
Alfred Giner-Sorolla

(23.09.1919 - 08.02.2005)

l senyor Alfred Giner-Sorolla, membre

de l’Institut d’Estudis Catalans des de 1992, va morir el proppassat 8 de febrer a Vinaròs,

on havia nascut el 23 de setembre de 1919. Va cursar l’ensenyança primària en el seu po-

ble natal i, més tard, fins al 1936, va fer els estudis secundaris a Benicarló. Atret per les

possibilitats de la química i la seva aplicació a l’ésser humà va obtenir dues llicenciatures

que li van permetre després treballar en aquest camp. Així, el 1944 va llicenciar-se en

ciències químiques a la Universitat de València i el 1946 va obtenir la llicenciatura en far-

màcia a la Universitat de Madrid. A l’hora de fer el doctorat en farmàcia, a la Universitat

de Barcelona, va triar un tema relacionat amb la tuberculosi, una malaltia que en aque-

lla època estava molt estesa i contra la qual no hi havia molts mitjans per lluitar. Poste-

riorment, va obtenir un altre doctorat, en bioquímica, a la Universitat de Cornell, a Ithaca,

a l’estat nord-americà de Nova York. A la ciutat de Nova York va treballar a l’Institut de

Recerca Oncològica Sloan-Kettering (on avui dia Joan Massagué dirigeix el programa

de genètica i biologia del càncer), on va especialitzar-se en la síntesi i assaig de fàrmacs qui-

mioteràpics antineoplàstics i s’hi va estar fins al 1982, excepte durant el bienni 1960-1962,

en què va ser professor visitant de la Universitat de Cambridge (Regne Unit). Des del 1982

fins al 1997, va ser professor de la Universitat de Florida del Sud, a Tampa (Florida, EUA),

i investigador de la divisió d’immunofarmacologia d’aquella universitat. Va fer recerca en

el disseny, la síntesi i l’assaig de fàrmacs antineoplàstics i antiviràsics, i va estudiar la car-

cinogènesi química i ambiental i la seva prevenció.

Des de molt jove va interessar-se per la poesia, primer com a lector —Eliot, Ma-

ragall, García Lorca i Valéry eren els seus poetes predilectes en aquella època— i ben

aviat també com a autor. D’entre els poemes publicats, els més antics daten de 1937, tot

i que van restar inèdits fins al 1972. Són les impressions d’un adolescent davant d’una

guerra «incivil», com ell solia anomenar-la, i expressen el seu dolor davant d’aquella des-

raó. Anys més tard, el seu amic Joan Fuster va encoratjar-lo a publicar aquells poemes i
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d’altres de posteriors, que partien sempre de reflexions de l’autor. El mateix Fuster va es-

criure el pròleg d’aquell llibre (Dol duen les flames i Al.legòriques) i va dir de l’autor que

era «per a nosaltres, una poderosa proposició de reticències». La publicació d’aquell pri-

mer llibre va ser per a Giner-Sorolla un estímul per continuar escrivint: nous poemes s’al-

ternen amb textos d’assaig, sobre temes científics i també culturals i literaris. Amunt i

avall (1980) és un nou recull de poemes, mentre que Un nou gènesi (1983), prologat per

Joan Oró, és un llibre d’alta divulgació on descriu les seves idees sobre l’origen i evolució

de la vida. Ell i Oró havien fet un treball de recerca que enllaçava l’estudi de l’origen del

càncer amb l’origen de la vida. La seva hipòtesi sobre la connexió entre ambdós fenò-

mens, aparició de la vida i del càncer, està explicada en Un nou gènesi i en una obra pos-

terior publicada en castellà amb la col.laboració de Mercè Piqueras, Orígenes, del Big

Bang al tercer milenio (2000), amb pròleg també de Joan Oró i epíleg de Ricard Guerre-

ro. Altres obres seves van ser Galàxies. Poesies de l’espai-temps (1995), Els fets del temps

(1997) i Indrets de l’ànima (1998).

