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L'obra no científica de Santiago Ra-
món y Cajal : Reglas y Consejos so-
bre Investigación científica, Recuer-
dos de mi vida (especialment el segon
volum), Charlas de café i El mundo
visto a los ochenta años, on ell ana-
litza la seva trajectòria vital, el món
que l'envoltava, la seva vocació, les
misèries de la seva pàtria, les seve s
il . lusions i plenituds, ha merescut
molts comentaris. S'ha destacat de
Cajal l'extraordinària força de volun-
tat per seguir la seva decisió investi-
gadora, la seva capacitat d'autodi-
dacte, el seu esforç i sacrifici per
realitzar la tasca sense cap ajuda, e l
seu patriotisme quixotesc ; s'ha arri -
bat a dir que va sacrificar el benes-
tar de la família per l'egoisme d e
prosseguir el seu treball científic ,
cosa que el seu fill Luís nega rotun-
dament : «No sacrificà ningú perquè
vivíem bé i la meva mare tenia més
del que desitjava . Tant la meva mar e
com el meu pare van deixar en el s
seus testaments diners per a beques
i premis a estudiants necessitats »
(Luis Ramón y Cajal, El Médico ,
1984, pàg. 43). Si bé confessa, però ,
en un altre punt del mateix article :
«Essent la meva mare una dona mol t
de sa casa, estalviadora i modesta,
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mai no mancaren diners per tal que
el meu pare tingués tot el que neces-
sitava per al treball o les publica-
cions . . .» Qui, d'això, no en dirà sacri-
fici? Sacrifici noble i voluntari ,
certament, però sacrifici al cap i a
la fi .

Allò que ha atret més els seus comen -
taristes ha estat la forta personali-
tat de Cajal, la seva enorme volun-
tat i el seu exaltat patriotisme . En
canvi, l'anàlisi del pensament filosò-
fic (especialment exposat en Reglas
y Consejos) ha suscitat menys comen -
taris . Gregorio Marañón, en el seu
Discurs d'ingrés a la Reial Acadèmi a
de Ciències Exactes, Físiques i Na-
turals titulat Cajal, su Tiempo y el
Nuestro (A . Zúñiga . Santander, 1930 ,
Col . El Viento Sur), potser és qui ana-
litza més extensament el pensament
filosòfic de Cajal . P. Laín en dos tre-
balls publicats, un a Investigación y
Ciencia (Novembre 1984) i l'altre a
Jano (vol . XXIX, pàg. 45, 1985), s'ha
ocupat fonamentalment del pensa-
ment de Cajal com a creador de fet s
científics nous i de la transcendèn-
cia que van tenir : « . . .des de dintre
d'ell mateix, ens diu Laín, es va sen-
tir mogut a pensar sobre el seu pro -

pi saber científic i sobre el saber cien-
tífic en general . . . »

La lectura de l'exce l . lent monografia
de Diego Ferrer «Cajal i Barcelona »
que la Fundació Uriach m'ha fet l'ho-
nor que jo presentés, em fa reviure
una antiga idea que només parcial -
ment i de passada he exposat en al-
guna ocasió ; puix Cajal en els seu s
escrits també la suscita sovint .
Aquesta idea és la que ara voldria co-
mentar, quan gràcies a Ferrer puc
anar revivint pas a pas la breu però
feconda estada de Cajal a Barcelona .

En realitat es tracta d'un interrogan t
que s'han plantejat molts pensador s
del nostre país, especialment durant
la segona meitat del segle xix i a la
que cadascun ha donat, segons el se u
criteri, la resposta . D'una manera
senzilla podríem expressar-ho d'a-
questa forma : ¿Per què a Espanya ,
de llarg a llarg dels segles xviii i xix ,
tingué la investigació experimenta l
tants pocs seguidors? ¿Per què qua n
a Europa comencen a aparèixer els
grans descobriments de les ciències
experimentals i les seves transcen-
dentals aplicacions pràctiques Es-
panya queda virtualment al marge?



S'han adduït molts motius que Cajal ,
sense negar la relativa importància
de cada un, rebat amb el raonamen t
meticulós que el caracteritza. Cap
d'ells, sigui històric, econòmic, psico -
lògic o d'altra mena no el creu sufi-
cient . Cajal culpa repetidament e l
«medi ambient intel . lectual» poc
apropiat . «Considero que no està
mancat d'interès pedagògic que e m
refereixi a com sorgí i es realitzà e l
pensament, una mica quimèric, de fa-
bricar histologia, a desgrat de la in -
diferència, si no de la hostilitat de l
medi intel lectual» . 0 en un altre mo-
ment, parlant del seu deixeble Bar-
tual, frustrat per la «imposició de
l'enervant medi social . . .» (Historia de
mi labor científica, Madrid . Alianza
Editorial, 1981) . Marañón en l'obra
esmentada més amunt dedica el se u
capítol II a 1' «ambient científic qua n
sorgí Cajal» . «No és que l'ambient fo s
hostil», ens diu ; «és que no hi havi a
ambient», i fent esment de Lugaro
«allò que és portentós de Cajal no é s
el que féu, sinó que ho fes en una at-
mosfera gairebé al buit» . Cajal pe r
això s'esforça tota la seva vida a
aconseguir millorar a Espany a
aquest medi tan pobre. Però això ho
veurem més tard .

Àmbit, ambient, atmosfera, medi so-
cial . . . què volen dir? Es evident que
hom ho empra en sentit figurat, qu e
volen expressar les diverses circums-
tàncies que composen la caracterís-
tica intel . lectual i/o espiritual de la

societat en què es troba l'individu .
Que així com en dir ambient o atmos -
fera d'un lloc volem indicar una sè-
rie de paràmetres, talc com el fred ,
la calor, la humitat, la sequedat, l a
nitidesa de l'aire, etc ., que fan que
aquell lloc sigui agradable o desagra-
dable des del punt de vista físic, o
apte per als esports o la vida tran-
quilla ; referit a l'ordre intel . lectua l
indica les característiques d'una so-
cietat, culta o inculta, assossegada
o intraquil . la, curiosa o indiferent ,
etc ., però també espiritual, apassio-
nada, fanàtica, religiosa, etc ., les
quals configuren a aquella societat
com a adequada per a l'estudi i l a
meditació o, a l'inrevés, ingrata i hos-
til per a l'activitat intel . lectual i pe r
al conreu de la ciència .

Però hem esmentat una paraula : «cir-
cumstància», que té ressonàncies es-
pecials des que Ortega en va fer l'eix
de la seva original doctrina filosòfi-
ca : Jo sóc Jo i la meva circumstàn-
cia, indicant així que la veritable i
única realitat era la vida, no en abs-
tracta, sinó «la meva vida», i «la teva
vida», el lloc i el destí en una socie-
tat concreta i en un cert punt de la
seva història . El Jo i les Circumstàn-
cies es necessiten mútuament per a
existir (Neil McIness en The Encyclo-
pedia of Philosophy, McMillan Publ .
Co., 1967). «Viure, per a Ortega, di u
Ferrater i Mora, és tractar amb e l
món i adonar-se'n, no d'una manera
intel . lectual abstracta sinó d'una ma-

nera concreta i plena» (Diccionario de
Filosofía, Alianza Editorial, Madrid ,
1988) . «Tant val dir que vivim com di r
que ens trobem en un ambient de
possibilitats determinades . A aquest
àmbit se'l sol anomenar «les circums-
tàncies» (Ortega . La Rebelión de las
Masas, pàg . 88. Col . Austral, 1976) .

En una societat concreta i en un mo -
ment concret, Jo i la meva circums-
tància, o sigui Jo i l'ambient en qu è
visc és la realitat radical . «La socie-
tat o món social és un element en e l
qual l'home viu, i que exerceix pres-
sió sobre ell per mitjà dels usos, cos-
tums, normes, etc .» (Ferrater, l .c .) .
Però, les circumstàncies «en compte s
d'imposar-nos una trajectòria en s
n'imposen diverses i conseqüentment
ens forcen a escollir» (Ortega, 1 .c .) .
L'home s'ha de guanyar la vida, no
solament en sentit econòmic, sin ó
també en sentit metafísic . Llavors l a
societat que l'envolta en part és ell ,
i ell la pot escollir o modificar . Les
idees d'una societat són la «creació
personal d'una minoria», d'una élite.
Les persones que ens rodegen són
també la nostra circumstància . Aix í
diu que «Pío Baroja i Azorín són due s
circumstàncies nostres (seves) i a
elles dedico sengles comentaris» (Or-
tega . Meditaciones del Quijote, Alian-
za Editorial . 1981) . Per últim, l'home
en la seva decisió també pot cerca r
o forçar la seva «circumstància» . « I
que tot home, si colpeja amb vigor
la terra que petgen els seus peus, es-



peri que brolli una font . Per a Moi-
sès l'Heroi, tota roca és fontanar »
(id .) .

¿Podem equiparar la circumstànci a
orteguiana a la idea de 1'«ambient »
intel . lectual a què al . ludeix Cajal ?
Crec que sí, si més no en part, enca-
ra que allò que digué Cajal fou ante-
rior a Ortega. En efecte, el discurs
Reglas y Consejos el pronuncià a l a
R . A. de ciències Exactes, Físiques i
Naturals el 5 de Desembre del 1897 .
Aparegué en forma de llibre e! 1898 .
La segona edició corregida és de l
1912. El llibre d'Ortega Meditaciones
del Quijote es va publicar el 1914 . Or-
tega no pogué, doncs, influir sobre
el pensament de Cajal . Això no obs-
tant, cal admetre que la idea centra l
de Cajal és que ni per raça ni per es -
perit de treball, ni per característi-
ques psicològiques ni per cap altra
causa l'espanyol era inferior als al -
tres europeus i que només les cir-
cumstàncies que l'envoltaven li impe -
dien de sobresortir. A canviar
aquestes «circumstàncies» va consa-
grar gran part de la seva activitat ,
no sols meditant sobre el tema sin ó
també impulsant amb l'exemple i
l'acció tot el que pogué per tal de
canviar 1'«ambient» .

Per a Julián Marías (Introducción a
la Filosofía) la circumstància orte-
guiana és «tot el que es troba en l'ho-
ritzó vital» . Té diversos components :
el contorn físic ; el meu cos ; altres

cossos que són centre d'altres vides ;
la societat on estic ; la història ; la
gent traspassada ; les creences; les vi-
vències (desigs, emocions) ; l'horitzó
de la vida intel . lectual i, finalment ,
l'horitzó escatològic. Si tot això és la
«circumstància» orteguiana en qu è
l'home viu i que forma part d'ell, é s
evident que s'hi troba immersa l a
idea cajaliana d'«ambient intel . lec-
tual» . «S'ha dit amb raó que el sav i
és una planta delicada . . . En un am-
bient favorable, fins l'apocat sent qu e
li creixen les forces ; un medi hosti l
o indiferent desanima la persona d e
més fermesa» (Cajal, Reglas y Con-
sejos, cap. VI) . Es a dir que per a Ca-
jal l'ambient és fonamental : el medi
hostil l'abat; el favorable, l'estimula .

Topem, això no obstant, amb la pa-
raula ambient que potser no expres-
sa amb prou força la idea que Caja l
vol expressar. Ambient en el sentit fí-
sic és (Dic . de la R . A.) : «aire que en -
volta els cossos» i en sentit figurat
«conjunt d'opinions o sentiments qu e
en un moment donat hom es forma
d'una persona, esdeveniment, etc .» .
La noció d'ambient ve, doncs, limita -
da en l'espai i en el temps . I per ser
una cosa tan important que influeix
sobre l'esdevenir de «la meva vida »
ha d'ésser quelcom més i sobreto t
durar més . I així Bartual no s'hau-
ria frustrat per a la investigació si h i
hagués hagut possibilitat que l'am-
bient canviés. I ell mateix no hauri a
emprat l'expressió «a desgrat de. . .»

si l'ambient intel-lectual hagués es -
tat una cosa passatgera com sembl a
indicar la paraula ambient .

Que Cajal no pensava en aquest sig-
nificat passatger que li dóna l'Aca-
dèmia, ho demostra tant el sentit de
les frases com els consells que el l
dóna per tal de sobreposar-se a
aquest ambient, basats en el domin i
de la voluntat i en els ideals suprem s
(el patriotisme, l'ànsia de glòria, etc .).
I és que no tenim un mot precís per
dir allò que Julián Marías expressa
com «tot el que es troba en el me u
horitzó vital» i que en definitiva é s
tot el que veig i sento que està al me u
voltant i que m'influeix i és part de
la meva existència . Naturalment, l a
idea de Cajal limitava aquest «tot all ò
que veig que hi ha en el meu horitzó
vital» a les coses que influeixen so-
bre la tasca investigadora : interès so-
cial per als fets científics, considera -
ció social envers la labor de
1' investigador, existència de persone s
o més ben dit, cercles de persones ,
que tinguin interessos similars i am b
qui es puguin discutir els problemes ,
ajut estatal a les seves demandes, es-
tructures adequades tant dels matei-
xos laboratoris d'investigació com d e
les indústries que subministren l a
tecnologia corresponent, etc . etc. Tot
això és molt més que un ambient i
que una atmosfera i un medi ambien-
tal : és tot un clima . Perquè per cli-
ma ja comprenem condicions mé s
àmplies que les de l'ambient i espe-



cialment de més durada . Un clima in -
flueix en el creixement de les plan -
tes, en la frondositat del sòl, en l a
naturalesa de les poblacions i àdhu c
en el caràcter dels homes que l'ha-
biten . Es a dir : quelcom estable i du-
rador.

Ens sembla evident que en aques t
sentit, allò que ara designarem am b
la paraula «clima» investigador, no e s
correspon exactament amb la cir-
cumstància orteguiana que és mé s
àmplia, però sí amb el problema de
la vocació . 0 més bé amb la possibi-
litat de realitzar-se la vocació que és
el que obsessionava a Cajal . Es a dir
amb la possibilitat que l'individu pu-
gui ésser «fidel a si mateix» . Per a Ca-
jal no es tracta, com altres pensave n
i com pensen encara molts que a Es-
panya no sorgeixin vocacions per a
la investigació experimental . Es sim-
plement que el «clima» no ho permet .
Encara més: que quan sorgeixen n o
es realitzen, no maduren . Es musti-
guen com una planta en un clima de
desert .

Vaig pensar per primera vegada en
aquests problemes quan era molt
jove i gràcies a una beca de la Junta
per a l'Ampliació d'Estudis (creaci ó
de «minories d'élite», en la idea or-
teguiana i en la que Cajal personal -
ment hi prengué part), de tan grata
recordança, vaig sortir d'Espanya
per desenrotllar la meva vocació
científica concretament a Alemanya,

el país que llavors es considerava ,
amb sobrada raó, que era el capda-
vanter de la investigació en Medici-
na . Jo em preguntava aleshores, re-
petint els pensaments de Cajal en e l
seu temps de jovenesa (i que se' m
perdoni la immodesta connotació) ,
¿per què Espanya no contribuïa co m
Alemanya i altres països europeus a l
progrés científic?, ¿per què estàve m
retardats?, ¿per què érem, en fi, u n
país que no comptava per a res e n
els prestigiosos cercles internacio-
nals on es feia la ciència? I encara
més : ¿per què aqueix esperit derro-
tista dels «lúgubres portaveus nacio-
nals de la pretesa incapacitat dels es-
panyols per a tot allò que no sigu i
producte de la fantasia o de la crea -
ció artística»? (Caja!, Historia de mi
Labor Científica, Alianza Editorial .
1981) . I això que en el meu temps e l
«clima» ja havia canviat precisament
perquè Cajal «havia colpejat amb vi-
gor la terra que petjava» . Cajal ha -
via comprès que la perniciositat d e
l'ambient era la causa de la pobra
investigació espanyola .

La meva circumstància, la de la meva
vida personal, en el curs 1927-28 era
ja la conseqüència de la vida fecun-
da de Cajal . De vegades es parla d e
Cajal com d'un home de la genera -
ció del 98. En realitat és anterior, n o
sols cronològicament sinó perquè el s
seus grans descobriments, el se u
«petjar fort contra l'ambient que l'en -
voltava» era també anterior al movi -

ment inte l . lectual suscitat per 1'ensul-
siada d'aquella Espanya tradiciona l
tan ben analitzada per Ortega . Di-
ríem que Cajal (el 1888 fou el seu any
gloriós, el 1889 el de la seva consa-
gració europea) es va avançar a l a
generació del 98, que en fou el se u
profeta, sinó en la filosofia, sí en l a
pràctica .

L'ambient que jo havia respirat en e l
cercle de joves que s'agrupaven a l
costat del Prof . Negrín no podia és -
ser més entusiasta . Però un ambien t
no és un «clima» . ¿Què teníem en el s
pobres instituts instal . lats en els so-
terranis de la Residència? En reali-
tat teníem bastant . Una magnífica bi -
blioteca i alguns aparells elementals .
I una gran companyonia. I fora
d'aquells locals, ¿què teníem? Lleva t
de l'entusiasme, que sempre portà-
vem amb nosaltres, no res més . El cli -
ma exterior era gèlid .

Així és que la meva primera sortid a
als aires de l'Europa del progrés, a
l'enlluernadora encara que empobri-
daAlemanya dels anys trenta, m'om-
plia d'ilusió . Vaig anar a parar a l'an-
tiga ciutat de Gòttingen . I en aquesta
petita ciutat alemanya vaig compren-
dre clarament que en aquell- país er a
molt fàcil de sentir i seguir la voca-
ció d'investigador. També Caja! en la
seva primera estada a Alemanya fé u
cap a Góttingen i també en aquest a
ciutat havia conegut les particulari-
tats de la Universitat alemanya qu e
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l'havien omplert d'admiració, com
ens ho recorda Ferrer en la monogra -
fia que comentem .

Góttingen era una ciutat petita, però
on hi havia una Universitat important
i molt prestigiosa . La importància
d'una Universitat no es mesurava a
Alemanya amb el mateix arrasado r
que a Espanya . Es mesurava pel seu
prestigi, i a Gòttingen ensenyave n
professors famosos, llorejats amb e l
premi Nobel des de feia anys, que no
semblaven sentir la temptació de le s
grans ciutats i preferien viure e n
aquell ambient tranquil i assossegat
d'una ciutat provinciana . Què dife-
rent era aquell ambient del que reg-
nava a 1'Espanya de llavors, on el s
professors no volien anar a les Uni-
versitats de «províncies» ien tot ca s
hi estaven el temps suficient per as-
solir per trasllat un lloc en una Uni-
versitat més gran o en la tan desit-
jada Universitat Central! I
mentrestant, quan estaven al llo c
d'ara, no era més que el temps indis-
pensable per complir les hores set-
manals obligatòries de «classe», i per
al temps restant se'n tornaven a Ma-
drid on realment, si bé no oficial -
ment, residien .

La petita Universitat de Gòttinge n
gaudia, no tan sols a Alemanya, sinó
a tot arreu, un molt alt prestigi . Hi
acudien estudiosos (no solament es-
tudiants) d'Europa i Amèrica . I en de -
terminades àrees i en aquell moment

(p. ex. : Química, Fisiologia) molt s
dels millors estudiants de Berlín, de
Munic, d'Hamburg, etc ., anaven a
cursar assignatures a Gòttingen .
¿Com podia ésser, això? Jo estava
acostumat, a 1'Espanya d'aquell a
època, que a les petites universitats
de províncies només hi volguessi n
anar els mals estudiants per tal d'as-
solir fàcilment l'anhelada nota
d'aprovat. A més, tothom sap que e l
canvi d'universitat per a un estudiant
sempre fou cosa difícil a Espanya ,
amb nombroses traves legals, i ho se -
gueix essent encara, si no més que
llavors . 1 a Alemanya passava el con -
trari . L'estudiant anava a estudiar o n
volia, fins i tot en cerca d'un deter-
minat professor per a una determi-
nada matèria ; un curs en una univer-
sitat i l'altre, en el període acadèmi c
següent, en una altra . I per fer això
es donaven tota mena de facilitats !

Tot això per a mi era sorprenent. Ha -
via de cercar «quelcom» que distin-
gís les petites ciutats provinciane s
alemanyes de les espanyoles . 0 les
seves universitats . 0 ambdues coses
a la vegada. 0 tota la concepció de
l'ensenyança universitària . La dife-
rència no consistia en la seva rique-
sa (l'Alemanya de llavors era pobra) ,
sinó en el seu esperit . En les quali-
tats de la societat que formaven .
Quan més tard vaig visitar les uni-
versitats angleses o americanes em
vaig trobar amb el mateix fenomen .
Les més prestigioses universitats an -

gleses com Oxford i Cambridge es-
tan en ciutats petites des de sempre
i passa el mateix als Estats Unit s
amb moltes universitats de gran
prestigi com Harvard, Yale, Brown ,
etc . Aquest «quelcom» el podríem des-
criure imaginant un conjunt de fac-
tors socials que contribuïssin a crea r
una atmosfera idònia, el «clima» es-
piritual, social, intel . lectual o com
se'n vulgui dir a propòsit per al de-
senrotllament de la investigació cien-
tífica, ja que sens dubte el prestig i
d'una universitat és paral-lel a l a
creació científica que produeix . I al s
estudiants els atreia aquest prestig i
i no la facilitat de l'aprovat .

El concepte de societat com a orga-
nització no era suficient ni tan sol s
en sentit holista per explicar tot això .
El concepte que jo cercava es refe-
ria més a una cosa diferent, a la qu e
podríem anomenar l'«ànima de la so -
cietat» en sentit socràtic, racional i
emocional, en una paraula : cultural .
El mot «clima» en sentit figurat em
sembla més adequat que ambient pe l
que té d'estable, d'ampli, perquè e m
sembla que assumeix amb més pro -
pietat «tot allò que hi ha en l'horitz ó
vital» com deia Julián Marías . Es e l
tot que hi ha al voltant d'un conre u
per tal que aquest prosperi i maduri .

En un Col . loqui organitzat per l'As-
sociació Cultural Hispano-Americana
(1-2 de març de 1962) m'expressava
de la forma següent : «No hi ha dub -
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te que la Universitat Americana avu i
dia és una organització idònia per a l
desenrotllament de la investigació .
Però ningú tampoc no dubta que
gran part dels investigadors que all í
floreixen han sentit la seva vocaci ó
i s'han format en països estrangers .
Nosaltres, els espanyols, en sabem ,
d'això. Puix Espanya que tan poc a
investigació té, ve donant una nota -
ble aportació de vocacions investiga -
dores que floreixen en altres països» .
I afegíem, «el nostre petit amor pro-
pi se satisfà quan un compatriota as-
soleix, treballant allí, una situaci ó
destacada entre la intel . lectualita t
mundial sense adonar-nos que és una
pregona vergonya que a Espanya no
puguin madurar aquests fruits . Es
com si un desert s'enorgullís que l a
llavor del raquític arbust que el ven t
va transportar a un oasi llunyà ha-
gués donat allí una frondosa planta .
Més que enorgullir-nos d'una racia l
consanguinitat, hem de lamentar d e
no tenir el clima científic necessari
perquè no hagin d'emigrar els joves
amb vocació i, el que és més impor-
tant, perqué no es frustrin els qui a
desgrat de tota mena d'obstacles, vo-
len fer investigació a Espanya . Cada
triomf d'un dels nostres a l'estrange r
és una demostració del clima desèr-
tic que ens envolta» (Hechos y pro-
blemas de la Investigación. Boletín
de Patología Médica, Vol . II, núm. 4 ,
pàgs. 87-95. 1962) .

«El cas de Cajal no significa un or-

gull per al nostre País, havia dit Or-
tega, sinó més aviat una vergonya ,
perquè és una casualitat» (Citat per
Gregorio Marañón en el Discurs d e
la R . A.) . Una vergonya, certament ,
una vergonya que persisteix, ja qu e
segueixen triomfant joves espanyol s
més enllà de les nostres fronteres i
frustrant-se els que queden de la part
d'ençà.

