien un altre did.
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0 alguna vegada, si era precis de fer sovint controls en els animals d'experimentaci6 i

I'esc,is personal subaltern volia plegar - al vespre - quan era I'hora de plegar, l'investigador

s'emportava cinc o sis gossos a casa -no massa presentables- i, a mes -I'espectacle

cridava I'atenci6 del public- s'hi dirigia a peu, que no eren acceptats ni al tramvia ni -

encara menus - en un taxi. Damunt, imagineu la rebuda poc falaguera que ell esperava al

domicili familiar.

Es a dir: la Iluita dels nostres investigadors no era solament contra els misteris de la ciencia;

tambe ho era contra la ignorancia, la incomprensi6, els recursos migrats i Ies traves

burocratiques. Aquests entrebancs tingueren les seves consequencies: per exeniple, Duran

i Revnals, que al Laboratori del Parc n'havia estat testimoni, l'anv 1924 ana amb una beca a

l'Institut Pasteur de Paris i despres a l'Institut Rockefeller de Nova York. I s'hi queda.

Jordi Folch i Pi I'any 1934 ana a l'Institut Rockefeller i acaba catedratic de Neuroquimica a

Harvard. Francesc Gonzalez i Sastre explica que - I'anv 1975, quaranta anus despres de la

seva partenca- Folch i Pi, amb emoci6, li referia l'atmosfera d'estudi i de treball que

regnava a l'Institut de Fisiologia i la talla de cientific i mestre de gran prestigi que, hen

mi rescudament, era assignada a August Pi i Sumer.

LA SOCIETAT DE BIOLOGIA

No podia esser altrament: el cientific ha de poder polar els resultats del seu treball a la

consideraci6 dels altres cientifics i entre ells s'ha de poder establir el dialeg -l'enriquidor

dialeg, quan es autentic. Per aix6 nasque la Societat de Biologia, la primera de les filials

creades dintre l'lnstitut d'Estudis Catalans. La sessio que inaugurava les activitats tingue

Iloc el 14 de desembre de 1912 al Laboratori del Parc i els ponents destacats - m'atreveixo

a dir els 'oficiants' - d'aquest acte solemne foren, es clar, Ramon Turr6, Pere Gonzalez,

August Pi i Sunver -el primer president de l'entitat- i Jesus Maria Bellido. L'any 1913 la

Societat inicia la publicaci6 dels Treballs, i durant anus una selecci6 dels seus articles era

reproduida als Comhtes-rendus de la Societat de Biologia de Paris.

El fet es que, en la commemoraci6 d'un aniversari, August Pi i Sunver -carregat d'humil

bon sentit i de rah- pogue dir: « Voluntariosament, tossudament, forcadament, I'obra [la

Societat] fou posada en marxa. [...] I avui ens commou no I'obra complida -obra que no

ens satisfa del tot, no- ens cornmou avui la consolidaci6 de l'esperanca, la seguretat de la

continuaci6. [...I Que I'impuls no s'extingeixi entre nosaltres».

I A MES, ELS CONGRESSOS

I lem dit d'aquell ampli recobrament social i cultural de principis de segle, aquell crit de

"vinga educaciu"u, vinga cultura, vinga vida civil>>. Els metges i els biblegs van voler ser-hi

presents i I'anv 1913 celebren el primer dels nostres Congressos, el primer de la serie, que si

be eren anomenats "de Metges de Llengua Catalana,,, des de l'inici eren, en realitat, de

metges i biolegs. Nomes cal mirar ]a Ilista de congressistes d'aquell primer aplec: Pi i Sunver,

Bellido, "I'urrui, Pere Gonzalez, Cervera, Save, Dalmau i els valencians Vicent, "Lomas i Joan

Baptista I'eset. I aqui, en aquest mateix Salo de Cent, ara ha fet setanta anus tingue Iloc I'acte
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inaugural del Sire dell Congressos, I'anv 1930, el primer despres del silenci imposat amb

tenacitat per la dictadura de i'rimo de Rivera. Que, aim digue August pi i Sunyer des del syu

r^rreg de president del Congres, «avui la villa catalana continua, i ha pros nova embranzida,

quc no es possibly anihilar un poble que to la vuluntat de viure».

en a^^uest mateix acts inaugural, Palcalde de la Ciutat -Joan Antoni de Guell, rl camte de

Guell -glossa la importancia de Pacte, «en el ^^ual -digue- havia posat la mcs grin simpatia i

afgYte per esser a^iuyst Cungres expressici dy Palt nivell cientific obtingut per la nu^dii ina catala-

na». Les sevys paraules no Bryn dighdes pel protocol sine per una sincera adhesio; ho dymostra

yl fyt ^^ue durant la guerra es nega a passar a la zona de Burgos, I'any 1947 va escriure a Josyp

"I'rueta arras de I'ydici6 anglesa de L'esE^crit ale Cnh^l nrn/n, el felicitava i li dyia <trobo ^^ue no podia

prnsar yes minor per a la propaganda de la causa gie la nostra malaurada i'atria« i signava «EI seu

amipany d'exili, Comte de Guell». Fins ben entrada la decada dy 1950 no s'instal•la, retirat, a

Mallorca i crea una Fundacio per a prote^^r musics, pintors i yscultors dell Paisos Catalans.