La seva afecció i el seu interès per la ciència i per la poesia no eren menors que

els que sentia per la seva llengua, que ell sempre va anomenar català, i per la seva cultura,

que era la cultura catalana en el sentit més ampli, tot i que mai no va renunciar a la seva

valencianitat. Durant els anys que va viure als Estats Units, Giner-Sorolla no va perdre el

contacte amb el seu país com tampoc va oblidar després el país que l’havia acollit i on va

fer la seva tasca de recerca més destacada. Quan ja havia tornat definitivament a Vinaròs,

i mentre la salut li ho va permetre, els seus viatges als Estats Units eren freqüents. Per al-

tra banda, cada agost se’l podia veure a Prada de Conflent, a la Universitat Catalana

d’Estiu, on era a la vegada un professor admirat i un alumne aplicat, que assistia a clas-

ses, a conferències i a tota mena d’activitats culturals que s’hi organitzessin. També va

participar en diverses edicions del Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana i

va ser president d’honor del Dissetè, celebrat a València fa uns mesos (28-30 d’octubre

del 2004). Malauradament, la seva salut, ja malmesa des de feia algun temps, li va impe-

dir de participar-hi personalment.

Giner-Sorolla era un home humil i modest, que no va aspirar mai a rebre grans re-

coneixements. El seu país no el va oblidar i el 1996 la Universitat Jaume I de Castelló va

nomenar-lo doctor honoris causa. Era un enamorat de la natura i especialment del mar,

que tenia de nou tan a prop durant els darrers anys, a Vinaròs. Era capaç de transmetre

aquell seu entusiasme i admiració per la natura i per la bellesa de fenòmens tan senzills

com ara els canvis de colors dels còdols en ésser mullats o les guspires platejades del re-

flex de la lluna sobre el mar, i d’altres tan grandiosos com la meravella d’un eclipsi total

de sol, que ell considerava un espectacle sense parió. Ara els turons i les platges que l’en-
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voltaven han acollit les seves cendres. Alfred, aquest homenot tan senzill i tan profund a

la vegada, ensems poeta i científic, alhora mestre i deixeble, ja ha tornat a la natura que

tant s’estimava.

Text llegit pel senyor Ricard Guerrero i Moreno en el Ple del dia 28 de febrer de

2005

Pierre Bonnassie

(24.11.1932 - 11.03.2005)

l passat dia 19 de març moria als setan-

ta-tres anys, a la ciutat de Tolosa de Llenguadoc, on havia passat la major part de la seva

vida, l’eminent historiador medievalista i professor emèrit de la Universitat de Tolosa - Le

Mirail, Pierre Bonnassie, membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans des de

l’any 1987.

Havia nascut l’any l932 a la població llenguadociana de Rinhac i es formà a la Fa-

cultat de Lletres i Ciències Humanes de la Universitat de Tolosa, entre els anys 1952 i

1955, sota la direcció de Philippe Wolf.

El professor Wolf va mantenir sempre contacte amb Catalunya i els seus historia-

dors, en particular amb Jaume Vicens i Vives, i gràcies a això va establir un intercanvi de

deixebles entre les universitats de Tolosa i de Barcelona. D’aquestes, se’n beneficiaren

destacats historiadors catalans com Emili Giralt o Jordi Nadal, i entre els procedents de la

universitat tolosana, Claude Carrére i Pierre Bonnassie.

Això va permetre a aquest darrer fer una primera estada i recerca a arxius barce-

lonins entre els anys l954 i l956, sota la direcció de J. Vicens i Vives, de la qual sorgí com

a fruit l’estudi La organización del trabajo en Barcelona a fines del siglo XV, editat el 1975,

que li valgué el mateix any el diploma d’estudis superiors.

E

E
L

 P
L

E

197

Memòria 2004-2005 - 3  25/10/07  13:14  Página 197