¿Quin és, doncs, el clima necessar i
perquè la vocació investigadora sor-
geixi i sobre tot perquè no es mar-
ceixi abans de madurar? Un clima é s
un conjunt gran de factors que per -
duren de llarg a llarg de molts any s
i que només lentament poden can-
viar. I, com poden canviar? Orteg a
ens parla a La Rebelión de las Ma-
sas que això és obra de les «mino-
ries excel . lents» . Cajal ho posà en
pràctica : «Em vaig preocupar sobre
tot (és a dir : com a cosa primera i
més important) de fundar una esco-
la genuïnament espanyola d'històlegs
i biòlegs . I a desgrat dels lúgubre s
portaveus nacionals, l'ideal somiat e n
gran part s'ha aconseguit . L'anhela -
da Escola d'Histologia i Neurologi a
existeix» (Historia de mi Labor Cien-
tífica, 1917) . Durant anys aquella es -
cola d'Histologia típicament cajalia-
na, típicament espanyola va existir .
Existeix ara? 1 és que no n'hi ha prou
amb el «clima» que un geni aïllat, pe r
gran que sigui, pugui crear el seu vol -
tant . Si la temperatura exterior és gè-
lida, si el desert gelat regna en els

seus confins, aquella Escola serà u n
espai confinat, limitat, sense comu-
nicació amb la societat que l'envol-
ta. Serà un horitzó vital reduït, es-
tret, sense confins llunyans enrojolat s
per la llum irisada de les idees. Es
necessari que tota la societat, o s i
més no gran part d'ella, participi i
doni caliu a aquests «climes» arti-
ficials (fets per l'art, fets per l'home )
que els homes genials poden crear.

Cajal comprenia això molt bé i citan t
a Castillejo (l'auster professor de
Dret Romà que en la seva devoció pe r
la universitat alemanya, n'imitava el s
professors anant cada dia a la seva
classe en bicicleta), secretari de l'es-
mentada Junta, ens diu : «No queda
altre recurs que formar gent nova i
unir-la als elements aprofitables d e
l'antiga», i afegeix pel seu compte :
«però aquesta gent nova no ho serà
de debò, mentre no respiri per mol t
de temps l'ambient de la Universita t
estrangera» .

La Junta per a l'Ampliació d'Estudis,
que per a tots nosaltres, els il . lusio-
nats d'aquella poca, era simplemen t
la Junta, satisfeia per un moment
també les ànsies de Cajal . Malgra t
la seva natural circumspecció en s
deia: «Que ens sigui lícit d'oblidar-no s
per un moment del nostre insignifi-
cant concurs (del qual ell era el Pre-
sident) i apreciar-ne objectivamen t
els resultats. La justícia obliga a con-
fessar que s'han recollit en poc d e
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temps collites estimables» (Reglas y
Consejos) . I tant! Vint anys després
un nou planter de joves investigador s
pul . lulaven en les diferents discipli-
nes al voltant de nous professor s
amb esperit totalment adaptat a
l'«altura dels temps», la majoria dels
quals, ai! hagué d'emigrar arran de
la catàstrofe de la guerra civil «i con-
tinuà el seu treball en països estran-
gers» (Ann. Rev. of Pharmacol., 1975.
Valdecasas, E G . History of Spanis h
Pharmacology) .

La llavor, no obstant, ja estava sem-
brada . A la postguerra el Consell Su-
perior d'Investigacions continuà la
tasca de la Junta pel que fa al pen-
sionat a l'estranger i va multiplicar
els centres d'investigació a Espanya .
Avui el clima investigador podríem
dir que vol assolir latituds europees .
Però hi ha quelcom que no permet d e
veure desemboirat l'horitzó. Alguna
cosa que fa ombra, que no deixa res-
plendir el sol . Es manifesta en aques-
ta plèiade d'investigadors espanyols
que bo i treballant amb èxit en al -
tres passos defugen la tornada a Es-
panya .

Jo penso que el problema 1'hem de
cercar en l'estructura de la nostra
Universitat . No es pot negar que són
pocs els que n'estan satisfets. Caja]
també hi trobava la causa dels mals .
«No resideix, doncs, el dany en els
que aprenen, ni en ]'Estat que, en la
mesura del que és possible sufraga

les despeses, sinó en els que en -
senyen. 1 ja que cal trencar la cade-
na de ferro del nostre retard,
trenquem-la per l'anell docent, que
és l'unic sobre el qual pot obrar di -
rectament l'Estat . Europeïtzant el ca-
tedràtic, europeïtzarem el deixeble i
tota la nació» .

Aquí arriben a una discrepància ra-
dical . Sempre pragmàtic i realista ,
patriota, no patrioter, fins la medu l . la
dels seus ossos, Cajal confiava en l a
labor ràpida i eficient de l'Estat pe r
transformar el clima cultural de l
país . Arribava a proposar que s'ex-
clogués, per llei, dels Consells de l'Es -
tat a tot polític que no hagués per-
manescut almenys durant tres anys
a les escoles estrangeres . Després de
tant parlar d'«ambient» confiava que
aquest es podria millorar com a con -
seqüència de disposicions estatal s
oportunes . Ortega, en canvi, descon-
fiava de l'Estat . No ens podem dete-
nir a considerar el capítol d'Ortega
«El més gran perill, l'Estat» de La Re-
belión de las Masas en relació a la
Universitat espanyola . Valdria l a
pena . El problema de la llibertat
d'ensenyament, especialment l'uni-
versitari, ja l'he tractat en un altr e
lloc, al que em remeto (Arbor, Març
1976) .

Però no vull acabar aquestes consi-
deracions sense referir-me a una «cir-
cumstància» que considero clau per
forjar un clima fértil investigador .

Clau i conseqüència . La filantropia
cultural! Què oblidada, o més ben dit :
què desconeguda ha estat per als es-
panyols! Veig com el més prometedo r
símptoma del desenrotllament cien-
tífic d'Espanya, certs brots, en els da -
rrers anys, de la filantropia cultural .
Però la veig encara temptejar, deso-
rientada . Com els nens quan fan el s
seus primers passos tremolosos no
sap ni on agafar-se per complir el se u
elevat destí . Però, cuidem-nos de n o
afilar prematurament el dard de la
crítica a una «naixença» tan llumino-
sa . Abans, preguntem-nos primer
¿per què es veu tan esperançador, ta n
forjador d'il . lusions aquest horitz ó
social ?

Tal com ho veig, per una raó mol t
senzilla : perquè no és estatal . Ja hem
esmentat el capítol de La Rebelión
de las Masas en què Ortega analitza
el paper de l'Estat . L'Estat és mas-
sa potent . Ho absorbeix tot . ¿Qui n o
es sorprendrà en saber que la majo-
ria de les universitats americanes, so-
bre tot les més pretigioses, són frui t
de la filantropia de pròcers insignes ?
¿Que segueixen essent totalmen t
autònomes? ¿I que les anomenade s
«estatals» (dels estats, no de l'Esta t
Federal, que no en té cap) s'han cons-
tituït amb estructures similars i fin s
i tot podríem dir que imitant les pri-
vades?

Crec sincerament que aquesta flori-
da de noves «fundacions» científiques,
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amb diferents fins, creades per l'im-
puls d'aquesta nova filantropia só n
l'exponent més clar que el nou clim a
cultural va penetrant pregonamen t
en la nostra manera d'ésser. El dia
que es vegi a Espanya la fundaci ó
d'una nova universitat per un dona-
tiu exclusivament filantròpic, serà e l
dia que es podrà dir que una nov a
era ha aparegut a l'horitzó espanyol .
Al nostre horitzó vital .

Per a defensar-se contra la prepo-
tència de l'Estat l'únic camí és el d e
la iniciativa de les «minories» enfron-
tades a la seva capacitat absorbent .
No hi fa res que aquestes iniciatives
no es pugin comparar en els seu s
mitjans econòmics i coactius am b
l'Estat . S'imposaran per la seva ma-
jor eficiència . En el meu article La
Libertad de Enseñanza (publicat com
a Editorial per Jano, Maig del 1988 )
deia: «Assistim aquests dies a un fe-
nomen curiós. Alumnes que han aca-
bat els seus estudis universitaris i no
saben què fer opten per seguir estu-
dis en escoles privades on els fornei-
xen coneixements més apreciats i
més sol . licitats per la societat . Els
ofereixen títols que no tenen valo r
oficial com els estatals . I els millor s
alumnes, malgrat que hauran de re -
validar el seu títol a la Universitat es-
tatal o fer dobles exàmens, acudei-
xen a aquests centres» .

Als països que s'alliberaren de la Uni -
versitat estatal (els d'influència an -

glesa) la filantropia cultural ha flo-
rit esplèndidament . Ja hem dit que
la majoria de les més prestigiose s
universitats dels Estats Units tenen
aquest origen.(*) 1 no tan sols les uni -
versitats sinó també els centres cul-
turals de tota mena, inclosos els cen-
tres d'investigació . I encara més :
també les subvencions (grans) per a
estudiants i estudiosos (alumnes o
professors), tan popularitzades . Fins
el mateix Estat ha imitat en aquest s
països el sistema de la filantropi a
cultural. L'Estat també atorga
«grans» i «fellowships» i les anome-
nades universitats estatals (no de
l'Estat omnipotent, sinó d'un dels es -
tats) funcionen com les «privades »
sense privilegis de cap mena, ni pe r
als seus títols ni per als seus profes-
sors .

La Filantropia cultural demostra, a
part que la societat sent la cultura ,
que en ella hi ha l'ambient propici ,
les circumstàncies necessàries per -
què el progrés científic sigui igual -
ment sentit per les joves generacions.
La filantropia cultural que avui no -
més mou un reduït nombre d'«home s
exce l . lents» es va extenent . Encara és
escassa, però si la tendència conti -
nua de manera progressiva, s'anir à
veient el rendiment superior. I és que
els pobles s'han d'anar fent ells ma-
teixos, no han de confiar que ning ú
ho faci per ells . L'Estat té el seu pa-
per a les societats organitzades : l'ad-
ministració i la justícia són els seus

veritables camps d'acció . Però té una
tendència viva a envair els camps d e
la cultura . El paper de les «minorie s
excel . lents» d'Ortega és cobrir i om-
plir aquests camps d'activitat o n
l'Estat no ha d'entrar.

L'Estat, prepotent, té doncs pape r
fins i tot en això . 1 un paper impor-
tantíssim: el de no oposar-se. El seu
paper ha d'ésser el de no tenir pa -
per. Donar facilitats. Això, expressa t
popularment, fóra el pinyol de l a
qüestió .

He d'acabar. Em cal acabar encara
que potser no ho voldria . El proble-
me és apassionant . Ha sorgit en re -
viure amb el llibre de Diego Ferre r
l'etapa de Cajal a Barcelona . L'orgul l
d'una ciutat, l'orgull d'una nació h a
d'ésser el d'acollir càlidament el s
seus fills de la carn i els seus fills d e
l'esperit, per tal que donin els seus
fruits més òptims . ¡Qui li pot discu-
tir, a Amèrica, que no siguin seus el s
nombrosos premis Nobel que han flo-
rit en els seus laboratoris! Cajal no -
més va treballar a Barcelona quatr e
anys. Però foren els seus anys rné s
fecunds. Diego Ferrer els rememor a
meticulosament . Un per un descri u
els descobriments de Cajal a la ve-
gada que altres efemèrides del 1888
(l'any gloriós) s'esdevenien a Barce-
lona . Algunes foren importantíssime s
com l'Exposició Universal, però en-
tre elles no serà la menys transcen-
dent la que Cajal descobrís a Barce -
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lona l'organització del Sistema
Nerviós .

Però els descobriments de Cajal po-
gueren ocórrer a qualsevol lloc. ¿Els
féu a Barcelona per casualitat? L a
voluntat de Cajal era monstruosa i
no se 1i pot regatejar en res . Ningú
no pot dir que allí on hagués anat n o
hauria assolit el mateix èxit . Però
tampoc ningú no pot afirmar am b
certesa el contrari . Perquè la histò-
ria cal assumir-la com és . Els fets que
foren, foren i ningú no els pot modi-
ficar. Però encara que imaginéssim
el que ens semblés, això no seria mo-
tiu per regatejar a Barcelona el mè-
rit d'haver estat «circumstància» . La
circumstància orteguiana de Cajal e n
els anys de les seves més altes rea-
litzacions . Cajal mateix en dóna e l
definitiu testimoni . Ja ho veurà el lec-
tor puntualment registrat per Ferrer .
Però també pot ésser oportú trans-
criure-ho ara com a punt final :

«A la fi vaig resoldre (ens diu a la His-
toria de mi Labor Científica) en con-
tra del consell de la meva família ,
traslládar-me a la Ciutat Comtal . I
vaig encertar en les meves presump-
cions, perquè a Barcelona no sola -
ment vaig trobar l'ambient serè in -
dispensable als meus treballs, sin ó
(també) facilitats impossibles en al-
tres ciutats per organitzar un labo-
ratori ben proveït i publicar fullet s
il . lustrats amb litografies i gravats» .

(*) (Mi desitgi coneixcr la curiosíssima gestació de le s
universitats americanes pot consultar : The American Co-
llege and Universil,v, A History Alfred A . Knopí, N . Y.
1965 .

Francisco G .-Valdecasas .
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CAJAL 1 BARCELON A

1 va arribar el 1888, el meu any culminant, el meu any de fortuna. Perquè
durant aquest any, que es dreça a la meva memòria amb enrojolaments d'auro -
ra, sorgiren a la fi aquells descobriments interessants, ansiosament esperat s
i anhelats .

S. RAMÓN y CAJA L

Cap moment de la vida del nostre gran històleg, no supera la importància
del que transcorregué en la Ciutat Comtal .

FERNANDO DE CASTRO

Per Lal de prevenir-vos contra tot escepticisme, m'afanyo a dir-vos que tot s
els fets assenyalats per Ramón y Cajal, per estranys que us puguin semblar
a primera vista, han estat ja confirmats per Koelliker, el savi històleg de Würz -
burg. 1 nosaltres mateixos hem pogut comprovar aplicant el mètode de Golgi ,
segons les descripcions de Ramón y Cajal, tots els descobriments del profes -
sor de Barcelona .

VAN GEHUCHTEN (1891 )
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En diverses publicacions s'ha unit a l
de la nostra ciutat (Barcelona) el no m
d'una figura rellevant en l'Art, la Li-
teratura o la Història, com han fe t
Pere Voltes amb Carles I ; Joaquín
Montaner, Manuel de Montoliu o
Lluís G . Manegat amb el de Cervan-
tes ; Joan Creixell S .J . amb Sant Ig-
nasi ; Pere Font i Puig i Alberto de l
Castillo amb Menéndez y Pelayo, en-
tre altres.

Des de fa temps hem volgut traça r
un esbós sobre Cajal i Barcelona .
Com a intent previ, vam presentar e l
Primer Congrés Internacional d'His-
tòria de la Medicina Catalana, el
1970, una comunicació titulada La
teoría de la neurona nació en Barce-
lona, on ens ateníem bàsicament al
més important de les seves investi -

gacions durant el període 1888-1893 ,
en què permanesqué a la capital de l
Principat .

La causa fonamental que féu que e s
realitzés la trobada de l'home i l a
Ciutat, fou la publicació a la Gaceta
de Madrid del Reial Decret que co-
mença : «Prenent en consideració les
raons que, escoltat el Consell d'Ins-
trucció Pública, m'ha exposat el Mi-
nistre de Foment i d'acord amb el
Consell de Ministres: en nom del meu
August fill el Rei D. Alfons XIII i com
a Reina Regent del Regne, Vinc a de-
cretar el següent. . . »

Fragment de la ,Gaceta, del 13-12-1887, en què s'insert a
el nomenament de S . Ramón y Cajal per a la Càtedr a
vacant a Barcelona i a continuació els mèrits aportat s
al concurs .

A continuació s'exposa el nou Pl a
que reforma l'ensenyament de la Me-
dicina i pel que s'inclou en el perío-
de de Llicenciatura la Histologia i
Histoquímica Normals, que fins lla-
vors figurava com assignatura volun-
tària entre les del Doctorat . En el se u
article 7 " disposa: «Cada assignatu-
ra tindrà un Catedràtic titular, però
el d'Histologia 1 Histoquímia Nor-
mals, ho serà també d'Anatomia Pa-
tològica» .

Porta la data del 16 de setembre de
1886, per a regir a partir del curs
1886-87 i les firmes de la Reina Re-
gent i del Ministre de Foment Euge .
nio Montero Ríos .

En virtut d'això, el n!' 199 de la Ga-
ceta de Madrid de 1887 (14 de juliol) ,
anuncia les vacants que es produei-
xen a Barcelona, Granada, Valènci E
i Saragossa, dotades amb 3 .500 pies
anuals . D'acord amb les normes vi -
gents la provisió serà per concurs ,
podent-hi aspirar els professors qu e
exerceixin o hagin exercit en propie-
tat un altre càrrec semblant i estigui n
en possessió dels títols procedents .

Entre els possibles aspirants a les no -
ves Càtedres, hi havia D . Santiago
Ramón y Cajal, un jove prometedor
que el 1883 havia pres possessió d e
la Càtedra d'Anatomia Descriptiva i
Embriologia de la Facultat de Medi-
cina de la Universitat de València ,
que va assolir després d'unes renyi -
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des oposicions .

La figura de D. Santiago era llavors
a penes coneguda. La seva infància
de nen entremaliat i poc disciplinat ,
va ésser dominada per la fèrria vo-
luntat del seu pare, que unida a u n
gran afecte i a una dedicació inten-
sa, aconseguí d'endegar-lo, fins as-
solir amb el títol de Metge la seva pri-
mera meta. Més tard, després de la
seva aventura com a metge milita r
a Cuba, d'on va tornar malalt i mal-
mès, va poder interessar-lo per la
Ciència Anatòmica a la Facultat d e
Medicina de Saragossa .

A Madrid, en ocasió de fer el docto-
rat va visitar el laboratori de Maes-
tre de San Juan, on tingué l'oportu-
nitat d'observar per primera vegad a
preparats microscòpics. Allí nasqué
la seva afició a la nova ciència, qu e
llavors s'anomenava Anatomia Gene -
ral . Anys més tard succeí en la seva
càtedra d'Histologia a Maestre de
San Juan .

Durant la seva permanència a Valèn-
cia va profunditzar en l'Assignatura ,
conreà la tècnica histològica, millo-
rant notablement l'ús del mètode d e
Golgi, que va aprendre a Madrid del
Dr. Simarro i que segons va afirmar
començava a ésser fecund a les se -
ves mans a finals del 1887 . Inicià l a
primera edició del seu Manual de

Teixit epitelial .
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Histología que no acabà fins e l 1889 ,
als quatre anys d'haver-ne publicat
el primer plec i als deu de prepara -
ció de l'obra . En el seu pròleg escriu :
«La Histologia és una ciència jove,
que encara no ha passat del períod e
de creació. S'han acumulat amb
presses materials de construcció i no
hi ha hagut temps d'avaluar-los i
ordenar-los de manera convenient .
En aquestes circumstàncies és gai -
rebé impossible de traçar el quadr e
fidel dels coneixements d'una Cièn -
cia. Dificulten aquest propòsit la in -
tensitat del moviment bibliogràfic, l a
contradicció en les observacions, la
mobilitat de les hipòtesis i sobre tot ,
la necessitat de jutjar segons les prò -
pies perquisicions els fets anunciats ,
per tal de saber a què atenir-nos pel
que fa a la seva certesa i abast. »

Conseqüent amb les seves noves afec -
cions D. Santiago acudí al concurs ,
ja que li'n concedien el dret les an -
teriors oposicions, el 22 de juliol de l
1887, elevant al Director Genera l
d'Instrucció Pública la següent ins -
tància :
«Que trobant-me en les condicions re -
querides per la llei per sol. licitar la
Càtedra d'Histologia i Histoquímica
i Anatomia Patològica de la Faculta t
de Medicina de Barcelona, càtedr a
que s'ha de proveir per concurs se -
gons disposa la Reial Ordre de 4 d e
juliol del present any, A V.E . suplica
que es digni admetre'l al referit con -
curs. »
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13 Noviembre 1887

tualidad disfruta romo Catedrático de Anatomía des-
criptiva y Embr ;ología de la Universidad de Valencia .

De Real orcien lo digo á V . I . para su conocimient o

y demás efectos . Dios guarde á V. I . muchos años .
Madrid 2 de Noviembre de 1887 .

NAVARRO Y RODRIGO

Sr. Director general de Instrucción pública .

Méritos y servicios de D. . Santiago Ramón Cajal .
Médico de Sanidad militar, por oposición, en 31 de Agost o

de 1878.
Ayudante de Anatomía práctica de la Facultad de Medici-

na de Zaragoza en 10 de Noviembre de 1875.
Auxiliar interino de la-misma Facultad en '7 de Abri l

de 1877.
Director de Museos de la propia Facultad, por oposición ,

en 18 de Marzo de 1879.
Catedrático numerario, por oposición, de Anatomía gene-

ral y descriptiva de la Universidad de Valencia en 5 de .Di-
ciembre úe 1883.

Autor de las siguientes obras, folletos y artículos :
Investigaciones experimentales sobre la génesis infamatoria y

eu especial sobre la consigración de los leucocitos.—Memoria.
Observaciones microscópica : sobre las terminaciones nerviosas

en los mí-aculo: voluntarios.—Memoria.
Manual de Ristologia normal y de llenita rticragrá)tut . —

Obra .
Estadios sobre el microbio vírgula del cólera y lar inoculacio-

nes prftláctiuu.—Memoria .
Cóxtribution d Mude des céllules anastomosées des fpitksli-

unes psrinee%tsos siratiitei.
Conlribw.ión al estudio de las formas ixvoluntsrf y mons-

truosas del cono bacilo ds loas.
Sobre los conductos plasmáticos del cartílago lialiIsa.
Notas ds laboratorio .—Tejido dseo.
Notas ds laboralorio.—Estructura de las abras del eristati-

a., etc.

Aquesta instància anava acompanya -
da de sengles certificats encomiàs-
tics de la labor realitzada pel sol . li-
citant en la seva Càtedra de València ,
escrits, un pel Degà de la Facultat d e
Medicina, professor F. de P. Campà ,
i l'altre pel rector, professor Enric Fe -
rrer.

Si no hi hagué dubte pel que fa a
presentar-se, sí que n'hi hagué sobre
quina de les quatre vacants li podi a
ésser més convenient . Saragossa
l'atreia per la seva família, amistat s
i records, i li repel . lia l'existència de
determinades camarilles en el Claus -
tre saragossà, que considerava una
rèmora per a la realització d'un tre-
ball útil i intens . Per altra part, el l
mateix digué : «Per a ]'home lliurat a
una idea, i resolt a dedicar-li tota la
seva activitat, les ciutats grans són
preferibles a les petites» ; això el de-
cidí a sol . licitar el seu trasllat a Bar-
celona .

En conseqüència d'això, la Gaceta de
Madrid, en el seu número 317, del 1 3
de novembre de 1897, va publicar e l
nomenament signat el 2 de novem-
bre de 1887 i que diu : «En virtut de
trasllat i de proposta del Consel l
d'Instrucció Pública : S.M . la Reina
Regent, en nom del seu August fill D .
Alfons XIII (g. D. g.), s'ha servit no -
menar catedràtic numerari d'Histo-
logia i Histoguímia normals i Anato-
mia Patològica de la Universitat d e
Barcelona, a D. Santiago Ramón y



Cajal . càrrec en el compliment del
qual gaudirà del mateix sou i els ma-
teixos drets que en l'actualitat gau-
deix com a Catedràtic d'Anatomi a
Descriptiva i Embriología de la Uni-
versitat de València . »

A continuació s'esmenten els mèrits
que va adduir Cajal al concurs i en
ells s'observa que consisteixen e n
una labor de magisteri dedicad a
fonamentalment a l'Anatomia i un s
treballs experimentals : dos de Mi-
crobiologia, tres d'Histologia, u n
d'Anatomia Patològica i dues note s
tècniques . Això era la cosa aparent ,
oficialment considerada .

Però hi havia quelcom més. Caja l
creia que : «Les dues grans passions
dels homes de ciència són l'orgull i
el patriotisme. Treballen sense dub-
te per amor a la veritat, però labo-
ren encara més en pro del seu pres-
tigi personal o de la sobirania
intel-lectual del seu país. Soldat de
]'Esperit, l'investigador defensa la
seva pàtria amb el microscopi, la ba-
lança, la retorta o el telescopi. »

Cajal arribà a Barcelona amb un im-
mens i patriòtic desig de triomfar:

Per altra part, Cajal era un esperit .
insatisfet . Es considerava «peoner›
d'una ciència que s'iniciava, en què
gairebé tot es desconeixia, comen-
çant pel seu possible abast . Aques-
ta llibertat espiritual, aquesta man -

ca de lligams a allò que hom creia
ja conegut i aquest desig de supera -
ció eren altres factors no aparent s
però decisius .