Vull dig que en els temps d'aquel( Sise Congres la impressio yuy les ciencies biologiyuys,

amb seriositat i rigor, estaven tambe amtriliuint a la dignificacio del pais, no la tenien nomrs

els protagonistes sino que era compartida per tuts els esperits atents.

en aquel) acte, en aquest Salo, arc fa setanta ant's, August Pi i Sunyer -ben cansgient del

yue dyia - pronuncia la frase yue -compendi d'essencies noucentistrs - despres hem pros

rum a divisa dels nostres Congryssos: « Es pel nostre treball subrehrt yue serem patriotes.

f'cryue si el saber es una fru'icio, yl saber es tambe la for4a».

EL MAI.ASTRE

Fins ^^uy el maligne sensenvori del pais. Foren suprimits 1'Institut de Fisiologia i la Socictat de

Biologic, i el volum dissete dels sous lreholl^ fou dystru^it fins a no deixar-ny ni rastre. EI 1939,

dell mystrys i els a^l^laboradors de I'Escola Biulogica un total de Bisset emprengueren el mes

pesos dell gamins, rl runi dy Pexili. ['yrque Podi i la venjan4a no tynien fry, eyes presents tins

i tot yn un count de fets apolitics: mirem lino la humiliacio dy fere Gonzalez ^Iuc a^^iat torna pie

Pexili i fou destitu'it del syu gagger de director del Laboratori Municipal per «haEirr prestado

syrvicios en yl frynte de Aragon Para la depuracion de agues». August I'i i Sunvyr, yue hc^^ic

estat un dels grans impulsors de la Univyrsitat Autonoma -una altrc de les exemplars

realitzacions d'cquell periode-, en uns tristos moments -Poctubre del 793.1- digui^ ones

paraules ^^ue molt be podriym aplicar als primers meson del dysventurct 7939: «..sigui yuin

sigui el nostre dysH, yls ^^ue hem format part d'aquysta yscola de biologic (ell diu: del ['atronat),

Iliurats c la feina amb tuta la vuruiei hem viscut uns anus de bells sonuiis; i cyuysts somnis, per

ells cols, scin prou justificacio d'una ^^ida. I en yuedara per sempre la sctisfaicio del deurr

annplcrt; aixo es la gran recumpensa dyls ^^ui son fidels al seu espyrit.»

LA CiUTAT LLUNYANA

.Agabo. l^w^ni nu,ri I'am^ 19?t,, ^^ Barcyluna, i rl seu entyrramynt -rn temps dr la dictadura

tuu una multihuiinaria manifestacio ciutadcna; August ['i i Sum^rr muri Pane 19(,5, a Me^ig,
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i durant I'agonia, en ple desvari, preguntava insistentment quant de temps faltava per

arribar a Roses. "Es que encara tenim el vent de proa?» Per a ell, Roses era -ho diu en uns

versos- 'des veus del mar i del vent, el blau del mar i del eel,>; era un dels sous gratis amors.

Corn ho fou la ciencia i corn ho fou la humanitat sencera; un dia havia dit "no podem

desentendre'ns de la vida de tothom, amb els sous dolors i penes i les seves alegries, les

seves esperances i els sous desenganys. La nostra missib no acaba en la recerca freda dels

secrets de la vida. Vivini submergits en el Hain i en hi devem... Que cadascun de nosaltres

pros uri esser cada dia una mica mes ho, senzillament, humilment, fermament.»

Jo ja se que ones paraules corn aquestes, aixi coin 1'esperit que aniniava CIS MIN'S noucentistes,

avui no tenen una bona premsa, son objecte de desdenv. Aquells que se senten corrodes en

una societat alienada, egoista, sense maneres, sernpre a punt de 1'evasio i sense cap altre

Hord clue I'hedonisme, no aniria malament que s'abstinguessin de I'improperi i de ('insult

ordinari; la harroeria no es etica ni es estetica. Amh cis resultats a la nit, senzillament,

humilment, perm fermament, cis curs voldrien no haver de sentir l'envoranca dels bells

somnis. Vodrien que els wires fossin plens del tremp i de I'esperancat entusiasme dell homes

dels hells somnis. PerO eIs cars avui es pregunten: <Quant de temps falta per arribar a la

ciutat Ilunvana? Es que encara tenim el vent de proa.»