Així, doncs, amb un discret bagatg e
aparent, però amb un gran patriotis-
me, un humil esperit de superació i
una tècnica meravellosa, Cajal era
portador d'un tresor immens, que n o
trigaria a manifestar-se amb tota l a
seva esplendor.

Un document de la Universitat de
Barcelona, segons el qual el seu Rec-
tor comunica al Director Genera l
d'Instrucció Pública, que depenia en
aquella època del Ministeri de Fo -

ment . Diu : Tinc I'honor de participa r
a V. I. que en aquesta data ha pres
possessió de la Càtedra d'Histologia
i Anatomia Patològica de la Faculta t
de Medicina d'aquesta Universitat .
D. Santiago Ramón y Cajal, nomena t
per a la mateixa en virtut de trasllat
amb data 2 de novembre pròxim pas-
sat. 12 de Desembre de 1887.

Aquesta fou la presentació oficial a l
Rectorat, a la que devia seguir l a
seva presentació al Claustre de la Fa-
cultat .
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En els llibres d'actes de la Faculta t
de Medicina, consta que el 13 de ge-
ner de 1888 es va celebrar una ses-
sió del Claustre, presidida pel Rec-
tor de la Universitat, per tal de
«donar compliment al que disposa
l'article 171 del Reglament i presen-
tació al Claustre del Dr. D. Santiago
Ramón y Cajal, Catedràtic d'Histo-
logia i Histoquímia i Anatomia Pa-
tològica . »

Després del tràmit obligat d'aprova r
les actes de la sessió anterior : «E l
President, Excm. Sr. Rector d'aques-
ta Universitat, va manifestar que 1 ob -
jecte de la reunió era presentar al
Claustre (del gual formaria part des
d'ara) el Dr D. Santiago Ramón y Ca-
ja1, Catedràtic de l'Assignatura d'His -
tologia, Histoquímia i Anatomia Pa-
tològica, pronunciant amb aques t
motiu l'esmentat Sr. President, afa-
lagadores frases en favor del pre-
sentat . »

«Acte seguit prengué la paraula el Dr.
Ramón y Caja/ que en un sentit dis-
curs, va agrair les frases amb qué el
Rector havia fet la presentació . »

«El Sr Degà, fent-se intèrpret dels
sentiments del Claustre, va donar la
benvinguda al Dr. Caja] . »

Signen l'Acta el Rector Dr. Casarla i
el Secretari Dr. Coll i Pujol .

A partir d 'aquest moment i en virtut

d'ésser el que s'havia incorporat da-
rrerament, Cajal va actuar com a Se-
cretari de la Facultat, corn es com -
prova per la seva signatura en les
actes de les sessions de Claustre.

En aquella època la Facultat de Me-
dicina estava radicada a l'edifici neo-
clàssic que el gran arquitecte madri-
leny Ventura Rodríguez va dissenyar
per ordre de Carles III, per a la ins-
tauració del desaparegut Reia l
Col . legi de Cirurgia que va fundar
Pere Virgili el 1764 .

Pocs anys abans de l'arribada de Ca -
jal, el 1879, el Claustre publicà u n
fullet titulat «Dictamen relativo a la
Creación de un Hospital Clínico y una
Facultad de Medicina en Barcelona» ,
on s'exposa l'evident insuficiència de l
local, comparat amb el que represen-
taven les seves necessitats . De les
conclusions escollim el que segueix :
«Si de la consideració de la insuficièn -
cia d'allò que hi ha a la Facultat pas -
sem a la del que hi falta per complet ,
es veu que entre altres coses man-
ca . . . 2", d'un Museu d'Anatomi a
Normal; 3, d'un Museu d'Anatomi a
Patològica . . . 7, d'una secció especia l
destinada als estudis histològics. »

És a dir, d'allò que havia de facilita r
la seva activitat, no-res : absoluta -
ment no-res .

En relació amb la Ciutat, el 18 d e
juny de 1885, l'Ajuntament de Bar-

celona, presidit per D . Joan Coll i Pu-
jol, havia pres la transcendent deci-
sió d'autoritzar a D . Eugenio R .
Serrano de Casanova, natural d'E l
Ferrol, per organitzar i celebrar a
Barcelona una «Exposició Universal ,
tal com es celebraven en altres capi-
tals d'Europa . Amb aquesta finalita t
s'establiren les condicions de cessi ó
dels terrenys del Parc de la vella Ciu -
tadella .

Al terrat de l'antiga Facultat de Medicina hi hagué e l
primitiu laboratori de Ramón y Cajal .
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A mesura que progressaven els pro-
jectes, es va manifestar clarament ,
atesa la seva magnitud, el difícil i
complexa que resultava la seva reso -
lució financera . Per això l'aleshore s
Alcalde D. Francesc de P. Rius i Tau-
let, en nom de la Ciutat, recollí l a
idea, que arribà a convertir en rea-
litat .

A finals de 1887 la Ciutat mostrav a
una activitat inusitada . Els seus ar-
quitectes, enginyers i artistes realit-
zaven veritables prodigis .

EI 14 de Novembre, les noves bate-
ries instal-lades al Castell de Mont-
juïc feren proves d'exercicis de foc ,
que per a mi hagueren estat salve s
d'alegria per la publicació a la Ga-
ceta del dia anterior del nomenamen t
de Cajal per a la Càtedra d'Histolo-
gia. El 30 es reuní sota la presidèn-
cia del Governador Civil la junta d e
propietaris dels terrenys escollits pe r
edificar la nova Facultat de Medici-
na i l'Hospital Clínic annex, per ta l
d'acordar-ne la cessió i venda . La pri -
mera pedra es va posar solemnemen t
el dia 27 de maig, però Cajal no arri -
baria a explicar a la nova Facultat ,
ja que no es pogué inaugurar fins e l
1907, o sigui, 20 anys després .

En aquest moment, Cajal, senzill e n
la seva manera d'ésser, cercà allot-
jament en una vella casa situada a l
carrer de la Riera Alta, anomenad a
així per record de la Riera d'en Prim,

una sèquia que passava per aquella
zona. Sens dubte hagué de decidir e n
l'elecció la seva proximitat als edifi-
cis que constituïen la Facultat i l'Hos -
pital de la Santa Creu .

Entre Cajal i el Claustre de la Facul-
tat hi deuria haver una bona com-
prensió, ja que en les seves Memò-
ries ell té per als seus companys
paraules amables i d'elogi . Pel que
fa als seus mitjans de treball, nuls,
com hem indicat a la seva arribada ,
diu : «Gràcies a la benevolència del Dr
Rull (Degà i Professor d'Obstetrícia)
vaig aconseguir una sala, relativa -
ment capaç, destinada a les manipu-
lacions i demostracions d'Histologia
i Bacteriologia, a més d'un micros-
copi Zeiss i d'alguna estufa d'esteri-
lització f vegetació . Comptant am b
alumnes poc nombrosos, però mol t
aplicats i formals, vaig poder, mal-
grat la migradesa del laboratori. do-
nar un ensenyament pràctic molí més
eficaç que el que actualment es dón a
a Madrid.» (1901) .

Es devia trobar satisfet en la sev a
nova residència, ja que confessà :
«Vaig encertar en les meves presump-
cions, perquè a Barcelona no sola -
ment vaig trobar l'ambient seré in-
dispensable als meus treballs, sinó
facilitats impossibles a Saragossa
per organitzar un laboratori ben pro-
veït i publicar fullets il.lustrats amb
litografies i gravats. Precisament du-
rant els primers anys passats a la
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Ciutat Comtal. aparegueren les me-
ves comunicacions científiques més
importants . »

Respecte a l'ambient ciutadà va es-
criure : «Coneguda la proverbial cor-
tesia catalana sobra dir que en els
meus companys de Facultat vaig tro -
bar sentiments de consideració i res-
pecte. Al català se'l té per una mica
sorrut i excessivament reservat am b
els forasters; però ]'adornen dues
precioses qualitats: sent i practica
amb (fervor la doble virtut del treball
i de 1 'economia, i potser per això evi-
ta rancúnies i coquineries i respecta
religiosament el temps deis altres . »

Recorda amb respecte i sincer afec-
te els qui foren els seus companys d e
Facultat i per a tots té una paraul a
amable : Joan de Rull, Campà . Bat-
lles, Silóniz, Coll i Pujol, Pi, Giné i
Partagàs. Valentí, Morales, Robert ,
Bonet, etc .



Joan Paulís esmenta a Pi i Sunyer, se -
gons el qual : «Caja/ es ra insta/•lar
en un pis míser del carrer de la Cera .
vivint amb el sou de Catedràtic de
menys de sei.ranla duros al mes.
Cada any tenia un fill i publicava u n
llibre. Era difícil de trobar una cadi-
ra on poder seure, eren poques i ocu-
pades per llibres i revistes . »

«El Claustre no sentí per el] gran sim-
patia: hi llagué un Deg,h que el r a
amenaçar amb denunciar-lo perquè
s'havia endut a casa seva un micros-
copi per tal d'aprofitar les vils . »

Aquestes afirmacions una mica de-
priments ens semblen exagerades, j a
que Cajal a les seves memòries, in -
dependentment d'afirmar amb insis-
tència les seves bones relacions am b
els companys del Claustre, ens recor -
da l'adquisició a Saragossa del se u
primer microscopi Verick, amb tot s
els accessoris . Realitzà aquesta com-
pra a la casa Francisco Chenel de
Madrid amb el pagament de 140 du -
ros, abonats en quatre terminis, sa-
crificant així els escassos estalvis
que per la seva malaltia havia acon-
seguit a Cuba (1876-77) .

Per altra part . la Diputació de Sara-
gossa amb motiu de la presentaci ó
de la seva memòria sobre el còler a
a València (1885), va premiar la seva

Portada de la primera edició del .Manual de Histología
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labor, segons recorda Cajal : « . . .rega-
lant-me un magnífic microscopi
Zeiss . Rebre aquell impensat obsequ i
em va omplir de satisfacció i ale-
gria. . . esplèndid statif, amb profusió
d'objectius, entre ells el famós 1 .18
d'immersió homogènia, última pa-
raula de 1'òptica amplificadora . »

Això ens permet considerar que Ca -
jal posseïa al seu domicili suficient s
microscopis de la seva absoluta pro-
pietat i si transitòriament en neces-
sità un altre, degué ésser per a ú s
dels seus deixebles particulars .

Immediatament començà amb inten -
sitat la seva tasca al laboratori . La
forassenyada unió de la Histologia a
l'Anatomia Patològica i fins i tot e n
aquella època a la Microbiologia, l i
va obligar a dedicar vàries hores dià -
ries a la segona, de la que en reali-
tat ell mateix es considerava un no -
vici, realitzant autòpsies i recollint u n
material molt divers de tumors, pro -
cessos infecciosos o degeneratius ,
etc . Aquest material fou utilitzat pe r
a la il-lustraciò del seu Manual de
Anatomía Patológica, que començà
a redactar al començament del 188 8
i el publicà el 1890 . Per tal d'anive-
llar les despeses, Cajal va acollir a
casa seva alguns metges que desit-
javen conèixer les noves disciplines
i iniciar-se en el que llavors eren se-
crets de la Microbiologia . Entre al -
tres recorda Duran i Ventosa, fill de
1'exministre Duran i Bas ; Pi i Gibert ,

MANUAT
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que opositaria a Histologia ; Gil Sal-
tor, que arribà a professor d'Histo-
logia a Saragossa i de Patologia ex -
terna a Barcelona ; Sala i Pons, que
realitzà interessants investigacions ;
i Bofill, gran naturalista .

També fou deixeble de Cajal Jose p
M . Roca, qui en un record de Tribut
al mestre publicat el 1923, ens di u
que es va instal . lar en un piset més
que modest, modestíssim, del Rava l
de la ciutat, en el qual començare n
a treballar tres metges joves, nomé s
pel gust de fer-ho .

Roca ens fa un esbós de la impres-
sió que li va causar la seva figura .
El descriu com de «cara angulosa y
esblaymada, estigma cromodèrmich
d'un paludisme pretèrit, ab calvicie
prematura, barba esclarida y mal
cuidada, mirada inteligent, excruta-
dora com un estilet, front superb, re -
velador d'una forta mentalitat, poch
o gens efusiu en ]'expressió y quel-
com o molt esquerp. Fent honor a s a
terra, no coneix la ficció, essent ta n
sectari de la sinceritat com enemich
de /'hipocresia y les males accions;
no es estrany que ja de petit s'indig-
nés ab el cucut perquè rnentjants e
previament els ous del niu dels bit-
xachs, cueretes o mallerengues, h i
deposa el seu pera que aquells ocell s
li covin. Devot de la solitut, és un
comtemplatiu de la naturalesa en
tota sa bellesa inagotable y poli-
morfa .

»Treballador impenitent, no solia per-
dre el temps en converses inútils . Par-
la com escriu : clar, concís y correc-
tíssimament ; no és unilateral com
molt sabis, ans al contrari, posseheix
extensa cultura: poliglota, filosoph,
literal: vegis si no lo seu Discurs d'en -
trada a la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, de Ma-
drid; dibuixant, aquarelista, fotògraf .
Es d'aquells metges predilectes d'En
Letamendi que, ademés de saber me-
dicina, saben de moltes altres coses
y ben sabudes .»

I una mica més avall prossegueix :
«Gens atildat en son habillament,
deambulava ab moviments arrít-
michs; al hivern pel carrer portava
la capa madrilenya ab un ayre de
tant se mendona, qui'm recordava
una altra capa que jo em ma jovene-
sa havia vista rumbejar en la claus-
tra de /'Universitat, posada damun t
les amples espatlles del gran histò-
lech de la Literatura: En Manel Milà
y Fontanals. Com en Cajal, selecte,
com En Caja] eminent, mestre de
mestres com ell, com ell distret y co m

JOSEPH M .° ROCA

TRIBU T
AL MESTR E

LEMA : Qui persevera de dia e de nit,

va a açò que desira . — R. Lul l
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ell portador de capa madrilenya ab
lo mateix donayre. »

Hem transcrit literalment la descrip-
ció de Roca, per no restar-li valor do-
cumental .

Per altra part, ens transmet la notí-
cia de la seva excepcional habilita t
per assolir de fer talls histològics a
mà alçada, si el micròtom estava ocu -
pat pels seus deixebles, així com
quan el dominava la impaciència, s i
no tenia cap drap a mà, eixugava e l
dors del portaobjectes amb el falde-
llí esquerre del seu jaqué . per tal d e
poder contemplar immediatament u n
preparat .

Cajal treballava totalment abstret de
l'ambient, amb l'atenció fixa en le s
seves observacions. de les que fa cro-
quis, apunta notes i comentaris . Per
a ell no hi havia més món que el que
copsava l'objectiu del seu microsco-
pi i allò que expressava el contingu t
de les galerades que corregia o de le s
obres que consultava .

En l'aspecte social, Cajal fou intro-
duït per amics en alguna de les nom -
broses penyes que habitualment i
sistemàticament es reunien a deter-
minats cafès. Les penyes o tertúlies
eren reunions d'amics asseguts a l
voltant de les taules i que parlave n
i discutien d'Art, Ciència, Política, etc .
d'acord amb la cultura i altres cir-
cumstàncies dels seus components .

Fotografia de Don Santiago en vestit acadèmic, realit-
zada durant la seva estada a Barcelona .

Considerava Cajal que era indispen-
sable de sotmetre's a l'oreig recon-
fortant de les penyes, especialment
l'home de laboratori, a fi de no arri -
bar a 1'enquistament inte l . lectual per
isolament. En les seves memòries en s
recorda que «els qui no són més qu e
rics, és a dir els simplement capita -
listes, i les males persones, n'han
d'ésser curosament eliminats: perquè
si els últims causen problemes, els
primers desimanten amb els seus
grossers arguments d'arran de terra
els inspiradors d'ideals enlairats . La
bona penya suposa un atinat repar-
timent de papers.»

Assistí primer al Café de Pelayo, si-
tuat en la convergència entre el ca-
rrer de Pelai i la Rambla . Era un lo -
cal clàssic, decorat amb gran s
miralls que donaven llum i sembla -
ven engrandir l'espai . El servei, que
fou selecte, atreia nombroses penye s
que li donaren celebritat, sobretot les
que formaven els autors i artistes d e
teatre, en les quals van figurar el s
més il.lustres de l'època .

A la penya de Cajal concorrien espe-
cialment Catedràtics de Ciències ,
però no hi mancaren polítics, metges
i gent de negocis . De Lots, establí mé s
amistat amb Victorino García de l a
Cruz, Catedràtic de Química, desa -
paregut prematurament després de l
seu trasllat a Madrid .

Tancat el Café de Pelayo va passar
la tertúlia a un local pròxim, inau-
gurat el 16 de maig de 1888, davan t
del Passeig de Gràcia, a la Plaça d e
Catalunya, que encara estava per ur-
banitzar. Era El Gran Café del Siglo
xtx . Això no obstant, per la senzill a
construcció quadrangular a base d e
fusta i vidre, coberta per una ampl a
claraboia, els barcelonins decidire n
d'anomenar-lo La Gàbia .

Així entrem al 1888, any clau Lan L
per a la ciutat com per a Cajal .

Per a Barcelona, l'any 1888 fou el de
l'Exposició que independentment de l
momentani clamoreig universal, va
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constituir l'impuls que determinà u n
accelerat desenrotllament que aban s
ningú no podia imaginar. Certament ,
Barcelona era una de les ciutats d e
més llarga i bella història del Medi-
terrani . Era culta i progressiva, res-
ponsable i treballadora, però com bé
diu Joaquim M~ de Nadal : «La Bar-
celona del carrer Ample i del carrer
de Montcada, de Santa Maria, de l
Jardí del General i del Senyor Este -
ve va desaparèixer per a convertir-
se en un record romàntic, al temp s
que naixia la Barcelona de la Ram-
bla de Catalunya, i del Passeig d e
Gràcia, i del Parc de la Ciutadella i
del Foment del Treball Nacional, he-
reu i legatari universal dels botiguers
del Born i del carrer dels Canvis .»

Respecte a Cajal, per què no repro-
duir les seves pròpies paraules? : « 1
va arribar el 1888, el meu any cul -
minant, el meu any de fortuna . Per-
què durant aquest any, que es dreç a
a la meva memòria amb enrojola -
ments d'aurora, sorgiren a la fi
aquells descobriments interessants,
ansiosament esperats i anhelats . Sen-
se ells jo hauria vegetat tristamen t
en una Universitat provinciana, sen-
se que en 1 'ordre científic hagués pas-
sat de la categoria de jornaler deta-
llista, més o menys estimable. Per ells
vaig arribar a sentir l'acre afalac de
la celebritat: el meu humil cognom ,
pronunciat a l'alemanya (Caial), va
traspassar les fronteres: en fi, les me -
ves idees, divulgades entre els savis,

es van discutir amb calor. Des de lla -
vors, la pedrera de la Ciència comp-
tava amb un obrer més . »

És difícil d'expressar abreujadament
els esdeveniments apareguts el 1888 .
Va començar l'any amb un eclipsi d e
lluna que es produí el dia 29 de ge-
ner i que sens dubte va constituir u n
bon presagi per a tots .

Gran Café del siglo xix», de renom «La Gàbia« («La Pa-
jarera«J, on es reunia la .penya« freqüentada per D. San-
tiago.

Gravat de l'època .
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La Ciutadella, recinte fortificat qu e
Felip V va manar construir el 1716 ,
sobre el que fou el barri de la Ribe-
ra, com a element d'amenaça i
d'opressió sobre la capital del Prin-
cipat, fou cedida a la Ciutat pel Ge-
neral Prim el 1868, sota la condici ó
de transformar-la en zona de jardins .

Enderrocats els murs, casernes i
masmorres de tan mal records, fou
en els seus terrenys on es van dre-
çar els pavellons de la Gran Exposi -
ció del 1888 . D'aquesta manera Bar-
celona va substituir l'obra fora-
ssenyada de la força per una gran
manifestació del treball i la cultura .

Foren enllestits puntualment els
nombrosos edificis que havien d'allot-
jar als més de 6 .000 expositors es-
panyols, que representaven totes les
províncies, incloses també llavors les
d'ultramar ; així com els expositors
procedents dels països més progres-
sius del món . I no solament s'exhib í
el producte de la Indústria o de le s
Arts Manuals, ja que la Ciència i l'Art
Pur en les seves més variades forme s
d'expressió, hi eren representats i
allotjats en sengles pavellons dedi-
cats i anomenats de les Ciències, Be -

La Rambla barcelonina .

El gravat, executat per Josep Pahissa i Laborda . recul l
el moment històric que les darreres edificacions caser-
nàries eren enderrocades per convertir a la fi una inúti l
Ciutadella en un gran parc al servei del repòs i tran-
quil . litat dels ciutadans. Uns anys més tard aquell gra n
espai verd fou modificat per allotjar l'Exposició Universa l
del 1888 .



lles Arts, Indústria, Agricultura, d e
Sevilla, l'umbracle, el dedicat a altre s
nacions, etc .

El 16 de maig van arribar a l'estació
del Nord SS.MM . el Rei don Alfons
XIII i la Reina Regent, amb SS.AA .
les Infantes Dd M' Teresa i D :' Mer -
cedes . Foren aclamats per una den -
sa munió que invadia les voravies
deis carrers de llarg a llarg del tra-
jecte fins l'Església Catedral, on s'en-
tonà un solemne Te Deum . D'allí van
passar a les Cases Consistorials, pre-
parades per al seu allotjament .

El dia 20 tingué efecte al Pavelló de
Belles Arts la cerimònia d'inaugura-
ció, presidida per SS.MM . acompan-
yades per representants de les Case s
regnants, les Autoritats nacionals i
locals, representacions oficials i gre-
mials, comissions procedents d'altre s
nacions, generals, ambaixadors, el s
almiralls de les esquadres ancorade s
al port, etc. Les seves vestidures va-
riaven del més sever vestit d'etique-
La al conjunt multicolor de tan diver-
sos uniformes. Les dames destacave n
per les seves esplèndides «toilettes »
probablement moltes importades, ex -
pressió del que s'anomenà «el darre r
crit de París» . El conjunt constituïa ,
per ell mateix, un brillant espectacle .

Els carrers invadits per forasters i tu -
ristes, amb les seves característique s
racials i els diversos uniformes del s
mils de mariners arribats en els seus

vaixells, donaren una nota de color
a la Ciutat .

El port i 1'avantport oferien una vi-
sió insòlita . Entre els dies 11 i 17 va n
arribar 67 vaixells de guerra de di-
ferents nacions; entre ells, 31 de gra n
tonatge. Estaven artillats amb 35 8
canons de tot calibre i servits per
19 .000 tripulants . En el moment de
retre homenatge a S . M . La Reina, en
la seva visita a la flota, les salves
d'ordenança, contestades per les ba-
teries de Montjuïc, van fer somiar al s
espectadors que omplien els molls ,
que estaven presents en un combat
gegantí, impressionats pel tronar sec
dels canons i per l'olor acre de la pól-
vora .

El 27 de maig es celebrà a la Sal a
del Palau de Belles Arts la Festa del s
Jocs Florals en l'any XX de la seva
restauració. L'aportació poètica va
ésser extraordinària i diversa . S.M.
la Reina Regent fou també la Rein a
de la Festa . A ella va dedicar el par -
lament de clausura, Discurs de Grà-
cies, Don Marcelino Menéndez y Pe -
layo, castellà vell nascut a la capita l
de La Montaña . El tema bàsic del dis -
curs fou la llengua catalana, que es-
crigué personalment i el llegí en u n
bell i perfecte català .

Deia : «1 aquí la teniu, Senyora, Han -
sant de sos llavis lo doll de la parau-
la armoniosa y eterna . Es la matei-
xa parla arrogant que un dia ressoná

per tots los contorns del Mediterra-
ni: la que sentiren sotsmesos l'Etna
fumejant i la gentil serena del Pan-
sílipo: la que feu estremir les ruines
de la sagrada Acrópolis ateniense, y
les atraus isardes de la Armenia : la
llengua que com anell novia] deixá'1
Rey Conqueridor á Mallorca y á Va-
lencia: la llengua en que dictaven ses
lleys y escrivien ses gestes aquells
gloriosos prímpceps del Casal d'Ara-
gó, gual corona reposa sobre'] front
de vostre fil] amigablement enllassa-
da ab la corona d'Alfons lo Savi .

»Y per aixó, Senyora, sou vinguda á
escoltar amorosament los accents
d'aquesta ]lengua no forastera, n i
exótica, sino espanyola y neta de tota
taca de bastardía . Vostre generós y
magnánim esperit comprén que la
unitat dels pobles es unitat orgàni-
ca y viva, y no pot ser aqueixa uni-
tat ficticia, verdadera unitat de la
mort : y comprén també que les Men-
gues, signe y penyora de rassa, no's
forjan capritxosament ni s'imposan
per (orsa, ni's prohibeixen ni's ma -
nan per lley, ni's deixan, ni's prenen
per voler, puig res hi ha més inviola-
ble y més sant en la conciencia hu-
mana que] nexus secret en que viu-
hen la paraula y'1 pensament. Ni hi
ha major sacrilegi y ensemps més
inútil que pretendre engrillonar lo
que Deu ha fet espiritual y lliure : lo
verb humà, resplandor debil y mitj
esborrat, peró resplandor al fi de la
paraula divina. . . »
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»Tot aixó ho sabeu y ho sentiu, Sen-
yora, ab delicadesa de dona, ab es-
perit de sobirana. Y ¿qui pot dubta r
que en aquest dia obté'l Renaixement
catalá la sanció suprema, ab dignar-
se vostra ma augusta aceptar la flor
simbólica de nostres certámens, flor
modesta y humil, ja ho veyeu, verda-
dera flor poética, símbol de pau y
d'amor, no símbol de somiades rebel-
dies, ni de díscordies, ni d'agravis . Y
vulla Deu, Senyora, si alguna boyra,
deixa de passats erros y tempestats ,
s'interposa encara entre ]'ànima de
Catalunya y l'ànima de Castella, ta n
fetes per estimarse y per compen-
dres, que cayga desfeta davant de
Vos, que sou l'amor d'abdós poble s
juntats en un . »

Va cloure l'acte el President del Con-
sell de Ministres . La Reina va ésser
acomiadada amb crits de «Visca l a
Comtessa de Barcelona» .

A continuació els mantenidors del
certamen i poetes i literats, en nom-
bre de 130, es van reunir en un fra-
ternal banquet, a les acaballes del
qual i després del brindis a S .M. la
Reina, mossèn Jaume Collell va de -
manar a Menéndez y Pelayo que lle-
gís novament el seu discurs, cosa que
féu entre cordials aplaudiments.

Estava establert que els Jocs Floral s
es celebressin normalment el primer
diumenge de Maig, però aquest any
a instàncies de l'Alcalde tingueren

lloc el 27, per fer-los coincidir am b
la inauguració de l'Exposició . El Cen-
tre Català, considerant que no s'ha -
via de modificar el dia per raons po-
lítiques, va organitzar uns altres Joc s
per a la data clàssica, que es van ce-
lebrar amb gran èxit al teatre Nove-
tats . Obtingué la Flor Natural el poe-
ta Emili Guanyavents : també foren
premiats Apel . les Mestres, Frederic
Soler, Antoni Ferrer i Codina i Anto-
ni Careta . La nota patriòtica fou la
característica dels dos Jocs .

Un altre esdeveniment que crid à
l'atenció fou la presència d'un globus
captiu, 1'«Espanya», de 6000 metres
cúbics, que alçava a 300 metres un a
cabina amb 14 passatgers . Inaugu-
rat el dia 14 de juny, un llamp el va
destruir el 25 . Pocs dies després fou
substituït per un altre semblant, e l
«Reina Regent», en el qual feren e l
seu baptisme de l'aire una munió d e
barcelonins i visitants .

El dia 1 de juny es va inaugurar am b
gran pompa el monument a Cristò-
for Colom, magnífica obra de l'arqui-
tecte Gaietà Buigas . Sens dubte er a
el monument més extraordinari a l
descobridor d'Amèrica . La seva altu-
ra total és de 60 metres, la de la fi -
gura 7 .70 metres i la de l'índex de
la mà dreta 60 centímetres . Només
el pes de la columna de ferro, que va n
fondre en una sola peça, fa 34 tone-
lades. La seva imatge és sobrada -
ment coneguda .

Monument a Colom .
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Posteriorment, el 8 d'Octubre, se ce -
lebrà una impressionant cavalcad a
històrica, nocturna, commemorativa
del gran descobriment, que fou ad-
mirada pel poble.

No ens podem estendre sobre le s
nombroses festes que pogueren ocu-
par l'atenció de la gent aquells dies :
representacions d'òpera, normals o
de gala, amb assistència de SS .MM.
i personalitats, concerts, congressos ,
representacions teatrals, entre les
quals tingué especial relleu la de Ba-
talla de Reines, celebrada al teatre
Romea, amb assistència de S.M . la
Reina, amb motiu d'haver estat guar -
donada aquesta obra de Frederic So-

ler (Pitarra) amb el premi cedit per
la pròpia Regina i adjudicat per l a
Reial Acadèmia de la Llengua de Ma-
drid, al millor drama estrenat a Es-
panya el 1887 .

També hi hagueren castells de foc s
artificials, il-luminacions extraordinà -
ries a la Rambla i altres carrers, cur-
ses de braus, carreres de cavalls ,
parcs d'atraccions, etc .

En aquesta època l'il . lustre periodis-
ta Francesc Peris Mencheta va fun-
dar «El Noticiero Universal», magní-
fic diari que avui ja no subsisteix .

Finalment, només considerarem l a
immensa gernació que va acudir a
Barcelona en un moment que el s
transports, contemplats des del pun t
de vista actual, eren si més no incò-
modes i desagradables . El nombre de
visitants es va calcular de molt per
sobre del milió, i per tal d'acollir e n
part aquest excés de residents es va
dreçar un dels edificis més extraor-
dinaris del moment, el Gran Hotel In -

Porta del .Teatre Romea», al que assistí la Reina Dony a
Cristina per presenciar la representació de robra de Fre-
deric Soler (Pitarra) =Batalla de Reines>, premiada pe r
la Reial Acadèmia de la Llengua .

ternacional, que amb una façana de
160 metres, planta espaiosa i tres pi -
sos, fou totalment edificat en 83 dies ;
es van emprar en la seva construc-
ció 3.000 .000 de maons, 80 .000
quintars de ciment i 500 tones de fe-
rro. Ha estat una de les obres més
interessants del genial arquitecte
Lluís Domènech i Montaner.

La Universitat no volgué quedar a l
marge del magne esdeveniment, se-
gons demostren els documents pro-
porcionats pel professor Diego Ri-
bas, que va trobar en el soterrani de
la Facultat de Medicina el Dr. Josep
Bombí .

Fonamentalment consten d'un ofic i
circular del professor D. Carlos Siló-
niz qui, com a representant de la Jun-
ta d'Anatomia, sol . licita col . labora -
ció per a «La participació que la
Universitat haurà de tenir a la prò-
xima Exposició Universal d'aquesta
capital» .

L'aportació de Cajal va consistir en
una col . lecció de preparacions histo-
lògiques col-locades en un armari dis -
senyat per ell mateix i els dibuixo s
del qual es conserven. Les dimen-
sions de l'armari eren de 2,5 metre s
d'alçada, 1 m. d'ample i 0,45 m . de
profunditat . Tenia 10 estants incli-
nats on s'estintolaven les safate s
amb preparacions . El cost de l'arma-
ri, compresa la pintura, fou de 16 5
pessetes .
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Durant l'Exposició, servà 12 carton s
amb 18 a 20 preparacions cadascun ,
el contingut dels quals, segons const a
en ofici, fou «el 1r 2.°, i 3.r una sè-
rie de talls d'un mateix bulb raquidi
de mico, presos a distàncies de dèci-
mes de mil. límetre. El n .° 4 conté pre-
paracions de teixit nerviós de l'hom e

Diploma amb què fou distingit Don Santiago Ramón y
Cajal per la seva participació a l'Exposició Universal de
Barcelona .

i del gos en seccions transversals del
bulb i protuberància . El n .° 5, exhi-
beix seccions seriades de blastoder m
de pollet i d'embrions de mamífers.
El n .° 6; serva talls de teixit ossi, en
estat adult i en vies d'ossificació, així
com del teixit cartilaginós . El n .° 7,
té preparacions del teixit glandular
i del tegumentari . El n .° 8. porta talls
de ganglis ï de nervis. El n.° 9, pre-
senta preparacions del teixit pilós i
epitelial . El n.° 10 porta talls de tu -
mors i mostres de microbiologia . El

n.° 11, preparacions de retina i altres
òrgans dels sentits; i el n .° 12, pre-
paracions de teixit muscular. Barce-
lona 1 de juliol de 1888» .

La qualitat i novetat deis preparats
foren grans, de Cal manera que a ju-
dici del Tribunal Internacional de Pre-
mis, meresqueren la concessió d'una
medalla d'or i el seu diploma corres -
ponent. Ambdós es conserven al Mu-
seu de l'institut Ramón y Cajal d e
Madrid .

OSICION UNIVERSAL DE BARCELONA
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Aquest any es produïren també uns
fets la transcendència dels quals no
pogueren imaginar els polítics de
l'època .

Els moviments obreristes desenrot-
llaven progressivament la seva actua -
ció i activitat a Europa i Amèrica ,
però a Espanya s'havien manifestat
amb certa timidesa ; això no obstant ,
van adquirir una més gran força en
convocar-se a Barcelona els primer s
congressos constituents del Partit So-
cialista Obrer Espanyol (PSOE) i de
la Unió General de Treballador s
(UGT), que uniren així les llavors en -
cara petites agrupacions disperses .

El manifest deis delegats d'aques t
Primer Congrés del PSOE, es va pu-
blicar a «El Socialista» del 7 de se-
tembre de 1888 .

Cajal en els seus escrits no ens trans-
met ni un sol record d'aquests es-
deveniments. Sens dubte pogué pre-
senciar alguna de les manifestacions
més populars, però segurament no en
les que calia fer una despesa més o
menys quantiosa, ja que la seva eco-
nomia i la seva preocupació pel tre-
ball no li ho devien permetre .

Tampoc no es pot considerar que fo s
totalment aliè a l'ambient, ja que a
les penyes del «Café Pelayo» primer,
o més tard a la de «La Gàbia», degué
participar en els comentaris que sen s
dubte es van produir arran de tants

i tan diversos esdeveniments . Però no
pogué passar d'aquests moments,
puix com veurem, la immensa tasc a
realitzada aquest any li hagué d'exi-
gir llargues i repetides hores dedica -
des a la tècnica d'elaboració d e
preparats; altres a observació, inter-
pretació i reproducció en els seus me-
ravellosos dibuixos, i també no po-
ques a la meditació i estudi, a més
d'atendre la seva Càtedra de la Fa-
cultat de Medicina i els seus alum-
nes oficials i privats. Aquesta és l a
raó per la qual, per a Cajal no hi po-
gué haver més exposició que la pro-
porcionada pel fruit del seu treball ,
al que es lliurà en cos i ànima d'una
forma insòlita .

Abans de la seva vinguda a Barcelo-
na i en ocasió de trobar-se a Madrid ,
formant part d'un Tribunal d'oposi-
cions, anà a l'Institut Llorente, on el
Dr. Simarro, eminent neuròleg valen -
cià, li va mostrar les primeres pre-
paracions realitzades pels mètode s
de Weigert-Pal per a la mielina, i e l
de Golgi al cromat de plata per al co-
neixement de la morfologia de le s
cèl . lules nervioses, mètode que le s
posa de relleu en negre sobre un fon s
grogós-rogenc . Al començament
aquesta tècnica li resultà molt in -
constant i capriciosa en els resultats ,
fins el punt que sovint li fallava . A
València l'assajà llargament, e n
col-laboració amb el Dr. Bartual .

Arribat a Barcelona, va insistir no -

vament en els assaigs fins que asso-
lí de perfeccionar el mètode, el qual ,
gràcies a una doble impregnació del s
fragments d'òrgans del sistema ner-
viós, permeté de mostrar nítidamen t
amb més constància un major nom-
bre de cèl . lules, en què les seves ex-
pansions es mostraven impregnades
fins les ramificacions terminals més
delicades . Cajal va considerar que no
va ésser solament això el que li faci-
lità l'èxit, sinó que «la causa verita-
blement eficient va consistir —vés
qui ho diria!— en haver aplicat a l a
solució del problema de la substàn-
cia grisa, els dictats del més vulgar
sentit comú» .

I el dictat fou que, en comptes d'in-
sistir en la pretensió de desemboli-
car i aïllar elements i fibres de le s
cèl.lules que composen «aquest bosc
inextricable» de la substància grisa
en els animals adults, va optar pe l
mètode ontogènic o embriològic, o si-
gui el de l'estudi de les cèl . lules en
les seves fases de desenrotllament ,
en animals joves o acabats de néixer,
quan la seva morfologia és més sen-
zilla i les seves expansions i ramifi-
cacions menys complexes i per tan t
més fàcils de seguir fins la seva ter-
minació, especialment pel que fa al s
axons o cilindreixos .

El cúmul d'observacions realitzades
en els seus preparats li obrí la visi ó
d'un món nou, que no solament er a
poc conegut, sinó que no coincidi a
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amb el que en general s'havia des -
crit . Això li excità la curiositat i fo u
el gran esperó per insistir en el se u
treball . Ell mateix afirma : «Conscient
d'haver trobat una direcció fecunda ,
vaig procurar d'aprofitar-me'n, con-
sagrant-me al treball no amb deler,
sinó amb fúria . Al compàs dels nou s
fets apareguts en les meves prepa-
racions, les idees bullien i s'atrope-
llaven en el meu esperit . Una febre
de publicació em devorava» .

No fou fàcil de rompre la suggesti ó
dels reticularistes, fins que segon s
Fernando de Castro, «un matí va res-
plendir en el seu esperit 1 esbós d'una
idea que en el transcurs de tres me -
sos va formular amb precisió (abri l
1888); cada cèl. lula nerviosa és un
cantó fisiològic absolutament autò-
nom. Havia pronunciat el primer pos-
tulat de l'actual Fisiologia del siste-
ma nerviós» .

Heus ací com ell expressa allò qu e
realment l'omplí de satisfacció e n
aquest any 1888, que fou el de l a
seva cima :

«Declaro per descomptat que la
«nova veritat» laboriosament cerca-
da durant dos anys de temptejar de -
bades, sorgí de sobte en el meu es -
perit com una revelació . Les lleis que
regeixen la morfologia i les conne-
xions de les cèl. lules nervioses dins
de la substància grisa, patents pri-
merament en els meus estudis del ce -

rebel es van confirmar en tots els òr-
gans successivament explorats .
Sigui'm lícit, doncs, de formular-les :

1. Les ramificacions col . laterals i
terminals de tot cilindreix acaben a
la substància grisa no mitjançant
una xarxa difusa, segons defensaven
Gerlach i Golgi amb la majoria dels
neuròlegs, sinó per arboritzacion s
lliures, disposades en formes diver-
ses (cístells o nius pericel . lulars, ra-
músculs enfiladors —cast . : rs . «tre-
padores»— etc.) .

2. Aquestes ramificacions s'aplique n
íntimament al cos i dendrites de le s
cèl-lules nervioses, establint un con-
tacte o articulació entre el protoplas-
ma receptor i els darrers branqui-
llons axònics .

«De les referides lleis anatòmique s
se'n desprenen dos corol . laris fisio-
lògics :

3. Ja que el cos i les dendrites de le s
cèl . lules nervioses s'apliquen estre -

tament a les darreres arreletes dels
cilindreixos, és precís admetre que e l
soma i les expansions protoplasmà-
tiques participen en aquesta cadena
de conducció, és a dir que reben i
propaguen l'impuls nerviós, contrà-
riament a l'opinió de Golgi, per a qu i
aquests segments cel . lulars fan u n
paper purament nutritiu .

4. Exclosa la continuïtat substancia l
entre cèl . lula i cèl.lula s'imposa l'opi-
nió que l'impuls nerviós es transme t
per contacte com en les articulacion s
dels conductors elèctrics o per un a
mena d'inducció com en els carret s
del mateix nom . »

Gravat en el qual Cajal exposa la Ilci de la polaritzaci ó
dinàmica de les neurones (València, 1891) .
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Cajal va atribuir l'èxit de les seves
observacions al perfeccionament de l
mètode cromo-argèntic de Golgi amb
la seva tècnica de doble impregna -
ció, així com a haver recorregut a l
mètode ontogènic o embriològic, o si-
gui a l'estudi del sistema nerviós e n
les seves fases de desenrotllament ,
quan la morfologia és més senzill a
i s'observen els diversos elements
amb major independència .

Per calmar l'ànsia de publicar les se -
ves observacions, va recórrer en pri-
mer lloc a les pàgines de la Gaceta
lÍédica Catalana, però angoixat per
a lentitud i espera de l'aparició dels
seus articles a la revista, va optar per
ditar-los pel seu compte. I així a l
haig del 1888 aparegué el prime r
lúmero de la Revista Trimestral de
fisiología Normal y Patológica i a
agost, el segon . Els sis treballs pu -
)licats foren totalment originals, aix í
om les sis taules litogràfiques que
Is acompanyaven i, com hem indi -
'at, fins va fer pel seu compte l'edi -
;ió dels 60 únics exemplars, que va
destinar exclusivament a investiga-
lors estrangers . Ens ha estat impos -
>ible de trobar un sol exempla r
,1'aquestes edicions a les biblioteques
de Madrid i Barcelona .

Algunes de les primeres comunicacions publicades e l
1888 a la eGaccla Médica Catalana» .

CENTROS NERVIOSOS DE LOS EMBRIONES DE POLLO .

NOTA PREVENTIVA .
OOLORAOIÓN POR EL MÉTODO DE C OLC#I

DE Lo S

CENTROS NERVIOSOS DE LOS EMBRIONES DE POLLO ,
POR EL Da . RAMÓN Y CASAL ,

Catedrático de la Facultad de Medicina de Barcelona .

Después de haber ensayado sin resultados satisfactorios los procede -
res de induración que Golgi recomienda para que la impregnación negr a
se determine, nos hemos convencido que en los embriones la falta de im-
pregnación depende de lo excesivo del tiempo de induración .

Tomo II . Núm . 15 .

	

15 Agosto de 1888 .

	

Año XI . Núm . 267 .

GACETA MEDICA CATALAN A
St/MAfIO: gatruetura del cerebelo, por el Dr. D . B . Mamón Cajal .—Cn caso sobre el uso

inmovible del algodón en las quemaduras de segundo grado, por S . llltáa .—Dalos para la es-
taltstica módica de la Vega de San Mateo (continuará), por D. Federico León .—Noven o
congreso Internacional de Medicina y Cirugía (conclusión) .—Relaciones de las c rdiepara s
ron el embarazo, por el Dr. Jaeeoud.—De las condiciones de la polipnea térmtra, pur (I . RI -
µet.—De la enfermedad, el diagnóstico y la autopsia del enipenuinr de Alemania . p r el doc-
lur E. Dual.—Sonda para inyecciones intrauterinas . del Dr . 011 ver.—Revista rrit , I•i-
bleigrállca, por los Drets. Dasaol>, Prim. Esquerdo, A . Caleerúu y Rndriguea pen-
dea.—NOTICIAS CL•:NTII. ICAS : Incinerr.cion de los cadáveres .—Trasuusi,n de la cabia pe r
los nervios .—Auto-digestión del páncreas .—Sección oficial.—Publicaciones recibidas .—Nuestr a
correspondencia con la prensa.

ESTRUCTURA. DEL CEREBELO o ) ,
POR EL DR . D . S . RAMÓN CAJAL,

Catedrático de la Facultad de Medicina de Barcelona .

Las investigaciones del Golgi sobre la textura de los centros nervio -
sos han abierto una nueva era de investigaciones cuyo término no s e
vislumbra, pues si bien el método analítico descubierto por este auto r
permite resolver algunos problemas de estructura, ha servido tambié n
¡tara poner sobre el tapete cuestiones nuevas y dificilísimas. Tal es, po r
ejemplo, la conexión de las células, imposible de discernir en las mejore s
preparaciones de los centros, y tal es también la disposición y terminacio-
nes de lu ramitas laterales de la prolongación nerviosa, ora sensitiva ,
ura motriz, que todos los corpúsculos ofrecen.
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Recordant aquest època que no dub-
tem de qualificar d'heroica, escrigu é
el propi Cajal : «No cal dir que la vo-
raginosa pruïja de publicitat va ab-
sorbir completament els meus ingres-
sos ordinaris i extraordinaris. Davant
d'aquella ratxa desoladora de despe-
ses, la meva pobra muller, atrafega -
da en criar i vigilar cinc dimoniets
(durant el primer any de la meva es-
tada a Barcelona ens nasqué un al-
tre fil]) va resoldre de passar sense
serventa. Sens dubte endevinava que
en el meu cervell s'estava gestant al-

guna cosa insòlita i decisiva per al

pervenir de la família i va evitar dis-
cretament i abnegadament qualsevo l
conat de rivalitat o competència en-
tre, els fills de la carn i les criatures
de I 'esperit» .

Per la seva part, amb tot i ésser un
gran afeccionat al joc d'escacs, de l
que era un excel-lent participant, e l
va abandonar totalment per tal d'es-
talviar també el seu temps .

Creiem que aquestes consideracions
expliquen sobradament la raó per l a
qual els esdeveniments de l'època ha -

gueren d'ésser pràcticament indife-
rents a un borne obsessionat pel tre-
ball, al que es va lliurar sense
regatejar-li cap mena de sacrificis .

Cajal devia sentir un especial afect e
pels seus deixebles voluntaris, que s e
li apropaven, no per aprovar l'assig-
natura, sinó per conèixer unes ma-
tèries que no estaven obligats a es-
tudiar, ja que no figuraven en el pl a
d'estudis de la Facultat .

Roca, un dels seus deixebles, ens re -
corda una anècdota històrica que és
característica del que en podríem di r
el seu «despistament» . Recorda qu e
amb motiu d'una anada a Badalona ,
per tal de capturar salamandres pe r
estudiar-hi els aspectes de la cario-
cinesi, van quedar citats Cajal i el s
seus deixebles Bofill, Duran i Roc a
a una hora determinada per agafa r
el tren. Arribada l'hora de partida ,
el mestre encara no havia compare-
gut, pel que de moment se'n van ana r
en Duran i en Bofill, amb el desi g
d'avisar un amic que els estaria es-
perant a Badalona amb una tartana ,
pel tal d'aconduir-los a 1'arboçar de
Vallençana on hi brolla una font cla-
ra tan abundosa aleshores e n
aquests amfibis, que li van donar e l
nom .

Els fills de 11 Santiago Ramón y Cajal .

D. Santiago voltat pels seus deixebles Manuel Duran,
Josep M" Bofill i Josep M" Roca (1890) en una excur-
sió a Vallençana . (Foto S . Ramón y Cajal).
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jal va treure el mocador de l a
butxaca i quedà molt sorprès en com -
provar que tenia a les mans un tova -
llor del restaurant on havien desde-
junat i on deixà oblidat sobre la taul a
el rellotge .

A l'època que podríem considerar an -
terior a Cajal, el teixit nerviós es clas -
sificava entre els teixits compostos .
Hi consideraven un sistema de fibre s
primitives i cèl lules nervioses o cor-
puscles ganglionars allotjats en un a
trama d'unió .

Les cèl•lules es descrivien com for-
macions vesiculars rodones o bé ova -
lades, sovint estrellades . A les fibre s
se'ls atribuïa una capacitat de trans-
missió .

Gran Restaurant de l'Exposició motejat =el castell del s
tres dragons ' (títol d'una popular obra de Frederic So-
ler), on es van desdejunar D. Santiago i els seus deixebles.

Després d'una llarga espera va arri -
bar Cajal fent llargues gambades ,
amb el barret tirat enrere i una mà -
quina de retratar penjada en bando-
lera . El mestre va explicar que com
que no usava mai rellotge i pe r
assegurar-se d'ésser puntual, el di a
abans en va agafar un que feia temps
que tenia endreçat . Li donà corda un
cop posat a l'hora . Però havia obli-
dat que el rellotge es retardava molt ,
i així fou el resultat .

Comentat tot això, i com que esta -
ven en dejú, s'adreçaren de l'Estaci ó
de França a un restaurant de l'Ex-
posició inaugurat de poc, que el po-
ble anomenà dels tres «dragons», pe l
seu aspecte de castell i al•lusiu a un a
celebrada obra d'en Pitarra titulada
El castell dels tres dragons» (dracs) .
Després d'un lleuger refrigeri puja -
ren al tramvia de Badalona, al ter-
mini del qual els esperaven els altres
excursionistes i la tartana .

Ja reunits seguiren per la riera de l
Canyet, cap a una masia on els te -
nien preparat el menjar. Mentre co-
mentava la qüestió del rellotge, Ca -

Béclard, eminent neuròleg, sostenia :
«encara estan poc clares les conne-
xions de les cèl. lules nervioses amb
els tubs nerviosos primitius . . . Es cert ,
però, que aquestes connexions exis-
teixen . . . Res no autoritza a admetre
que els tubs nerviosos primitius pre-
senten extremitats lliures, en canvi,
totes les observacions demostren qu e
aquests tubs es continuen mútua -
ment en tots els punts» .

Des de Deiters s'han distingit en le s
cèl . lules nervioses dos tipus d'expan-
sions, unes en general múltiples, mé s
proses, de contorn aspre, dicotomit-
zades en angle agut, anomenades pe r
His protoplàsmiques o dendrites, i
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1. «Fibra enfiladora (.trepadora) recolzada en les ex-

	

kinje, del que són independents (contacte neuro-somàtic)

	

grans del cerebel i les expansions dendrítiques de les
pansions d'una cèl•lula de Purkinje (contacte neuro-

	

(Cajal) .

	

cètlules de Purkinje, a la capa molecular del cerebel (con -

dendrític) (Cajal) .

	

3 . Representació per Golgi de les cistelles i de la seva

	

tacte neuro-dendrític) (Cajal) .
2. ' Cèl . lula en cistella' (b), les col-laterals axòniques (a)

	

continuïtat amb la xarxa axònica de la capa dels grans .
de la qual embolcallen el soma de les cèl . lules de Pur-

	

4 . Relació de contacte entre els axons dicotomitzats dels
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una altra única i més delicada, llisa ,
dicotomitzada en angle recte, anome-
nada prolongació nerviosa (Gerlach) ,
cilindreix (Deiters) o axó (Lenhossek) .
Golgi va generalitzar la presènci a
d'axó a totes les cèl . lules nervioses .

Pel que es refereix a la relació recí-
proca de les cèl . lules nervioses, le s
idees bàsiques indicades culminen e n
es hipòtesis de Gerlach i de Golgi ,
'ls dos decidits reticularistes, o en le s
_dees incompletes de His i Forel, de -
'nsors de la terminació lliure .

'gons Gerlach, entre les cèl . lules
'rvioses i a càrrec de les seves den-
ites i els seus axons, es formari a
Ja espessa xarxa intercel•lular co-
una, que establiria una veritabl e

nema del cerebel, en qut~ Cajal representa per pri-
a vegada els seus principals tipus cel . lulars i les se -
connexions .

continuïtat entre tots els elements
dels centres .

Per a Golgi, a la substància grisa con -
corren totes les fibres aferents i efe-
rents, així com els axons que li só n
propis, fonent-se en una xarxa comu-
na, en el benentès que a aquest reti -
ele només hi contribueixen els axon s
o cilindreixos de les cèl.lules, unit s
per les seves expansions terminal s
entre les que s'estableix una verita-
ble continuïtat. Les expansions den-
drítiques serien alienes a aquest re-
ticle difús i acabarien lliurement .

His i Forel, dissentint dels reticula-
ristes, encara admetien, sense haver
realitzat observacions precises, que
no es produïa una continuïtat entr e
les cèl . lules o les seves expansions i
sí només contactes, com passa en un
bosc espès entre les branques del s
arbres immediats. Existia, doncs,

contigüitat, però en cap cas no hi ha -
via continuïtat .

Cajal, en un dels seus primers tre-
balls sobre el cerebel (agost de l
1888), diu al començament : «Les in-
vestigacions de Golgi sobre 1 estruc-
tura dels centres nerviosos han obert
una nova era de la gual no s'albira
el final, doncs si bé el mètode analí-
tic descobert per aquest autor per-
met de resoldre alguns problemes
d'estructura, ha servit també per po-
sar sobre la taula qüestions noves i
dificilíssimes. Així, per exemple, la
connexió de les cèl. lules, impossible
de discernir en les millors prepara-
cions dels centres, i així també la dis-
posició i terminacions de les bran-
quetes laterals de la prolongaci ó
nerviosa, sigui sensible, sigui moto-
ra, que tots els corpuscles presenten .

«Nosaltres no tenim la pretensió de
resoldre, aquests problemes ; per ara
només ens correspon d'exposar el re-
sultat de les nostres investigacions
sobre el cerebel de les aus, on apa-
reixen, molt més clars que en els ma-
mífers, certs detalls d'estructura en-
trevistos per alguns autors. »

En síntesi, aquesta era la situació al
començament del 1888, quan Caja l
va iniciar la seva fecunda tasca d'in-
vestigació .

En els treballs publicats en els pri-
mers números de l'esmentada Revis-



ta Trimestral d'Histologia, números
1 i 2, de maig i agost, especialmen t
en els que feien referència al cerebe l
i a la retina, apareixen imatges qu e
encara avui són vàlides . Abans que
res descobreix, i descriu per prime-
ra vegada, la terminació de les fibre s
a la capa molecular del cerebel, o n
1'axó de les cèl . lules estrellades pe-
tites emet una sèrie de col . laterals
que rodegen el cos de les cè l . lules de
Purkinje, sobre les que s'apliquen ín-
timament, resolent-se en un serrell o
pinzell en la zona que correspon a
l'emergència de l'axó d'aqueixes dar-
reres cèl . lules . En conjunt presenten
l'aspecte de nius o cistelles. La ma-
joria d'investigadors acceptare n
aquestes idees de Cajal, que fore n
comprovades molt aviat. Només Gol -
gi seguia aposant-s'hi, assegurant
que es tractava d'impregnacions in -
completes . Tan sols en el 1902 va po-
der posar les cistelles de manifest ,
però va afirmar i representà com es
continuaven amb la xarxa intersticia l
difusa de la capa dels grans .

En aquesta capa dels grans va des -
cobrir Cajal les que va anomenar fi-
bres molsoses, de caràcter centrípe t
i caracteritzades per acabar tant
elles com les seves fines col . laterals
en una formació com d'eflorescència .

Una altra troballa consistí en l'obser-
vació del fi axó ascendent dels gran s
i la seva divisió en T a la capa mole-
cular, donant dues branques que es

dirigeixen en sentit oposat, seguin t
la circumvolució cerebelosa . Aques-
tes fibres, molt abundoses i situades
a diferent alçada, segueixen trajec-
tes paral . lels, i per això se les ano-
menà fibres paral .eles . El seu curs é s
perpendicular al brancam de les
cèl.lules de Purkinje. Aquesta obser-
vació es va anunciar en una nota pu-
blicada el Juny del 1888, a la Gaceta
Médica Catalana com a complement
al seu treball sobre l'estructura del
cerebel, del número 1 de la Revista
de Histología Normal y Patológic a
del maig del mateix any .

A més va descriure les anomenade s
fibres enfiladisses o grimpadores ,
que representen axons nascuts de le s
cèl.lules ganglionars de la protube-
rància, que segueixen per la substàn -
cia blanca del cerebel, travessen des -
prés la capa dels grans, fins assoli r
els cossos de les cèl lules de Purkin-
je, en els quals s'estintolen . Quan
arriben a les dendrites derivades de
la tija principal, es resolen en un sis -
tema de plexes especials, que s'este-
nen de llarg a llarg de les ramifica-
cions, «al contorn de les quals
s'apliquen, com ]'heura o les lianes
al tronc dels arbres» segons una bo -
nica imatge de Cajal, que consider à
«que tan sortosa troballa, una de les
més belles que em dispensà l'atza r
en aquella època fecunda, significa -
va la prova terminant de la transmis-
sió dels impulsos nerviosos per con-
tacte. Així ho reconegueren savis

insignes en comprovar anys després
la meva descripció de les fibres mol -
soses i enfiladisses» .

Amb tot això, segons les seves pa-
raules, pogué demostrar «d'una ma-
nera neta, exacta i indiscutible les úl-
times ramificacions dels cilindreixos
centrals, no vistes per ningú, i a mé s
determinar entre quins factors cel . lu-
lars s'efectua l'imaginari contacte.
Perquè admetre vagament el fet d e
la transmissió immediata o articula -
ció interneuronal, sense indicar am b
precisió entre quins apèndixs cel . lu-
lars es produeix, gairebé resulta ta n
còmodament perillós com invocar l a
teoria reticular» .

1. A : Esquema de la 'continuïtat axònica= entre els ele-
mentsde la medul .la espinal, segons Golgi . B : esquem a
semblant, segons Cajal, on es manté la independenci a
cel lular i els contactes es realitzen entre els axons d e
les cél-lules dels ganglis raquidis i les dendrites de le s
cèl . lules motores de les banyes anteriors .
2. Esquema compost per Pensa d'acord amb la teori a
de Golgi, sobre la suposada continuïtat axònica a la subs-
tància grisa de la medul .la espinal del gat. La ., fibra
aferent : Le., fibra eferent . Cl i CII, neurones de la subs-
tància grisa, els axons ramificats de les quals s'inserei-
xen en la xarxa comuna .
3. Dos esquemes de Cajal, sobre les connexions de pu r
contacte entre les neurites i dendrites de les neurone s
totalment independents, a la medul .la espinal .
4. Un dels primers esquemes sobre la disposició del s
elements retinians, realitzat per D . Santiago.
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I més endavant segueix : «Amb la sor-
tosa troballa de les cistelles termi-
nals i de les fibres enfiladisses, va m
demostrar que el contacte no es rea-
litza entre dendrites soles, ni entre
arboritzacions nervioses (axons), sinó
entre aquestes per una banda i les
prolongacions protoplàsmiques per
l'altra» .

Aquestes observacions significaren e l
coneixement de la independència de
les cèl . lules nervioses, així com el de
les primeres connexions cel•lulars ,
que fou la base de l'ulterior establi-
ment de les principals vies . Es a dir,
partint de gairebé no res o de molt
poc, en menys d'un any va establi r
un sòlid fonament per al futur.

Aquest mateix any, en els números
1 i 2 (maig i agost) de la seva Revis-
ta, presenta les observacions pròpies,
també extraordinàries, sobre la reti -
na de les aus. En elles demostra qu e
els cons i bastons acaben lliuremen t
en la plexiforme externa, on s'arti-
culen amb el plomall ascendent d e
les bipolars per a con o bastó . Des -
cobreix per sota de la plexiforme ex-
terna cèl•lules que avui entren en e l
grup de les horitzontals, així com fi-
bres centrifugues que formen part d e
les del nervi òptic, travessen part d e
la retina i estableixen connexion s
amb els espongioblastes . Nega l'exis-
tència d'una xarxa difusa a la plexi-
forme interna reconeixent les moda-
litats de connexió entre bipolars i

ganglionars.

Aquests coneixements foren la base
d'estudis ulteriors, en els que deter-
minà la propagació de les excitacion s
per la llum en els cons i bastons e n
les seves respectives cadenes sinàp-
tiques .

També tingueren importància el s
seus estudis sobre la enervació sen-
sitiva i motora dels músculs de ba-
tracis, amb aportacions definitive s
referents als llavors poc coneguts fu -
sos de Khüne . Realitzà també obser-
vacions sobre la fibra muscular de l
cor i sobre les cèl . lules i tubs nervio -

Cèl tules de la retina d'un mamífer.
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sos del lòbul cerebral elèctric de l a
tremolosa (peix torpede) .

Amb el discurs d'obertura de Curs ( 1
d'octubre) pronunciat per Dr. D. Ra-
fael Rodríguez Méndez sobre el tem a
«Deberes del Gobierno en materia d e
educación cerebral» i amb les festes
(le clausura de l'Exposició Universal ,
el 9 de desembre, podem considerar
ambé clausurat un any Lan excep -
'ional .

ixi entrem al 1889, any extraordi-
ari en altres esdeveniments ; peno-
°s esdevinences familiars, mels de l
iomf a Alemanya ; en fi, any d'inten -
s emocions .

)ren d'especial transcendència les
ves investigacions sobre la me-
il . la espinal . En aquella època e s
nien referències molt parcials so -
e la fisiologia i el curs d'algunes
s, la posició i trajecte de les qual s
deduïa de les dades aportades pe r
studi de les degeneracions secun-
des obtingudes en forma experi-
ental o provocades per accident ,
xí com pel coneixement de les al -
racions de la morfologia que acom -
Inyen a determinades síndromes
'urològiques de tipus degeneratiu .
es dades incompletes que s'havi a
ssolit obtenir es prestaven a diver-
os supòsits o teories que, per po c
onsistents, dificultaven la compren -
'ió d'aquest centre del neuroeix . Ca -
a1 ho havia evidenciat cada cop que

va explicar la medu l . la espinal en to -
par sistemàticament amb el desco-
neixement de com deuen acabar le s
fibres nervioses de la substànci a
blanca, en la substància grisa qu e
constitueix les banyes medu l . lars . La
preocupació d'aquest problema l'ha -
via portat a reunir solament de le s
vies sensitives tres esquemes repre-
sentatius de les teories més en voga ;
per altra part, eren tan obscurs co m
irreconciliables entre ells .

En general, s'acceptava en la subs-
tància grisa l'existència d'una xarx a
difusa, constituïda ben d'acord amb
les idees esmentades de Gerlach o de
Golgi, malla difusa protoplasmàtic a
i axònica o purament axònica . Idees
que de cap manera no expressen cla -
rament la relació entre fibres i cè l . lu -
les. Si bé s'havia establert indiscuti-
blement l'origen de les arrel s
anteriors, hom cregué que una par t
d'aquests axons passava per la co-
missura a les banyes del costat opo-
sat . Aquests i altres conceptes erro-
nis generalment eren admesos .

Cajal, posseïdor dels coneixements i
de l'experiència tècnica ja adquirid a
abans no podia acceptar per a la me -
dul . la espinal allò que negava en e l
cervell i cerebel : la xarxa difusa . Per
demostrar-ho emprengué l'estudi de
la medul-la espinal de les aus i ma-
mífers, emprant animals joves i em-
brions . L'esforç no fou debades, puix

la collita es manifestà ubèrrima e n
imatges indiscutibles en qué pogué
estudiar de manera especial el cam í
que segueixen les fibres que ingres-
sen per les arrels posteriors . Abreu-
jant, farem notar que va observar
com les fibres arribades a la subs-
tància blanca es divideixen en due s
branques: una d'ascendent que arri-
ba al bulb i una altra de descendent .
A la vegada, aquestes emeten un s
sistemes de fibres col . laterals que ,
despreses en angle recte, penetren a
la substància grisa, on desenrotlle n
un sistema d'arboritzacions termi-
nals lliures al voltant de les cèl-lule s
nervioses . Aquestes cèl . lules, a la ve -
gada, foren classificades segons l a
conducta del seu axó en motrius o
radiculars, funiculars o cordonals i
comissurals ; els axons formen, en les
primeres, les arrels anteriors o mo-
tores, i els de les restants s'incorpo-
ren als cordons del mateix costat o
de l'oposat, després d'encreuar-s e
per la línia mitja i donar lloc a bran-
ques ascendents i descendents sem-
blants a les esmentades, de les qu e
es desprenen les corresponent s
col-laterals .

D'aquesta manera es va poder esta-
blir la marxa del corrent nerviós i le s
bases anatòmiques que expliquen e l
pas de l'excitació en els actes refle-
xos, en què les fibres de substànci a
blanca originades a les arrels poste-
riors, nascudes dels axons de les neu-
rones dels ganglis raquidis (S), eme -
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ten col .laterals llargues qu e
estableixen contactes directamen t
amb les cèl . lules radiculars o moto-
res de les banyes anteriors (m) ; o bé ,
per mitjà d'una col . lateral curta, ex -
citen cèl . lules cordonals, l'axó de le s
quals s'incorpora a un feix cordona l
i a la vegada emet col . laterals que
contacten amb un nombre més gran
de cèl.lules motores .

També va determinar l'origen de la
neuròglia .

Aquesta visió esquemàtica dóna un a
idea molt vaga del que signific à
aquesta nova concepció, en la qua l
està encara pràcticament basad a
tota la morfologia i la fisiologia de l
sistema nerviós. La labor que signi -
ficava era ingent i és inconcebibl e
que fos realitzada per un sols hom e
i en un temps tan limitat . Vam Ge-
huchten va afirmar anys despré s
que, a conseqüència d'aquests des -
cobriments, «els laboratoris d'Anato-
mia estaven en ebullició . Tots volíem
portar la nostra pedra a Tedifici nou
que, sota l'impuls genial de Cajal, re-
sultava grandiós» .

Acabat el seu «Manual de Histolo-
gía», sentí la necessitat de tenir una
crítica de la seva obra, pel que el 6
de maig de 1889, s'adreçà al Direc-
tor General d'Instrucció Pública en
els termes que segueixen : « . . .que ha-
vent publicat un llibre titulat «Manual
de Histología Normal y Técnica Mi-

crográfica», l'examini I 'esmentat Con-
sell i emeti dictamen sobre el seu va-
lor científic» .

El 8 d'octubre va emetre l'informe ,
que signava en primer terme el se u
President, D . Julián Calleja . Després
d'una elogiosa crítica de l'obra de
690 pàgines il . lustrada amb 203 gra-
vats de figures originals, acaba : «En
conclusió, doncs, creu la Secció qu e
les consideracions exposades són su-
ficients perquè robra de què es trac-
ta mereixi l'informe més favorable,
per tal que serveixi al seu autor n o
solament per als fins que sol-licita ,
sinó d'estímul a noves publicacions ,
que facin progressar una Ciència en -
cara jove, però que mostra traces
d'ésser aviat una de les més impor-
tants i transcendents de les Ciències
Naturals» .

La vida de Cajal a Barcelona, no so-
lament fou un exemple de renúncies ,
ja que tot ho sacrificà a la investiga -
ció : família, temps, diners, economia ,
afeccions, sinó que a més tingué mo-
tius de forta emoció i de dolor intens .

El seu fill gran sofrí una febre tifoi-
de greu, que va afectar el seu desen-
volupament mental i li deixà una le-
sió al cor, que quinze anys després
fou la causa del seu traspàs . S'as-
semblava molt al seu pare, que hi te-
nia posades grans esperances, pe r
l'extraordinària capacitat mental qu e
havia manifestat .

Aquest any traspassà també la seva
filla Enriqueta, i en els seus Recuer-
dos hi trobem aquest comentari : «Po-
bre Enriqueta! La seva imatge
pàl. lida i dolençosa viu a la meva me-
mòria, associada per un singular i
amarg contrast, a un dels meus des -
cobriments més bells : el cilindreix
dels grans del cerebel i la seva con-
tinuació amb les fibres paral . leles de
la capa molecular Potser en una si-
tuació tan trista, 1'angoixa em fou ei
despertador sobirà . Contínuament
desvetllat i rendit de fatiga i de pena,
vaig agafar la mania d'embriagar-m e
a les altes llores de la nit, amb la llum
del microscopi, per tal d'adormir le s
meves cruels tortures . 1 certa nit a t
ziaga, quan les tenebres es comen-
çaven a abatre sobre el seu ésser in-
nocent, refulgí de sobte en el me u
esperit el resplendor d'una nova ve-
ritat» .

Aquesta actitud de Cajal s'explica pe l
la seva convicció d'un desenllaç f a
tal . La meningitis granulosa ( ( ubar •
culosa) era inexorable, reclamava l ~
seva víctima : no hi havia tractament .
ni a penes pal . liatius per la seva do-
lor. Cajal, metge, i els seus amic-'
col legues, no tenien armes per com -
batre el procés i modificar el seu
rumb. Només hi podia haver un final .
Per això, inerme i fatalista, es va re-
fugiar en el seu gran amic : el micros -
copi .
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A prop d'ell, a l'habitació immedia-
ta, la seva muller vigilava angoixa -
da el curs de la malaltia . Amb el seu
instint de mare s'adonà que la fill a
s'agreujava, i reclamant un socors
impossible, va cridar Santiago! . . . San-
tiago! . . . però no la va oir. Poc després,
va al laboratori, s'apropa al seu ma -

i en intentar parlar-li el troba ta n
abstret que ni s'adona de la presèn -
(la d'ella .

! torbada, suposa que aquella actitu d
~a d'obeir a una raó superior i, hu -

torna novament al costat del lli t
'e l'Enriqueta . Un cop i un altre tor -
a després al laboratori, i sempre,
)rbada davant de tanta abstracció,

respecta, perquè la seva estima -
ó vers ell li diu que quelcom d'ex -
'aordinari brolla en la imaginació
l seu marit .

Quan Cajal torna a la realitat, acu-
deix a l'habitació de la malalta i con-
templa una imatge que havia de per -
durar indeleble a la seva memòria .
La seva muller, Donya Silvèria, asse -
guda en una cadira, esmorteïa el s
sanglots tapant-se la boca amb la m à
per no distreure el seu marit, men-
tre tenia sobre els genolls el cos inert
de la seva filla .

Aquesta anècdota, que ens relate n
amb paraules semblants Duran i
Alonso, és històrica . Acaben dient :
«El que hem referit podrà sembla r
absurd i fins censurable a persones
de la plebs lliurades a la sensibleria :
però té un fons heroic i d'això es des -
prèn una aroma de tragèdia, que pe r
la seva mateixa generositat ens sor-
prèn i anorrea, paralitzant la nostr a
aptitud per jutjar, atesa la dificultat

per comprendre actes tan sublims» .

Realment una obra com la de Caja l
no es pot arribar a realitzar si no és
moguda per una passió immensa, e n
el seu cas patriotisme i un il . limitat
esperit de sacrifici, que no tots po-
dem sentir, ni comprendre, i meny s
igualar.

En les seves Charlas de café Cajal va
anotar : «Fes ús de la teva vida de ma-
nera que els teus fills et considerin
insensat i els teus conciutadans be-
nemèrit . Per a un esperit de nobles
ambicions, serà sempre preferible la
gratitud de la Pàtria a la de la famí-
lia: la descendència mor i oblida i la
Pàtria perdura i recorda» . Va obra r
en conseqüència i la Pàtria li està e n
deute .

Partida de defunció d'Enriqueta Ramón Fañanas.
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1 i 2, representacions de plànols de la ciutat de Barce-
lona que indiquen la situació del carrer del Notariat (e l
n° 7 assenyalat amb una sageta), proper a l'antiga Fa-
cultat de Medicina, avui Reial Acadèmia de Medicina .
3 . Carrer del Notariat. El primer portal de l'esquerra cor -
respon al n° 7, representat a la fotografia 4 .
A la façana actualment hi ha una làpida commemorati-
va amb la inscripció: «En aquesta casa SANTIAG O
RAMÓN Y CAJAL (1852-1934) en 1888 hi descobrí l a
teoria de la neurona . La ciutat ho rememora en el cin-
quantè aniversari de la seva mort
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Amb el desig de conèixer l'escenar i
i la data del drama, vam recórrer a l
Sr. Ballaró, que ens aconseguí un a
còpia de la inscripció de la defunci ó
obtinguda al Registre Civil de Bar-
celona, i que en part diu : «Donya En-
riqueta Ramón Fañanas, de dos anys
d'edat, natural de València, domici-
liada en aquesta ciutat, carrer del
Notariat set, segon, traspassà a les
quatre de la tarda del dia d'ahir, en
el seu domicili, a conseqüència de
meningitis granulosa» . El document
)orta la data del 23 de juny de 1889 .

\questa nena que va rebre els nom s
le Pilar Enriqueta havia nascut el 5
le maig de 1887, a les 12 de la nit ,
1 casa del seus pares, carrer de Ca -
anilles 3, pis 2 . 11 , com consta en e l
Zegistre Civil de València, segons e l
ertificat que ens va proporcionar e l
sostre bon amic Pere Puigdollers .

,a troballa de la partida de defun-
'ió té per a nosaltres el valor extraor -
linari de fer-nos saber la residènci a
le Cajal al carrer del Notariat 7, on
s va produir l'elaboració mental d e
a teoria de la independència de la
èl•luía nerviosa, que més tard fo u

anomenada Teoria de la Neurona .

ajal tenia veritables desigs que l a
>eva obra fos coneguda i reconegu-
da pels veritables especialistes en
Histologia, radicats gairebé en la
seva totalitat fora d'Espanya i per
això havia iniciat la publicació d'al -

guns treballs traduïts al francès a
1'AnatomischerAnzeiger i s'havia sa -
crificat en editar a expenses del se u
propi peculi la Revista Trimestral de
Histología y Anatomía Patológica ,
els seixanta exemplars de la qua l
col•locava estratègicament en man s
dels savis més distingits. Això no obs -
tant, tants de sacrificis no donaren
els resultats merescuts . Cercant quel -
com que pogués ésser més eficaç, va
sol•licitar l'ingrés a la Societat Ana-
tómnica Alemanya, a la qual pertan -
yien els més eminents morfòlegs del s
països cultes d'Europa, especialment
els centreuropeus . Els seus adherit s
es reunien un cop a l'any en una ciu -
tat universitària alemanya diferent ;

celebraven sessions en què cadascú
aportava el millor de les seves darre-
res observacions .

L'any 1889 la Societat es reuniria a
Berlín a l'octubre . Cajal hi va veure
la gran ocasió per establir contacte s
personals i aconseguir una confron -
tació entre els resultats aliens i el s
propis .

Aquest viatge, que en molts aspec-
tes fou extraordinari i a la llarga mol t
rentable (en el millor sentit de la pa -
raula), el va realitzar a base de n o
petits sacrificis .
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El 3 de setembre de 1889 Ramón y
Cajal eleva una sol-licitud de permís
per desplaçar-se a Berlín, en la qu e
expressa : «Que desitjant visitar en el
proper mes d'octubre alguns dels la-
boratoris microgràfics més notable s
de les Universitats estrangeres, a fi
d'estudiar els darrers progressos de
la tècnica del microscopi i havent es-
tat invitat per la Societat Anatòmi-
ca Alemanya (a la que tinc la imme-
rescuda honra de pertànyer), per
assistir a les sessions que en el pro -
per octubre es realitzaran a Berlín i
on podré demostrar els meus prepa-
rats i darrers descobriments sobre
l'estructura del sistema nerviós, i a
la vegada canviar impressions sobre
l'estat dels problemes anatòmics
pendents, a V.S. suplica un mes de lli-
cència per efectuar el viatge re -
ferit . . . »

El Rector de la Universitat i el Deg à
de la Facultat informaren molt favo -
rablement la sol . licitud, que li fou
concedida el 19 de setembre de 1889 .

Sol . licitats els permisos reglamenta-
ris per absentar-se i realitzats els càl -
culs de les possibles despeses, en
ésser comparats amb les seves reser-
ves, aquestes van resultar totalmen t
insuficients . Per això, als migrats es-
talvis representats per cinc-cente s
pessetes, hi cal afegir el producte d e
la venda de la segona edició de l a
seva Histología i que acceptés del se u
pare D . Justo, no tan sols una aju -

da, sinó que s'encarregués d'atendre
els seus, que romangueren a Sara -
gossa mentre durà la seva absència .

El Dr. Amalio Gimeno féu tot el pos -
sible per interessar el Ministeri de Fo -
ment, del qual depenien llavors le s
Universitats, així com el Director Ge-
neral, a fi que proporcionessin u n
ajut oficial a qui portava la represen-
tació d'Espanya, tan dignament, a u n
Congrés Internacional . El resultat fo u
com el d'haver predicat en el desert .

Roca, un dels seus deixebles barce-
lonins que degué anar a l'estació de
ferrocarril de França a acomiadar-lo ,
ens diu : «Sortí de Barcelona en un
vagó de tercera classe, amb una ma-
leta que contenia el seu microscopi

Zeiss, moltes i belles preparacions de
retina, cerebel i medul. la espinal i
poca i modesta indumentària» .

Amb un feix d'il . lusions emprengué
la marxa. Durant el trajecte va pro-
curar conèixer les Universitats de Lió .
Ginebra i Frankfurt . En aquesta da-
rrera va tractar els eminents neurò-
legs Weigert, Edinger i Ehlich .

1889 . Sol licitud i autorització d'un mes de llicència pe r
assistir al curs de la Universitat de Berlín .
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Arribat a Berlín i inaugurat el Con-
grés Anatòmic, fou acollit amb sim-
patia i curiositat natural, en veur e
que un espanyol s'interessava pel s
problemes de la investigació . Després
dels torns d'exposició magistral, als
que per la seva impaciència va pa -
rar poca atenció, va arribar el mo-
ment de les demostracions pràcti-
ques. Molt abans d'iniciar-se le s
sessions, Cajal es va presentar a 1'es -
:)aiosa sala del Laboratori, on davan t
le grans finestrals hi havia col . loca -
les llargues taules, en la superfície
le les quals brillaven abundosos mi-
roscopis : en separà tres, als que va
nir el seu magnífic Zeiss, que va por-
ar per precaució des de Barcelona .
)esembalà acuradament les prepa-
ccoons i seleccionà els talls més ex -
,ressius sobre l'estructura de cere-
el, retina i medul . la ; els va disposa r
les platines dels microscopis i es-

erà el moment de poder explicar e n
' seu francès, el contingut de les pre-
aracions als escasos curiosos que
apropaven a l'ocular.

mic de realitats, deixo a la plom a
e Van Gehuchten la descripció
aquells moments que visqué i que
.cordà en les festes de la seva jubi-
rció com a professor, el 1913 : «Els
ets descrits per Cajal en les seves

primeres publicacions resultaven tan
°stranys que els històlegs de l'èpo-
a —no pertanyíem sortosament a
rquest grup— els acolliren amb el

:nés gran escepticisme. Era tan gran

la desconfiança, que en el Congrés
Anatòmic celebrat a Berlín el 1889 ,
Caja], que va arribar després a és -
ser el gran històleg de Madrid, es tro -
bava sol i no suscitava al seu voltan t
més que somriures d'incredulitat . En-
cara el veig prenent a part Kólliker,
aleshores mestre incontestable de la
Histologia alemanya, per fer-lo anar
a un racó de la sala de demostra-
cions, mostrar-li al microscopi les se -
ves admirables preparacions i en-
sems convèncer-lo de la realitat dels
fets que pretenia haver descobert . La
demostració fou tan decisiva que al-
guns mesos més tard 1'històleg de
Würsburg confirmava tots els fets
afirmats per Caja]» .

D'antuvi l'atengueren per cortesia ,
però quan davant dels seus ulls va n
desfilar les lluminoses imatges pe r
les quals pogué Cajal arribar a les
seves originals conclusions, la curio -
sitat esdevingué interès, però una ta l
mena d'interès que tot foren pregun-
tes sobre detalls de tècnica o d'inter-
pretació. Algú li va preguntar since-
rament : «Com ha pogut obtenir
aquestes preparacions? Hem assaja t
reiteradament el mètode de Golgi i
només hem aconseguit fracassos» .
Acabada la sessió el professor Kólli -
ker el convidà a menjar a un luxós
hotel, on el va presentar als històlegs
i embriòlegs més qualificats d'Ale-
manya . En una amable conversa Kó -
lliker li digué: «Els resultats que tosté
ha obtingut són tan bonics, que pen-

so emprendre immediatament i
ajustant-me a la seva tècnica . una sè-
rie de treballs de confirmació . L'he
descobert a l/ostè i desitjo dit ulgar
a Alemanya el meu descobriment» .

I així ho va fer, convertint-se en el pri-
mer divulgador de les idees de Ca-
jal . Per altra banda, va abandonar e l
camp dels reticularistes i accept à
plenament els conceptes del contac-
te i de la independència morfològi-
ca de les cèl. lules nervioses.

Cajal . l'humil investigador espanyol .
mirat amb curiositat i qui sap si pot-
ser amb cert gest de llàstima . es con -
vertí per mèrit de la seva obra en la
figura més destacada del Congrés, a
qui li va brindar amistat el més flo-
rit dels congressistes : Kblliker,
Retzius, Valdeyer, Van Gehuchten ,
Schwalbe, Bardeleben, etc .

Roca, segurament amb coneixemen t
de causa, va comentar : «Les prepa-
racions eren tan boniques que no es
limitaren a causar 1 admiració de tan
egregi cenacle, sinó que també des-
pertaren la cobdícia científica d'al-
gun congressista : en canvi, si bé per-
dé alguna preparació, va guanya r
l'amistat sincera i valuosa de Kólli-
ker i d'altres savis» .

En tornar a Espanya es va aturar a
Góttingen, on passà uns dies en com-
panyia de Von Krause . Va visitar l a
ciutat . allò que hi havia de més ca-
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racterístic, especialment la Universi-
tat : el va admirar la seva organitza -
ció i la independència científica i
administrativa . El sorprengué que els
professors els escollissin lliurement ,
sense oposició i sense concurs i, en
fi, un conjunt de detalls que 1i fere n
comentar : «Supressió d'exàmens,
autonomia universitària, retribució a
càrrec dels alumnes, ingrés sense
oposició i sense concurs i sovint per
una mena de contracte!. . . Haus ací
un conjunt de reformes que aplica -
des a Espanya, país clàssic de la ru-
tina i del favoritisme, ens farien re-
trocedir abans de deu anys a ]'estat
salvatge. Per alguna cosa ha dit Paul-
sen que cada país posseeix el règim
universitari que necessita, és a dir,
el millor possible segons restat de la
seva ètica social» .

Després d'aquests dies es trasllad à
a Suïssa i al nord d'Itàlia. A Pavia
va intentar de visitar Golgi i lamen-
tà no assolir aquest propòsit pe r
trobar-se a Roma .

En els països que visità pogué obser-
var un gran progrés cultural i un am-
bient científic seriós, pel que en va
dir : «La cultura superior em sembla
un fruit complex de I 'educació indi-
vidual i social . A la Universitats en-
senya a treballar, però l'ambien t
social, obra de l'Estat, ensenya quel-
com de millor: el respecte i l'admi-
ració vers l'home de Ciència . De res
no serviria que l'universitari rebés

una cultura tècnica eficient i amb ella
el deler notable i patriòtic de col . la-
borar en l'obra comuna de la civilit-
zació, si al mateix temps no contem -
pla que al seu voltant és menys
preada la peresa, avorrida la fars a
i la intriga, guardonat el mèrit supe-
rior i reverenciat el geni . Finalment
educació i justícia! Heus ací el se-
cret» .

Des d'ara Cajal ja no és l'humil des -
conegut ; el seu sacrifici, el seu esforç
i la seva veritat, en un dia feliç T'ha n
enlairat a una categoria científica in-
ternacional .

Però la gran figura de Cajal no esta -
va sola : a la vora d'ella se sacrifica -
va, laborava i sofria una dona que va
fer possible el triomf del seu marit .
No hi ha dubte que hi ha hagut mol -
tes dones excepcionals, però les qua -
litats humanes i morals de Donya Silve -
ria poques vegades han pogut ésse r
igualades. Sabé evitar al seu mari t
qualsevol motiu de preocupació . Per
a ell, mai no hi hagueren probleme s
econòmics, ni de qualsevol mena, s i
li podien ésser evitats, per tal qu e
tota la seva atenció estès concentra -
da en el treball . Un cop més, ens hon -
rem expressant la nostra admiraci ó
per la tan egrègia dama .

En aquest any del 1889 la Ciutat v a
mostrar un estímul clar de supera -
ció, després de l'èxit que va repre-
sentar l'Exposició Universal del

1888 . Satisfeta del passat i preocu-
pada pel que podia ésser el pervenir ,
va pensar en els naixents conceptes
de l'urbanisme per ordenar el seu de -
senrotllament . Ja Josep ldefons Cer-
dà havia establert unes normes re -
flectides en el seu «Projecte de
l'Eixample» que fou acceptat amb al-
guna variant. A la sessió del 23 de
Març l'Ajuntament va acordar alça r
un monument a Cerdà, però com qu e
les coses de palau van a poc a poc ,
actualment s'ha donat el seu nom a
una plaça, mentre el monument es -
pera .

El 17 de gener a la tarda va explo-
tar un petard al costat de la port a
del pis d'una casa de la Rambla d e
Catalunya on residien els fabricants
Srs . Batlló. A part dels danys mate -
rials, l'explosió dissortadament va
afectar un empleat, amb ferides ta n
greus, que va morir al cap de poc s
dies . Aquesta fou, sinó la primera ,
una de les primeres víctimes inno-
cents d'una lluita que d'una manera
intermitent s'allargaria fins els nos -
tres dies .

El dia 24 es va inaugurar l'ascensor
instal . lat a F interior de la gran co-
lumna del monument a Cristòfor
Colom .

El 8 de maig hi hagué un sonat d'in-
cendi al Liceu durant l'assaig de Gli
Amanti di Teruel, que només va des -
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truir el decorat del tercer acte i pro-
vocà la consegüent alarma .

El 7 de juliol es va inaugurar un fe-
rrocarril aeri que unia el Passeig de
Gràcia i la Rambla de Catalunya, so-
bre l'encreuament de la Riera d'e n
Malla .

El 1 .r d'octubre es va celebrar al Pa -
'animf de la Universitat la reglamen-
ària cerimònia d'obertura de curs ;
legí el discurs inaugural el Catedrà-
ic de Ciències Dr. D. Santiago Mun-
ti, que es va referir a «Fundamento
importancia de la Geometría Des-

iriptiva» .

les de 1836 en què fou fundada, va
dquirir gran fama a la Ciutat la cè -
'bre «Buñolería del tío Alelo», que e l
ia 8 va tancar les portes . Es possi-
le que, atesa la popularitat dels seu s
xcel . lents productes, Cajal portés al -
un dia els seus fills a provar-los .

l dia 10 va esclatar un formidabl e
1cendi als baixos de l'antiga Cas a

■ almases, del carrer de Montcada ,
n estaven instal . lats els magatzems
els Srs. Alomar i Uriach . En el de -
astre moriren dos dependents i un
Itre va quedar greument ferit .

!n altre gran incendi es produí a la
rit del 18 al 19 de novembre al Tea -
re Espanyol, situat al Passeig de
Tràcia . Joaquim M' de Nadal, testi-
lnoni presencial del sinistre, diu : «El

sostre del teatre apareixia, en la fos-
ca de la nit, com una illa, enmig d 'un
mar de foc; però, de sobte, se sentí
un cruixit esglaiador i l'illa fou en-
golida: es submergí en un moment,
amb un terrabastall formidable, am b
un soroll d'hecatombe monstruós 1 ,
immediatament, les flames, més es-
pesses i més brillants que mal, mun-
taren a una alçària inversemblant,
mentre unes glopades d'espurnes llu-
minoses eren projectades, arreu ,
arreu, com per una erupció volcàni-
ca apocalíptica . 1 un esclat de llum
vermella ho il . luminà tot: els arbres
del jardí, les cases, i el cel i tot, sem-
blaven submergits en una mar de foc.
Fins la nostra pal. lidesa esporugui-
da aparegué tenyida de púrpura» .

El dia 1 . r de desembre es van cele-
brar eleccions municipals i el 21 va
inaugurar les seves funcions la cèle-
bre companyia de circ nordamerica-
na «Buffalo Bill's West», fundada pe l
llegendari Buffalo Bill, en un hipò-
drom provisional que es va construi r
en el que era terme municipal de Grà-
cia, en un solar situat entre els ca-
rrers d'Aribau i Muntaner.

U impacte psicològic que va rebre Ca-
jal a la reunió de la Societat Anatò-
mica Alemanya de Berlín, degué és -
ser tan gran com justificat . Anys
després, quan escriu les seves memò-
ries (1901-1917 i 1923) recorda el se u
estat emotiu de llavors ; preferim
cedir-li la ploma i reproduir les se -

ves sinceres impressions, a filtrar-les
segons la nostra pròpia opinió .

Diu Cajal : «Animal perl'aplaudiment
de Kólliker i persuadit d'haver trobat
el meu camí, cm vaig ll¡urar al tre-
ball amb veritable furor No sembla-
va sinó que desitgés convèncer amb
la massa aclaparadora de les meves
comunicacions. Només en el curs
d'un any (1890) vaig publicar 14 mo-
nografies, sense comptar les traduc-
cions. Avui em sorprén aquella acti-
vitat devoradora, que desconcertava
fins els mateixos investigadors ale-
manys, els més laboriosos 1 pacients
del món. La meva tasca començava
a les nou del matíi solia allargar-s e
fins prop de la mitja nit .1 el més cu-
riós és que el treball cm causava
plaer Era una embriaguesa delicio-
sa. un encant irresistible. »

«És que. realment. deixant a part els
afalacs de ¡'amor propi. el jardí de
la neurologia ofereix a 1-investigador
espectacles captivadors i emocions
artístiques incomparables.Allí hi tro-
baren, a la f¡;. els meus instints estè-
tics plena satisfacció. Gom l entomó-
Ieg, que va a la percaça de
papallones de vistosos matisos. la
meva atenció perseguia, en el verger
de la substància grisa, cel-toles de
formes delicades ¡ elegants. la mis-
teriosa «papallona de l'ànima', que
amb el seu batre d eles qui sap si al-
gun dia aclarirà el secret de la vida
mental!. . . »
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«En tot cas, l'admiració ingènua de
la forma cel . lular constituïa un dels
meus esbargiments més grats . Per-
què des del punt de vista estètic, el
teixit nerviós presenta captivadors
atractius. ¿Hi ha, en els nostres
parcs, cap arbre més elegant i fron-
dós que el corpuscle de Purkinje del
cerebel o la «cèl. lula psíquica», és a
dir, la famosa piràmide cerebral? Els
esquemes on apareixen 1 'enginyosa
arquitectura del cerebel 1 de la re -
tina, a penes permeten d'endevinar
la bellesa suprema i l'elegant varie-
tat de la floresta nerviosa . »

«1 és tan dolça, tan confortadora ,
1 'emoció de la cosa nova! ¡Resulta ta n
suaument amanyagador per a la va-
nitat o 1 'orgull (debilitats humanes
amb les quals s'ha de comptar sem-
pre) el sentiment un xic egolàtric de
descobrir illes recòndites o formes
virginals que semblen esperar des de l
principi del món un digne contempla-
dor de la seva bellesa!»

«Quantes vegades durant aquells
anys de febre investigadora em des -
vetllà 1 'emoció del fet acabat de des -
cobrir! Sovint, després d'una tasca
esgotadora i un profund son letàrgic,
d'aquests que, liquidant retards fisio -
lògics, netegen de núvols la pissarra
cerebral, sorgia com l'aurora, com
escrita per una mà invisible, la solu -

Portada de treballs publicats a la ,Gaceta Sanitaria de
Barcelona .

AÑo 11 .
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Gaceta Sanitaria de Barcelon a
REVISTA CIENTÍFICA MENSUA L
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Sección elentMea : Sobre ciertos elemento- bipolares del cerebelo joven y alguno s

detalles nas acerca del creeimientu y evolueien de les libras cerehelusas, por el doc-
tor S . llamee y Caja], catedra tico de Ifislolu~la (cenclusion) —Por donde vie e 1a si1I -
lis, pur J . \[ .' R . :ca .—r[igiene l- -lil ;.ctica, pul el Dr Peuc+uo de [luchares, (concia
sion).—E .tracto de las conferencias dadas pur e! Dr . A . Esquerdo en la Academia }
Laboratorio de Ciencias Medico .le (::,talo sa . —\errol .,gi ;: del Dr b_ .seh, por ei doc-
tor Francisco de Asís No¿nes .—i .atadt .ticit denlo, rutleo-inedica : Ca•,dro d e
defunciones, nacimientos y lastri :eo las que han tenido lu~.ar en bareeloin : .1u :rnn-
te el mes de !eh :evo de Is9J . por el Dr Nia 1 PutiPs .—Servi•'ios ;,restado ; pur ei Cae r
7
{x, municipal de Barcelona drr : :ile c : l : :es de febrero de Ist~O .--Punl .caciones reci-
b das . — An'arícios .

SECCIÓN CIENTÍFICA

SOBRE CIERTOS ELEMENTOS BIPOLARES DEL CEREBELO JOVE N

y alguas detalle más acerca dtl re .iclicaa y evclncicn de las 1i :rs cerd :lcs3s ,

POR S . RAMÓN Y CAJAL .

Capa granulosa inferior .— " lodos los elementos de que cons -

ta aparecen formados en el cerebelo del perro reciennacido .

Es de notar solamente que las grandes ct'iulas estrelladas son d e

tamaño enorme, llegando sus arborizaciones protoplasmáticas hast a

la capa de los granos superficiales . En cambio, la ramificación col .tte -
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ció perseguida amb delit a un pro-
blema de morfologia o de connexió! . . .

1y ui no m'explico bé com aquella ten-
sió continua de l'intel•lecte i la dià-
ria inquietud espiritual no van tras -
tornar la meva salut . Sens dubte la
satisfacció sobirana d'estar fent quel-
com útil constitueix un tònic dinàmic
p le primer ordre. »

segons la seva pròpia expressió ,
1quest fou l'estat anímic de Cajal e n
n omençar l'any de 1890, que amb e l
891 es poden anomenar el seu Diu-
renge de Rams, els anys de la seva
cfinitiva consagració internacional .

1mpoc no deixaren d'ocórrer a l a
iutat esdeveniments extraordinari s
comuns a qualsevol capital de Pro-
íncia .

onze de febrer, amb motiu de donar-
' per acabades les obres de la nov a
içana de la Catedral, es va col-lo-
ir amb gran solemnitat la bandera
Santa Eulàlia en el centre del fron -
calat .

1 26 de març es va lliurar a 1'Ajun-
irnent la bateria de salves del ba-
iard del Rei, a la caserna de le s
rassanes; després d'això s'orden à
seu immediat enderroc .

;I 27, com a símptoma d'agitaci ó
,brera, s'iniciaren les vagues en al -
;unes fàbriques de filats de cotó .
\quests moviments es van estendre

a Manresa f la seva comarca, a Ba-
dalona i a altres centres de la regió .

El 2 d'abril es produí un fet d'abast
nacional i que per tant afectà Bar-
celona . En aquesta data el Congrés
de Diputats va establi el sufragi uni-
versal, del que comenta el Diario de
Barcelona : «. . .i que segons diuen, ha
de portar la felicitat a aquesta ma-
laurada nació .» La història es repe-
teix .

Els moviments revolucionaris o rei -
vindicatius, prosseguien la seva ac-
tivitat i proselitisme entre la mass a
obrera; es diferenciaven en els seus
procediments i aspiracions els socia -
listes de tendència marxista i el s
anarco-sindicalistes . Entre els acords
que es prengueren a París el 1889 ,
en fundar-se la II Internacional, res -
salta el de l'organització d'una gra n
manifestació internacional de tipu s
revolucionari .

Una idea semblant havia ja estat pre-
sa en consideració en el Congrés d e
la Federació Americana del Treball ,
celebrat a Saint Louis el 1888 . Amb
aquesta finalitat es va fixar la dat a
del de maig, en recordança del s
tràgics successos esdevinguts a Chi -
cago el 1 r de maig del 1886, en què
moriren, entre altres, diversos mili -
tants anarco-sindicalistes .

A conseqüència de tot això, el s
anarco-sindicalistes espanyols van

assolir aquest dia de provocar l'atu r
en diferents localitats de Catalunya
i d'Andalusia, i que a la vegada tam-
bé s'estengué a Madrid, a Valènci a
i a altres poblacions .

Aquesta primera manifestació de I' u
de maig, prèviament convocada, es
va iniciar a Barcelona amb una As-
semblea al Teatre Tívoli, on diverso s
obrers feren ús de la paraula . Fini t
aquest acte, els assistents, en nom-
bre d'uns tres mil, descendiren pe r
la Rambla fins la Porta de la Pau, i
d'allí s'adreçaren al Govern Civil, pe r
a lliurar-hi les conclusions accepta -
des per l'assemblea . Entre elles, des-
taquem : la prohibició del trebal l
abans dels 14 anys i la seva limita -
ció fins els 18; regulació del trebal l
de la dona ; supressió del treball noc-
turn i a preu fet ; jornada de 8 hores ;
inspecció de les fàbriques pel que f a
a higiene i perillositat, etc . Aquestes
peticions que llavors foren conside-
rades com a revolucionàries, avui di a
no tan sols han estat generalment ac -
ceptades, sinó llargament sobrepas-
sades .

L'aparent tranquil . litat que es man-
tingué en tot moment, va donar a l a
Ciutat l'aspecte d'un dia de festa . Sí,
cridaven l'atenció les parelles de l a
Guàrdia Civil a peu o muntades ,
l'aquarterament de la tropa i l'atu r
absolut de tendes i tallers i dels mit-
jans de locomoció. Comentant
aquests fets, Joan Maragall va es -
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criure a Roura : «Et faig saber qu e
avui és el dia més transcendental de
la Humanitat de la nostra generació . »

En contrast amb la tranquil-litat de l
dia 1, a l'endemà es van comença r
a manifestar grups de vaguistes qu e
paraven el treball a les fàbriques, ta-
llers i al port . També van obligar qu e
es deturessin els tramvies i s'inte-
rrompés l'activitat de la premsa in -
formativa . Les autoritats es van veu -
re obligades a instaurar l'estat d e
setge. La tropa va sortir al carrer, e s
produiren càrregues i hi hagué la de-
tenció d'alguns manifestants .

El 4, malgrat haver explotat un pe -
tard en un balcó del Foment del Tre-
ball Nacional, que sortosament no va
causar víctimes, la situació es nor-
malitzà paulatinament . El 6 van tor-
nar a circular els tramvies i 1'11 e s
restaurà del tot l'ordre .

En el número del 4 de juliol el set-
manari «El Productor», inicialment
socialista, es va declarar «Periódico
Anarquista» .

El 14 del mateix mes es van inaugu-
rar les obres del nou edifici destina t
a Expósitos de Lactancia, en uns te-
rrenys de Les Corts de Sarrià .

El 1 .' d'octubre es va celebrar l a
inauguració del curs acadèmic 1890 -
91 i correspongué la lectura del Dis-
curs al Catedràtic de Farmàcia Dr.

Enrique Calahorra, que es referí a
«Ligeras consideraciones sobre el de-
sarrollo, constitución y experimenta-
ción de la Ciencia de los vegetales . »

El dia 4 es diagnosticaren processo s
coleriformes a l'Hospital de la San-
ta Creu . Van ocórrer noves infeccions
en dies successius, algunes de desen -
llaç fatal .

D'aquest any, ja només remarcare m
que el desembre es va reunir la Jun-
ta Provincial del Cens per tal de pro -
cedir a la proclamació de candidat s
per a les eleccions ja immediates i
nomenar els interventors de meses .

En aquest ambient de reivindica-
cions, Cajal no reclamà mai un aug-
ment de sou, que bé s'ho mereixia ,
ni tampoc disminució de jornada, que
ell s'havia imposat voluntàriament d e
12 a 15 hores . Però Cajal no treba-
llava per a un guany que es pogué s
comercialitzar. El producte de la seva
activitat no podia materialitzar-se e n
una xifra de pocs o molts rais . Tre-
ballava per un ideal no tangible, e l
seu patriotisme. El final només po-
dia ésser un lamentable oblit o el cim
de la Glòria ; i fou a aquesta on el por-
taren sortosament la seva tenacitat ,
el seu geni i la seva resistència a l a
fatiga .

Cajal per la seva banda no deixava
de fer la seva prÒpia revolució .

Mentre ocurrien a la Ciutat, entre
molts altres, els esdeveniments que
hem relatat, Cajal, amb l'ànim pre-
disposat a continuar en la seva la -
bor inquiridora, va orientar la inves-
tigació vers la millor coneixença de l
desenrotllament embrionari dels ele -
ments constitutius del sistema ner-
viós, és a dir, de la neurogènia .

Ell mateix ens explica els seus mo-
tius : «Ja que el cromat de plata pro-
porciona en els embrions imatges
més instructives i constants que en
1 'adult, ¿per què no explorar, em deia,
com es modela i complica successi-
vament la cèl . lula nerviosa, des de
1a seva fase germinal, exempta d'ex-
pansions, segons demostra His, fins
el seu estat adult i definitiu? En
aquesta trajectòria evolutiva, ¿per
ventura no es revelarà quelcom així
corn un ressò o recapitulació de la
història dramàtica viscuda per la
neurona, en les seves mil. lenàries
aventures a través de la sèri e
animal?»

I en efecte, valent-se d'embrions, pri-
mer de pollet i després de mamífers ,
en diferents estadis de desenvolu-
pament, va poder comprovar l a
realitat del principi biogenètic d e
Haeckel, del paral . lelisme dels desen-
rotllaments ontogènic i filogènic, e n
què el primer apareix com una reca-
pitulació del segon .
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Cajal estava especialment intriga t
pel desenrotllament de l'expansi ó
nerviosa (axó) i com assolia d'esten -
dre's entre tants d'elements fins a
contactar amb els seus dispositiu s
terminals (plaques, motors, etc .), com
diu Cajal, «sense errors ni pèrdues» .

Tres teories dominaven aquest pro-
blema, preconitzades fonamental -
ment per His, Hensen i Beard .

Per a His, Küpffer i Kólliker, la cèl .lula
nerviosa primitiva o neuroblast apo-
lar (esferoïdal i mancat d'expansions)
inicia l'aparició d'un brot que es pro-
longa i representa 1'axó . Aquest es
va desenrotllant i progressa entre els
teixits fins aconseguir inexorable -
ment el seu punt de destinació .

Per la seva banda, Hensen i els seu s
seguidors negaven el creixement lliu -
re de l'axó . Per explicar la relació en-
tre els dispositius terminals i le s
cèl.lules corresponents en els centres ,
acceptaren la possibilitat que el neu-
roblast pogués sofrir una sèrie suc-
cessiva de divisions incompletes (nu -
clears no seguides del citoplasma) .
De la primera versió resultaria en
principi la cèl.lula central i el dispo-
sitiu perifèric . A mida que l'embri ó
es desenrotlla, aquestes cèl.lules es
van separant, encara que se seguei-
xen mantenint unides per un pont ci -
toplasmàtic multinuclear, origina t
per les esmentades divisions incom-
pletes. Així, el desenvolupament del

nervi es realitza per un aparent esti-
rament progressiu .

Enfront d'aquestes idees adquirí gra n
reputació una vella teoria renovada
i actualitzada. La defensaren Beard ,
Dohrn, Durante, Cornil, Bethe, etc .
Opinaven que els nervis (axons) só n
la resultant de la fusió i diferencia -
ció d'una sèrie o cadena (d'on : teo-
ria catenària) de neuroblastos emi-
grats dels centres . Van impugnar le s
idees de His, fonamentant-se no en
un fet positiu, sinó negatiu, perquè
ningú no havia vist en 1 'embrió el cap
lliure d'un nervi en vies de creixe-
ment, ja que His va entrellucar la teo-
ria, sense observacions que li perme-
tessin de demostrar la realitat de le s
seves apreciacions .

Els treballs de Cajal vingueren a re-
colzar les idees de His i els seus se-
guidors ; va deixar establert d'un a
manera irrefutable la unitat genèti-
ca d'axons i dendrites nascuts del cos
(o soma) de la cèl . lula nerviosa . Les-
tudi d'embrions de pollet en fases
successives de desenrotllament li per-
meté de determinar en la medul . la es-
pinal, que de la cèl.lula neuroblàsti-
ca, inicialment sense expansions
(apolar), sorgeix entre el segon i e l
quart dia l'axó, dotat d'un movimen t
ameboide que li permet d'avança r
empenyent els obstacles que s'opo-
sen al seu camí fins arribar al pun t
de destí a la perifèria . Aquesta mena
de massa terminal, fou designada

per Cajal com a con de creixement ,
i així quedava definitivament resol t
el problema del desenrotllament del s
nervis .

Recordant aquests fets escriu Cajal :
«Jo vaig tenir la son de contemplar
per primera vegada aqueix fantàstic
cap de 1'axó en creixement . »

En els mateixos preparats pogué se-
guir també el desenrotllament suc-
cessiu de les dendrites ; de les col . la-
terals de l'axó ; l'evolució i origen de
les arrels de la medul . la, etc .

Més endavant procura d'esbrinar e l
misteri de la causa que regeix l'avan-
çament de l'axó i el condueix al se u
destí ; això el du a crear la suggesti-
va teoria neurotròpica, que ell ma-
teix, més tard, amb la seva sever a
autocrítica, va qualificar de prema-
tura i incompleta .

Les observacions descrites van ésse r
després repetidament comprovade s
i acceptades .

His va expressar per carta a Caja l
la seva satisfacció per aquest desco-
briment que anul . lava les objeccion s
de Hensen a la seva teoria .

A continuació i vist el seu èxit en l a
medul . la, va iniciar l'estudi ontogè-
nic del cerebel, en què prestà una es-
pecial atenció al desenrotllament d e
les fibres aferents com les enfiladis -
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ses . Cajal va concedir un sentit an-
tropomòrfic als elements, per això
les seves descripcions tenen un gus t
peculiar, com per exemple a propò-
sit del desenrotllament de les referi-
des fibres enfiladisses, diu : «Els
a.xons dels esmentats conductors qu e
arriben de centres llunyans, oloren ,
diguem-ho així, el soma dels ele-
ments de Purkinje, el qual abracen ,
mitjançant nius varicosos que són el
rudiment de la futura arborització .
Un cop al seu damunt, les branques
del niu nerviós s'enfilen positivamen t
de llarg a llarg de la tija principal i
les dendrites, fins que generen final-
ment el plexe complicat caracterís
tic dels conductors adults . »

1 segueix : «M'atreia també la qües-
tió de saber com un neuroblast piri-
forme sense expansions s'arriba a
convertir en l'arbre prodigiós, un a
mena de tanca de, bardisses, de la
cèllula de Purkinje.» Quan descriu
l'extensió de les susdites dendrites,
que de primer sembla indecisa, es-
criu : «Semblants al miner que cava
a cegues en cerca del filó desapare-
gut, els brots protoplàsmics assagen
diversos camins fins que atinen amb
1encertat . »

1 segueix amb el desenvolupamen t
dels grans i dels diferents element s
del cerebel .

Cajal quan era catedràtic a Barcelona .
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De la mateixa època daten els seus
treballs sobre les fibres musculars de
les potes dels insectes i sobre la iner-
vació simpàtica del cor de batracis
i rèptils, anàloga a la descrita en el s
músculs llisos .

En els seus treballs sobre l'estructu-
ra de ]'escorça cerebral descriu en l a
primera capa o capa molecular l a
presència de petites cèl . lules de llar-
gues expansions horitzontals, aix í
com observa també per primera ve-
gada, petites neurones d'axó curt a
les que va donar el seu nom (cèl . lu-
les de Caja]) . Com a observació ori-
ginal també es pot consignar la des-
cripció del ric plomall terminal de le s
piràmides a la zona molecular, on for-
men una fronda espessa .

En un treball posterior analitza e l
curs de les fibres nervioses i les se -
ves col . laterals, especialment en re-
lació amb el cos callós. Exposa de -
talls sobre les neurones, com le s
espines de la fija i dendrites de les
piràmides, i finalment tracta de l'evo -
lució i distribució de la enuròglia .

Un especial esment mereix l'estudi d e
l'estructura de les vies olfactòries ,
des dels seus receptors a la mucosa
nasal, fins l'arribada de les seves fi-
bres als glomèruls del bulb olfacto-
ri . Una vegada més aquestes obser-
vacions li permeten d'oposar-se am b
proves evidents a la teoria reticular
de Golgi . Teoria que va impedir a

aquest investigador d'arribar a
penetrar-se de la importància que te -
nen en els glomèruls olfactoris, el s
contactes entre les fibres olfactive s
i les dendrites dels plomalls de le s
cèl . lules mitrals, a desgrat d'haver -
les descrit en primer terme. però for -
mant un tot continu d'acord amb l a
seva teoria reticular.

En el tom V dels .-lnatomischer -1n-
zeiger (1890), aparegué primer un ar -
ticie en què Camillo Golgi reclama -
va la prioritat del coneixement de le s
fibres col . laterals de la medul . la es-
pinal . Uescrit, de redacció una mica
agra, recorda que en un periòdic lo -
cal de Reggio Emilia (publicació to -
talment desconeguda entre els cien-
tífics de la resta del món i de l a
majoria dels d'Itàlia), havia publica t
el 1880 una nota, en la qual s'incloïa
en un paràgraf de tres ratlles, l a
menció de les branques transversal s
sorgides de les fibres dels cordons.
Tan poca importància els concedí e l
propi Golgi, que ni es recordà
d'incloure-les en la seva gran obra d e
1885 .

Esquema de les cape crElulars de I'rsvort,a cerebra l

En els paràgrafs en els quals Golg i
recolza la seva prioritat, enumera le s
fibres que contribueixen a formar l a
seva suposada xarxa difusa en la
substància grisa de la medul . la ,
dient : «Fibril•les procedents dels di -
v ersos cordons de la substància blan-
ca (anteriors, laterals i posteriors) pe-
netren en la substància grisa, on es

	

humana .
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divideixen de la mateixa forma que
ho fan les fibres procedents de les ex-
pansions nervioses. »

Va admetre, doncs, l'existència d e
col•laterals, però en realitat no fo u
capaç de determinar el seu destí ,
cosa que sí que va fer Cajal .

En el número 20 del mateix any, Ca-
jal contesta a Golgi des de la Revis-
ta i després de concedir-Ii la recla-
mada prioritat del descobriment ,
lamenta que un fet de tanta impor-
tància l'hagués comunicat en una re-
vista de tan migrada circulació i ta n
apartada del món científic . En el ma-
teix article Cajal insisteix en discu-
tir l'obsessiu reticle difús intersticial
que descriu Golgi i s'oposa al paper
merament nutritiu de les dendrites ,
entre altres afirmacions del savi d e
Pavia .

Per altra part, Cajal recorda com a
propi el coneixement de la forma i
lloc de les col•laterals, les seves con-
nexions i influència en els reflexos ,
és a dir, la veritable funció de les
col•laterals, que no es perden en una
xarxa difusa com afirmava categó-
rïcament Golgi, sinó que, al contra-
ri, tenen el seu destí precís i propi ,
d'acord amb una funció . Fernando d e
Cástro esquematitza aquests fets d e
Cajal dient : «Va descobrir un món me -

Escorça cerebral d'un conill de vuít dies .
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ravellès en ]'impenetrable ordit fibrós
de la substància grisa . Ell referí per
primera vegada que les fibres de les
arrels posteriors es bifurquen en en-
trar a la medul . la, engendren una fi-
bra ascendent i una altra descendent,
les quals, durant el seu trajecte pro-
dueixen, de tant en tant . branques
col. laterals que penetren en la subs-
tància grisa; segons la seva distribu-
ció se'n distingeixen diversos tipus:
unes col . laterals curtes, que se sub-
mergeixen en la substància de Rolan-
do, banya posterior, columna de Clar -
ke, etc., formacions en els nuclis
cel . lulars de les quals acaben les
branques mitjançant complicades i
elegants arboritzacions que embolca-
llen els corpuscles nerviosos; altres
són col . laterals llargues, que creuen
en sentit posteroanterior la substàn-
cia grisa (via reflexa sensitivo-motriu)
i acaben en els nuclis cel. lulars de les
banyes anteriors on formen nius que
també embolcallen les cèl. lules mo-
tores i intercalars: els darrers bran-
quillons d'aquests nius acaben en bo -
tons (peus de Held Auerbach). que
s'apliquen al cos i a les dendrites de
les esmentades cèl. lules. Aquesta és
la forma de connexió per contacte o
per sinapsi (emprant l'expressió de
Sherrington universalment accepta -
da) més sorprenent entre les conne-
xions sinàptiques conegudes, pel que
té de circumscrita la seva posició . »

Van Gehuchten el 1891, reconeixen t
la prioritat d'aquests descobriments,

afirmava : «Gràcies a Ramón , y Caja/
es va fer la claror pel que fa al destí
de les fibres situades a la substàn-
cia grisa, explicant amb la màxima
exactitud i objectivitat la conducci ó
i propagació de ]'acte reflex . »

En aquest mateix any el Dr. Duran
i Ventosa, un deis seus deixebles mé s
avantatjats, va avançar el coneixe-
ment de les idees del mestre en una
sèrie de lliçons que professà a l'Aca-
dèmia i Laboratori de Ciències Mè-
diques. Segurament que són les pri-
meres lliçons públiques on es va

donar a conèixer la individualitat i
independència de la cèl . lula nervio -
sa . Foren lliçons precursores de le s
que el 1892 va pronunciar personal -
ment Cajal i en les que van queda r
pràcticament establerts els fona -
ments de les seves idees .

Com a recapitulació deis esdeveni-
ments d'aquest any, un fet que co-
rrespon a la crònica negra . El 31 de
juliol un tal Isidre Mompart, lamen-
table exemplar humà, va assassina r
una nena de cinc anys i la mainade-
ra que en tenia cu ra, per tal de co-

Año XV1n-N.° :6
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metre i pretendre d'amagar el roba-
tori de dos rellotges i vuitanta
pessetes, ja que no pogué trobar e l
producte d'una herència, que havie n
cobrat el dia abans els amos de l a
casa .

Capturat l'assassí, fou processat i
condemnat a la darrera pena . La
seva execució es portà a terme el 1 6
de gener de 1892, quan Cajal enca-
ra era a Barcelona . 1-Ii havia el cos-
tum d'alçar el patíbul al «patí de cor-
ders»; aquesta vegada s'hi va ins-
tal . lar un nou tipus de garrot, refor-
mat pel botxí Nicomedes Mèndez .
Aquest acte lamentable fou presen-
ciat per milers de curiosos, algun s
vinguts des de molt lluny. Hom diu
que en aquestes execucions públi-
ques alguns pares es feien acompan-
yar pels propis fills i que en el mo-
ment que el botxí donava el tomb a
la maneta que estrenyia el garrot so-
bre el coll de la víctima, el pare do -
nava al seu fill una sorollosa bofeta-
da mentre li deia «això és perquè
recordis el que et podria passar s i
fossis dolent» . Es segur que Cajal n o
se li podia ocórrer de portar-hi el se u
fill, ni d'assistir personalment a u n
acte tan repugnant .

En els treballs de Cajal, després de
l'afirmació categòrica de la indepen-
dència de la cèl.lula nerviosa o neu-
rona, insinuada per His i Forel, i des-
crita l'organització de la retina i de l
bulb olfactori, estructures en les que

clarament es dibuixa la successió de
contactes entre els seus elements ,
s'afirma que «L'expansió o expan-
sions •cel lulars grosses, en tot com-
parables a les dendrites, miren cons-
tantment el món exterior i posseeixen
conducció evidentment cel•lulípeta ,
mentre que 1'axó o expansió cel•lulí-
fuga s'orienta envers els centres ner-
viosos. Procedint per inducció, era
natural d'atribuir les mateixes pro -
pietats dinàmiques a les dendrites de
les neurones multipolars del cervell ,
cerebel i medul. la espinal.» I tal com
ho pensà, ho va transmetre el 1889 .

Dos anys més tard, Van Gehuchten ,
en una interessant monografia i com
de passada, negava l'atrevida iden-
tificació de les dendrites amb les ex-
pansions receptores dels element s
sensorials .

Les afirmacions de Van Gehuchte n
causaren una pregona emoció a Ca-
jal, fins el punt d'obsessionar-lo e l
per què no podien ésser certes les se -
ves afirmacions . Després de seriose s
observacions i de reflexions madures ,
es van preguntar : «No és lícit de pen-
sar que a qualitats morfològicamen t
diferents corresponguin funcions
quelcom diferents? No podria ésser
per a les dendrites la conducció ex-
clusivament cel•lulípeta i per a l'ax ó
cel•lulífuga?»

Entre les seves observacions pogu é
comprovar un fet ja descrit el 1890,

pel que es demostra que l'aspecte de
la cèl.lula monopolar de les neuro-
nes dels ganglis raquidis sensitius, n o
és més que la successiva adaptació
d'un element primitivament bipolar .

Després d'una rigorosa anàlisi men-
tal va arribar a establir el següent
principi : «La transmissió del movi-
ment nerviós es produeix sempre des
de les branques protoplàsmiques i
cos cel. lular a I'axó o expansió fun-
cional. 7bta neurona posseeix, doncs,
un aparell de recepció, el soma i les
prolongacions protoplàsmiques; un
aparell de recepció, l'axó ; i un apa-
rell de distribució, ]'arborització ner-
viosa terminal» .

En virtut d'aquesta constància direc -
cional (polarització) de l'influx ner-
viós, Cajal va designar la seva tes i
com a teoria de la polarització dinà -
mica .

Amb el seu germà Pedro van desco-
brir en neurones d'invertebrats
l'existència d'axons arciformes, qu e
no sorgien del soma sinó d'una den-
drita, de tal manera que l'ona ner-
viosa es pot propagar en aquests ca -
sos directament de la dendrita a
l'axó sense passar pel soma . Això l i
féu modificar la redacció de la seva
teoria anterior per la teoria de la po-
larització axípeta : el soma i les den-
drites posseeixen conducció axípeta ,
és a dir, transmeten les ones nervio -
ses vers 1'axó ; inversament, l'axó o
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cilindreix, de conducció somatòfuga
o dendrífuga, propaga els impulsos
rebuts pel soma o per les dendrites ,
vers les arboritzacions terminals ner -
vioses .

Aquesta forma d'associació de les
neurones en cadena, és clàssica e n
la fisiologia del sistema nerviós .

En aquesta època va continuar le s
observacions sobre la retina . Apor-
tà noves dades entre les que desta-
ca l'afirmació de l'existència de do s
tipus de bipolar, una per al bastó i
una altra per al con. Establí la for-
ma lliure de connexió a nivell de l a
plexiforme mitjançant un dispositi u
d'esfèrula terminal en els bastons i
d'una mena de pinzell de fibres ter-
minals ramificades en els cons . Va
negar rotundament l'existència de re -
ticles a la plexiforme. També va de -
terminar la connexió d'ambdues bi-
polars amb diferents tipus de
neurones ganglionars deixant així es -
tablertes vies diferents per a les im-
pressions rebudes pels bastons (vi-
sió crepuscular; incolora) i per a le s
rebudes dels cons (visió diürna o cro -
màtica) .

Estableix també la forma de deter-
minació deis diferents tipus d'horit-
zontals: representa les varietats mor-
fològiques d'amacrines, i analitza les
característiques de les cél. lules neu -
rÒgliques o de Muller .

Lestructura del cervell . per la que
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sentia especial predilecció, fou nova -
ment motiu d'estudi, dedicat en prin-
cipi a la cèl. lula piramidal, que va
anomenar cèllula psíquica . Altra -
ment, va realitzar estudis de compro -
vació i per complementar coses ja es-
tudiades, com la distribució de le s
cèl . lules petites de la capa molecu-
lar del cervell (a les que Retzius va
anomenar de Cajal) ; les cèl . lules fu-
siformes i les de Martinotti d'axó as-
cendent : així com els sistemes de fi-
bres aferents i eferents i les seves
connexions .

Els ganglis simpàtics i els raquidi s
foren també motiu de la seva aten -
ció, i així mateix va insistir en la iner-
vació del miocardi i la seva semblan-
ça a la de la musculatura llisa .

Aquest any publica Cajal el seu tre-
ball sobre la «Terminació dels nervis
i tubs glandulars del pàncreas», en
col . laboració amb el seu deixebl e
barceloní Claudi Sala .

A Barcelona es produí la variad a
gamma de successos de tota men a
que ocorren en una gran ciutat, tant
científics com artístics, delictius, etc .
Es de remarcar l'increment de l'agi-
tació obrera . amb l'organitzaci ó
d'aturs, vagues, agressions, etc ., qu e
caracteritzaren aquest període
d'inestabilitat social .

Únicament senyalarern com a fet po c
comú, els esdeveniments del 2

d'agost del 1891 . Aquest dia es cele -
brava a la plaça del Bonsuccés i ca-
rrer d'Elizabets una fira tradicional ,
amb instal . lació de parades. Quan
l'animació era més gran, es va pre-
sentar a la plaça un grup de dotze
homes amb trabucs i que al crit de
Visca la República! van penetrar vio -
lentament a la llavors caserna que a
la mateixa plaça ocupava el Batall ó
de Caçadors de Mérida . Els soldats
del cos de guàrdia van donar l'alar -
ma, a la vegada que el que manava
el grup va ordenar Foc! El terrabas-
tall dels trabucs i dels trets de l a
guàrdia en repel . lir l'agressió va res -
sonar dins de la petita plaça i pro-
vocà el pànic entre els assistents a
la fira, que van fugir o intentaren d e
refugiar-se a l'església de la Mare d e
Déu dels Angels .

D'aquell encontre resultà mort un
minyó de 13 anys i ferits dos soldats
i dos paisans. Es van practicar de-
tencions, registres i interrogatoris ,
creient que s'havia tractat d'una ma-
nifestació política, quan en realita t
només fou que un avalot organitzat
per un agent de borsa en combina -
ció amb un banquer de París, amb l a
intenció de provocar un pànic borsar i
injustificat i realitzar una jugad a
avantatjosa . Fou un fet d'una roïn-
dat inqualificable . Els autors foren
detinguts i sentenciats segons la seva
responsabilitat .

1 així entrem a l'any 1892, el darrer

de la seva estada a Barcelona . A fi-
nals del 1891 hom sol . licità a Caja l
que exposés en una sèrie de confe-
rències el fonamental de les seves ob -
servacions i les conclusions de les se -
ves teories. Li oferiren com a tribun a
la de l'Acadèmia i Laboratori de Cièn-
cies Mèdiques de Catalunya, que en
aquella època tenia el local al carrer
del Paradís, 10 . Ho va acceptar amb
molt de gust i preparà els temes ; diu :
« . . .vaig preparar per a les meves con-
ferències grans quadres murals po-
licromats, representatius, en form a
esquemàtica, del pla estructural dels
centres nerviosos i òrgans senso-
rials . »

Les conferències constituiren un èxit
rotund ; es van pronunciar els dies 14 ,
18 i 19 de març i es van publicar e n
els números 16, 20, 22 i 23 de la Re-
vista de Ciencias Médicas de Barce-
lona de 1892, sota el títol de «Nuevo
concepto de la Histología de los Cen-
tros Nerviosos» . lièxit no sois fou lo-
cal, sinó universal, ja que un xic des-
prés Held les traduí a l'alemany i les
publicaren a l'Arch. G . Anat . und
Physiol. Anat . Abtheilung de 1893 .
Per la seva part, Azulay va fer de l
text revisat una magnífica traducció
francesa sota el títol de «Les nouve-
lles idées sur la fine anatomie des
centres nerveux», prologada pel Prof .
Mathias Duval . El llibre va desper-
tar tant d'interès que obligà a tirar
dues edicions en menys (le tres me-
sos . Contribuí a difondre les afirma-
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cions de Cajal, que foren reproduï-
des en nombroses publicacions ; en
una d'elles Waldeyer donà a conèixe r
la paraula neurona per designar l a
unitat nerviosa, o sigui, la cèllula
nerviosa una i independent, segons
expressà Cajal en la seva teoria, qu e
passà a anomenar-se teoria de la
neurona . Interpretada erròniament
per autors estrangers, atribuiren a
Waldeyer, creador de la paraula neu-
rona, el mèrit d'una teoria que fo u
revolucionària i que només es pot
atribuir a Cajal .

Aquest lamentable error encara e s
reflecteix en l'obra de S . Silgestrand
(considerada com la crònica oficia l
de la Fundació Nobel) quan en fer re -
ferència a Cajal i justificar els mè-
rits que el 1906 el portaren a la con -
cessió del premi, diu que «recolzava
fortament la teoria de Waldeyer» .
Sense comentaris .

Un fet malaurat fou el mòbil que va
canviar el medi en el qual Cajal e s
desenrotllava .

El Catedràtic d'Histologia de la Fa-
cultat de Medicina de Madrid, Don
Avelino Maestre de San Juan, va so-
frir un lamentable accident de labo -
ratori . Quan provava d'obrir un flas -
có de sosa càustica se li trencà a les
mans, i li van saltar als ulls esquit-
xos del seu contingut . A desgrat de
tota l'atenció rebuda, la quantitat ha -
via estat suficient perquè el mestre

perdés la vista . Incapaç de suporta r
tanta desgràcia, va caure en un fort
pessimisme, que aviat el portà al se -
pulcre.

En quedar vacant la Càtedra de l a
Central, Cajal va meditar sobre l a
possibilitat i conveniència d'anar a
les oposicions que havien de regular -
ne la provisió . Els avantatges ere n
clars, ja que la Universitat Central ,
a les Càtedres de la qual en aquell a
època només s'hi arribava per opo-
sició, era en termes generals la més
considerada i afalagada pel Ministe-
ri, i per tant, la més ben proveïda d e
material i bibliografia . Per altra part ,
en aquella Càtedra va ésser on rea-
litzà els seus primers contactes am b
l'assignatura i on va observar els pri-
mers preparats; altrament, servava
per al seu traspassat titular l'afecte
del deixeble al mestre, en qui sem-
pre havia trobat un ajut espiritual i
paraules de suport . També exerci a
certa influència el possible benefic i
que li haurien de reportar els seus lli -
bres de text, de més quantiosa i fà-
cil sortida a Madrid que a províncies .
Això, va escriure, li permetria d'as-
solir «l'àuria mediocritat, capaç de
garantir-me, amb la preciosa con-
questa del meu temps, el bé, suprem
de la independència d'esperit» . Cal no
oblidar que havia renunciat voluntà-
riament al treball de la consulta pro-
fessional .

Considerat tot això, el 28 de setem -

bre del 1890 va trametre per via ofi-
cial al Ministeri una instància on des-
prés d'exposar que «desitjant prendre
part a les oposicions a la Càtedra
d'Histologia Normal i Histoquímia i
d'Anatomia Patològica, vacant a la
Facultat, de Medicina de Madrid,
anunciades a la Gaseta del 21 de ju-
liol de 1890, a V.S. suplica que es dig-
ni admetre,'l a les esmentades oposi-
cions, ja que en ell concorren totes
les circumstàncies que són necessà-
ries per a aquest efecte» .

Ni per un moment inspirà a Cajal e l
desig d'anar a la Cort el fàcil accé s
a avantatges de caràcter personal, n i
la consecució de posicions immeres-
cudes .

Això no obstant, una Càtedra a l a
Universitat de Madrid pot ésser un a
meta o un punt de partida i per ta l
d'assolir aquesta posició, el joc qu e
es desenrotlla no sempre està
d'acord amb les normes que dict a
l'elegància .

Publicada la convocatòria i presen-
tades les instàncies pels aspirants ,
aviat hagué de començar la maneja-
dissa i els jocs d'influències i aquel l
conjunt d'habilitats per a les que al-
guns manifesten qualitats que sem-
blen innates ; en tot això Cajal va
mostrar-se d'una total ingenuïtat .

1890. Oposicions a la Càtedra de Madrid .
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En realitat, el mecanisme d'agressi ó
no anava dirigit personalment con-
tra ell, sinó que, com sol passar e n
aquests casos, cada opositor procu-
rava portar l'aigua al seu molí i e l
més gran obstacle per a tots ho cons -
tituïa la presència d'un veritable His-
tòleg, Cajal, ja que la resta d'aspi-
rants, sens dubte persones de vàlua ,
no havien fet, però, de l'assignatura
el fi primordial de la seva vida, sin ó
l'entreteniment complementari a le s
seves disciplines més directament re -
lacionades amb l'exercici professio-
nal actiu .

Entre els oponents a Cajal destaca -
va la figura de Luis Simarro, fl-lus-
tre psiquiatra d'una vasta cultura ,
que, com ja hem fet constar oportu-
nament, fou qui va mostrar a Caja l
les primeres preparacions realitzade s
pel mètode de Golgi (que acabava
d'aprendre a París) f qui li va . indica r
la tècnica primitiva d'aqueix autor.
Ara bé, si realment va ésser Simarro
qui primer deis dos va practicar e l
mètode, no va poder fer altra cos a
millor que ensenyar-lo a Cajal, ja qu e
aquest va ser qui el va modificar, l i
donà estabilitat i eficàcia f qui ,
aplicant-lo amb una tenacitat ex-
traordinària, pogué arribar a conclu-
sions que van fer canviar totalmen t
les idees imperants sobre l'estructu-
ra i funció del sistema nerviós . Men-
trestant, Simarro, dedicat a la pràc-
tica de la Psiquiatria i excessivament
preocupat per la política, no pogué

realitzar una labor histològica ni de
molt lluny comparable a la del seu
antagonista . La convicció de la seva
pròpia inferioritat la manifesta es-
pontàniament Simarro en una carta
personal a Don Santiago, en què l i
pregunta si pensa concórrer a les
oposicions, perquè ell pensa fer-h o
baldament no sigui històleg més que
d'ocasió, carta que es conserva a l'ar-
xiu del Museu Cajal .

La manca de coneixements sobr e
Histologia f per tant, l'escàs o nul in-
terès que hi sentien els metges qu e
van acabar la carrera sense que l a
nova assignatura figurés en el se u
pla d'estudis, feren que Cajal, el no m
del qual era admirat i la seva veu es-
coltada en els Congressos Internacio -
nals, fos pràcticament desconegut a
Madrid, mentre que el de Simarro ,
polític marcadament tendenciós f
d'actituds exaltades, era molt popu-
lar f comptava amb apassionats par-
tidaris, molt més informats sobre e l
que ells creien que era la democrà-
cia, que sobre neurologia .

La conseqüència fou que es va recó-
rrer a tota mena de subterfugis, sen-
se més finalitat que impedir el triomf
del millor. Per això hom refusava el s
tribunals en què formaven part el s
catedràtics de l'assignatura, els únic s
que coneixien la tasca ingent de Ca-
jal, per tal que fossin substituïts pe r
persones a qui la ignorància en el s
temes que havien de jutjar, les fes

més fàcilment influïbles a les pres-
sions que sobre ells hom pogué s
exercir.

Cajal . cansat de [antes interrupcion s
i retards, que no solament consumien
el seu temps valuós i la seva pacièn-
cia, sinó també els seus migrats ca-
bals, va pensar seriosament en aban-
donar el camp per impossibilita t
física i econòmica de mantenir-se a
la Cort . Durant un deis ajornaments
va decidir de tornar a Barcelona : en
passar per Saragossa s'hi aturà pe r
tal d'exposar al seu pare els motiu s
de la seva decisió . Però tantost hi va
arribar, Don Justo, previngut pel se u
fill Pedro, que havia estat de poc a
Madrid, a penes si el va deixar par-
lar : Ii oferí immediatament tot el que
necessitava per mantenir-se a Madri d
amb decència, a la vegada que
emportar-se a viure a Saragossa l a
nora f els néts durant tot el temps
que fos necessari . Un cop més el pare
va influir d'una manera definitiva ,
adreçant el timó que havia de mar -
car el rumb de la seva vida .

A Madrid les passions sortien d e
mare i en els cercles científics i uni-
versitaris es prenien posicions intran-
sigents en pro i en contra de l'un i
l'altre candidat : en les filies i fòbie s
influïa més la propaganda que el ve-
ritable coneixement de les qualitats
deis opositors . Fets d'aquesta men a
s'han repetit a Madrid ; es mobilitz a
una massa d'escolars sens dubte d e
bona fe, però intencionadament ma l
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informada, dirigida per interessats
que solen treballar a l'ombra .

Mentrestant, a la reunió internacio-
nal d'anatomistes que s'estava cele-
brant, hom trobà a faltar Cajal . La
sorpresa deis reunits en saber que
l'absent estava pendent d'unes opo-
sicions, fou tan extraordinària qu e
Kólliker Ii va escriure : «Els nostres co-
muns amics s'han estranyat de saber
que vostè havia de fer oposicions a
una Càtedra . Qui pot ésser, vam dir,
el qui pugui competir amb Cajal ?
Puix des de Vesalius no sabem que
Espanya hagi produït un anatòmic
com vostè . . . Els seus darrers desco-
briments són molt importants, però
jo em vanto d'un que val més que els
seus: jo vaig descobrir a cert espan-
yol que ningú no coneixia . . . »

Finalment, un digne tribunal presi-
dit per Don Julián Calleja, en què fi-
guraven Alejandro San Martín, Fede-
rico Olóriz, El Marqués del Busto ,
Antonio Mendoza i els històlegs Ce-
rrado i Gil Saltor, va concedir a San-
tiago Ramón y Cajal la Cátedra pe r
unanimitat, després d'uns exercici s
excepcionals per la seva categoria ,
que foren seguits amb gran interès
pels metges de Madrid i els de la res -
ta de centres universitaris i en els que
els altres opositors van demostra r
una excellent preparació teòrica ; h i
destacaren el mateix Simarro i Va-
rela de la Iglesia, fisiòleg de San-
tiago.

El 10 de febrer de 1892 s'estengu é
el títol de Catedràtic numerari de l a
Facultat de Medicina de la Universi-
tat Central (Madrid) . Amb això San-
tiago Ramón y Cajal quedà exclòs de l
Professorat de la Facultat de Medi-
cina de Barcelona .

Duran i Alonso comenten el just ve-
redicte de l'oposició amb aqueste s
paraules : «Avui, a una distància
d'anys, es veu bé el resultat diferen t
d'aquests destins, puix mentre, s'afer-
ma i creix l'obra cajaliana, Simarro
es desdibuixa, i es perd entre l'este-
rilitat el record d'un espanyol més
que no va donar el fruit que hom po-
dia esperar del seu talent i saber. I
és que la tenacitat i el desinterès
idealista són qualitats que a la llar-
ga triomfen sempre sobre la facilita t
i la inconstància . »

En la seva autobiografia, Cajal de-
dica molt poques ratlles a comenta r
un fet de tanta transcendència ; la
mesura i la prudència són les seve s
característiques . Escollim uns frag-
ments del text : «A l'abril del 1892
s'esdevingué el meu trasllat a Ma-
drid . Després deis exercicis de l'opo-
sició, que van durar uns guants me -
sos i els interromperen nombrosos
incidents, vaig tenir la sort d'ésser
proposat per unanimitat per a la cà-
tedra . . . El meu triomf no fou fàcil,
ja que comptava amb rivals de molt
de mèrit, als talents i cultura deis
quals sempre vaig retre una ingènua

admiració i cordial estima . . . Em dol-
gué molt que per tal d'arribar a la
Universitat Central, l'ideal de tot ca-
tedràtic de províncies, hagués hagu t
de recórrer a la lluita, cruel i sem-
pre enfrontada, de I 'oposició. Per cul -
tes i educades que siguin les armes
esgrimides en aqueixes llices, sempre
deixen al seu darrere rancúnies i res -
sentiments lamentables, i refreden
amistats de vegades recolzades en
afinitats de gustos i tendències i im-
pedeixen col. laboracions que podrien
ésser profitoses per a la ciència na-
cional . »

Allò que per a la Facultat de Medici-
na de Madrid fou l'adquisició mera -
vellosa d'un professor i investigado r
excepcional, per a la de Barcelona va
significar la dissortada pèrdua de qu i
era ja la seva figura més remarcable .

Ja de tornada i incorporat a la seva
família pogué veure el seu fill Lluís,
nascut durant les oposicions, al ca-
rrer de Consell de Cent 304, 2°, nú-
mero que no coincideix amb la loca-
lització del 304 d'avui, per haver-s e
produït canvis de numeració a les ca-
ses d'aquest carrer.

El triomf de Cajal fou motiu d'alegri a
pel que tingué de just ; això no obs-
tant, per a un sector fou una barre -
ja de sentiments agredolços, ja qu e
la pèrdua de Cajal era molt de dol-
dre per a la Facultat . Cajal va cop-
sar aquest estat d'ànim i escriu : «Em
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va semblar advertir en alguns ex-
cel . lents col . legues cert descontenta -
ment per no haver desenrotllat en
moment oportú alguna iniciativa en -

caminada a retenir-me indefinida -
ment a la capital catalana .» 1 era
cert ; el seu company de claustre Ma-
rià Batlles i Bertran de Lis va fer e l
possible perquè l'Ajuntament creé s
una plaça d'històleg ben remunera -
da, sense arribar-ho a assolir a cau-
sa de produir-se un canvi de Consis-
tori i haver caigut els liberals ,
correligionaris de Batlles .

S'han fet diversos comentaris sobre
les causes de tan sensible fracàs i
s'ha apuntat la possible influènci a
negativa de Jaume Ferran, com a
manifestació de la rivalitat sorgid a
entre els dos amb motiu de la vacu -
nació anticolèrica a València . Nosal-
tres no podem, sense altres dades ,
participar en aquesta opinió i ens re-
metem al que va expressar Roca, qu e
també influí favorablement i visqué
la raó del fracàs, del que en va dei-
xar escrita la següent versió : «Abans
de decidir-se a fer oposicions a la Cà-
tedra de la Central, al que es veia
obligat per raons econòmiques, ja
que s'havia consagrat purament a
1 'ensenyament i a I 'estudi, prescindin t
en absolut de I 'exercici de la seva pro-
fessió, nosaltres vam gestionar am b
personalitats influents del Municipi
barceloní, la possibilitat de crear un
laboratori d'Histologia sota la direc-
ció del Dr. Ramón y Cajal, en el gual
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aquest podria donar cursos a metges
desitjosos de conèixer aquesta bran-
ca de la medicina, llavors patrimon i
d'un grup minúscul. Sense, fantasie-
jar, prescindint de causes honorífi-
ques, com a bons coneixedors del te-
rreny que trepitjàvem, els vam
demostrar que el nostre projecte po-
dria resultar remunerador »

«Però els elements directors de la
Ciutat, dedicant la major part de les
seves energies a reformes puramen t
externes i de sosteniment, en justa
correspondència d'exàmens polítics
que converteixen la hisenda munici-
pal en un estat al•lotròpic de la Be-
neficència ciutadana, no van donar
acollida a la nostra demanda, qu e
feta per afecte a Barcelona 1 devo-
ció al savi, no porta el segell d'un ca -
sinet ni una capçalera de Diputat . »

«Caja] va deixar la nostra Ciutat amb
enyorança i nosaltres hi romangué -
rem avergonyits. »

Aquestes paraules d'en Roca consti-
tueixen un testimoni de qui sembla
no amagar la veritat, i per això ma-
teix creiem que no hi ha raó per a
cercar ombres on no hi ha llum .

Per acabar, considerem oportú dei-
xar la ploma al propi Don Santiago
quan recordava : «Aquests sentiments
de consideració i estima, tan honro -
sos per a mi, tingueren expressi ó
amable i entusiasta en cert banque t
d'homenatge amb què 1 Acadèmia de

Ciències Mèdiques de Catalunya i els
meus col•legues de claustre va obse-
quiar a qui, durant cinc anys, tingu é
l'honra de ser el seu company i col. la -
borador. A l'acte hi van assistir tam -
bé diversos professors de la Faculta t
de Ciències i els simpàtics contertu-
lis de la penya del cafè . »

«Amb veritable pena vaig haver
d'abandonar amics tan excel . lents i,

amb ells, una ciutat on vaig troba r
un ambient singularment favorable
per a l'execució i la publicació dels
meus treballs científics. Amb no
menys tristesa em vaig acomiada r
d'aquella tertúlia cèlebre de la «Pa-
jarera», on, en companyia de García
de la Cruz, Schwartz, Soriano, Villa-
fafé, Castro Pulido, Castell, Odón de
Buen, etc., havia passat estones ino-
blidables . »
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Comentar/ final

En el que hem escrit ressalten un a
«Ciutat» i un «Home» . Es Lroben en
un moment en què en ella es desen-
rotlla i desenrotlla ell, fases culmi-
nants de la seva Història i de la seva
vida .

La «Ciutat» celebra una Exposici ó
Universal, per al projecte i realitza -
ció de la qual uneix als mèrits de l a
seva llarga història, la intelligència ,
voluntat i esforç d'un grup d'homes
extraordinaris . Sembla culminar e l
seu progrés industrial, econòmic i
cultural . El seu nom s'escampa pe l
món i de totes les nacions cultes re p
homenatge . amb la presència de le s
seves esquadres i la visita dels seu s
representants, els nomenaments dels
quals van recaure en figures relle-
vants de cada nació .

Mentrestant, un home solitari . que h i
acabava d'arribar. mogut per un pa-
triotisme excels, tot ell voluntat i efi -
càcia . labora incansablement cercant
només una veritat : l'estructura, sig-
nificació i connexions dels elements
cellulars que constitueixen els cen-
tres nerviosos, dels quals, els concep -
tes que llavors imperaven . va intui r
que no havia d'acceptar i que la seva
realitat encara la desconeixia el món .

L'home, ignorat, treballa en silenci .
Lacompanya una muller exemplar i
els seus fills i amb aquests el dolor.

la pena immensa que la malaltia i l a
mort dels éssers estimats ens porten .
Corn més acerb era el trasbals, l a
Providència fa descendir al seu da -
munt la inspiració que 1'ha d'enlai-
rar al cimal dels genis .

Avui, cent anys després, 1' Exposici ó
del 1888 ha passat a ésser un esde-
veniment anecdòtic merament local .
A ella va succeir la del 1929 i hom
parla ja d'una tercera .

La tasca realitzada per Cajal seguei x
viva a través del Lemps, conservan t
la seva valor i eficàcia . El seu nom
es repeteix una vegada i una altra ,
en tots els textos de neurologia edi-
tats al món. El seu esforç i el seu sa -
crifici van obrir el veritable camí a
la investigació de la morfologia i fun -
ció del sistema nerviós .

El gran esdeveniment de la Barcelo-
na del 1888 fou sens dubte have r
ofert a Cajal un ambient on pogué de -
senvolupar les seves idees i
escampar-les pel món, en establir les
bases de la seva «Teoria de la Neu-
rona» .

El gran error de Barcelona es va pro-
duir quan el 1892 va permetre que
Cajal l'abandonés .
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BIOGRAFIA DEL
PROFESSOR FERRER

Nasqué a Barcelona el 18 de Novem -
bre de 1901, fill del Prof . Ferrer Pie-
ra . Va realitzar els seus estudis pri-
maris i secundaris al Liceu Políglota ,
un gran col .legi ja desaparegut . Va
estudiar medicina a la Facultat de
Barcelona ; acabà la Llicenciatura e l
1924-25, amb la qualificació d'Ex-
cel .lent i després el Premi Extraor-
dinari . No deixà la Facultat, on fo u
alumne intern pensionat de la Càte-
dra d'Histologia i va continuar com
a professor auxiliar i professor agre -
gat, fins que va ocupar interinamen t
la Càtedra vacant per defunció de l
Prof . Ferrer y Cagigal . El 1948 ob-
tingué per oposició la Càtedra d'His-
tologia i Anatomia Patològica de l a
Facultat de Medicina de Cadis . E l
1953 es va Llicenciar en Ciències Na -
turals, a la Universitat de Barcelona .
El 1967 fou nomenat Professor Ex-
traordinari d'Histologia a la Facul-
tat de Medicina de la Universitat de
Navarra .

A Cadis, havent trobat sovint noms
catalans entre els professors del Real

Colegio de Cirugía de la Armada, pre-

	

i presidida per José M' Pemán . Quan
cursor de l'Actual Facultat de Medi-

	

deixà Cadis va ésser nomenat Col . le -
cina, com el de Pere Virgili, el seu

	

giat d'Honor i Acadèmic correspo -
fundador, Gimbernat, Ameller, Cani-

	

nent de la Real Academia Hispano -
vell, etc ., es decidí a investigar en la

	

Americana de Cádiz .
documentació oblidada de més de
dos-cents anys, amb el resultat de lli-
bres com la «Historia del Real Cole-
gio de Cirugía de Cádiz», l'extensa i
documentada «Biografía de Pedro
Virgili», «Cirujanos del Camp» i nom-
brosos altres treballs ; investigaci ó
que s'ha continuat en interessants te -
sis doctorals realitzades sota la di-
recció del Prof . Orozco i altres pre-
sentades a la Facultat de Medicina
de Barcelona .

A la Càtedra ha publicat els llibre s
«Diagnóstico Anatomopatológico Ma-
croscópico», «Manual de Técnica His-
tológica», «Esquemas de Histología» ,
«Manual de Histología», «Atlas de
Histología», i més de 50 treballs .

A Cadis va contribuir a formar la 'ter -
túlia del Pozo de la Jara, constituï-
da per historiadors i literats local s
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