
I"'/' Sor (^a!. Ilu,1 I ol. 41 (1990) 111-115

SEVERO OCHOA, UNA VIDA DEDICADA A LA CIENCIA

Parlament de presentacio a carrec del Dr. JOSEP CARRERAS i BARNES , President de la

SOCIETAT CATALANA de BIOLOGIA, pronunciat en la SessiO Inaugural del Curs 1987-88.

Quan hem de presentar personages de

la rellevancia del Professor Severo OCHOA,

caiem sovint en el topic de dir que la pre-

sentacio es innecesaria . Dories b6, jo no

caure en aquest topic perque si que consi-

dero necessaria la presentacio . La conside-

ro necessaria per als mes joves dels aqui

presents; per als estudiants que ens acom-

panyen . Perque, si be es cert que tots ells

han vist , algun que altre cop, l'OCHOA fa-

mos; si be es cert que coneixen el seu tre-

ball d'investigacio , probablement no tenen

una visio panoramica de la seva personali-

tat i del que OCHOA ha suposat per a la

bioquimica espanyola . Aquestes paraules

de presentacio van, clones , dirigides espe-

cialment als mes joves ; als quals em consta

que el Professor OCHOA aprecia i conside-

ra molt.

Biografia

Nascut a Luarca el 1905, Severo OCHOA

inicia els estudis de Medicina a Madrid el

1922, atret per la gran personalitat cientifi-

ca 1 humana de Santiago RAMON Y CAJAL.

Durant el tercer curs de la carrera de Me-

dicina, accepts l'oferiment de Juan NE-

GRiN, Professor de Fisiologia, per a treba-

liar com a instructor de classes practiques.

Conscient de les llacunes existents en els

estudis de Medicina per a la formacio d'un

bon investigador en Biologia, assisti a cur-

sos de quimica i de fisica a la Facultat de

Ciencies. Al mateix temps, estudia diver-

sos idiomes d'interes cientific, fonamen-

talment 1'angles i 1'alemany.

Finalitzada la carrera el 1927, s'incorpo-

ra al laboratori de la Residencia de Estu-

diantes de la Institucion de la Libre Ense-

nan:a. Amb el proposit de millorar la seva

formacio, realitza una estada en el labora-

tori de Noel PATON, a Glasgow, 1'estiu de

1927, i una altra en el laboratori de ME-

YERHOF, a Berlin, el 1928. Va haver de

pagar-se totes les despeses, ja que no podia

disposar de cap mena de suport oficial.

Mes tard, del 1929 al 1931, pensionat

per la Junta de Ampliacion de Estudios,

torrid a treballar amb MEYERHOF a Hei-

delberg. Quan torrid a Madrid, es casa

amb Carmen COBIAN, i col•labora amb

NEGRIN en la Catedra de Fisiologia de la

Facultat de Medicina en qualitat de Pro-

fessor Auxiliar. Durant els anys 1932 i

1933 va estar-se a Londres treballant al

National Institute for Medical Research,

amb DUDLEY. Reintegrat a Madrid el

1934, presents la seva Test Doctoral, que

recollia, sistematitzades, les investigacions

realitzades a Madrid, Heidelberg i Lon-
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dres. Despres de presentar-se a unes oposi-
cions que no guanys, comencs a dirigir la
Seccio de Fisiologia de l'Institut d'Investi-

gacions Mediques creada pel Professor J1-
MENEZ DIAZ. Iniciada la guerra civil, el
1936, tornA al laboratori de MEYERHOF

fins a marxar, al cap d'un any, a Angla-
terra, on treballs en el marine Biological
Laboratory de Plymouth i en el Laboratori
de Bioquimica de la Universitat d'Oxford.

El 1940, en comencar la segona guerra
mundial, Severo OCHOA accepts de treba-
llar als Estats Units amb els Drs. CORI, en
el Departament de Bioquimica de la Was-
hington University de Saint Louis, alesho-
res centre neuralgic de la bioquimica nord-
americana. Desde Saint Louis, el 1942, el
matrimoni OCHOA comencs 1'u1tima etapa
de la seva peregrinacio i marxs a Nova
York, on OCHOA fou contractat com a In-
vestigador Associat en el Departament de
Medicina de la New York University.

L'escalada academica d'OCHOA en
aquesta Universitat no fou rspida: d'In-
vestigador Associat en el 1942, passs a ser
Professor Assistant de Bioquimica el 1945
i a Professor de Farmacologia el 1946, es-
sent aquest hoc el seu primer treball asta-
ble. Vuit anys mss tard, als 49 anys, era
nomenat Professor i Director del Departa-
ment de Bioquimica.
La clau del desfasament entre la tasca

investigadora i la carrera academica d'O-
CHOA cal buscar-la, com ja varen assenya-
lar ASENSIO i GRANDE (1), en la seva

propia personalitat; en la seva caracteristi-

ca precisib per a establir una jerarquia de
valors. OCHOA s'ocups de dur una tra-
jectoria investigadora excellent, sense
preocupar-se de cap manera dels possibles
nomenaments. "Per a que em cal una cate-
dra? Ja puc treballar on soc ara. No patira

el meu treball d'investigacio si arribo a Di-
rector d'un Departament?", OCHOA confes-

s al seu col•lega RACKER.
El 1973, en jubilar-se de la New York

University, OCHOA no deixa d'investigar.

S'incorpors at Roche Institute ofMolecular
Biology, on desenvolupA el seu treball fins
al 1986, any en que va tornar a Espanya
definitivament per incorporar-se at Centro
de Biologia Molecular del C:SIC de Ma-
drid, on ja des del 1977 havia dirigit un
equip d ' investigacio.

Tasca investigadora

Es impossible resumir en breus paraules
la tasca investigadora duta a terme per
Severo OCHOA. Com va dir David VAz-
QUEZ, "els treballs d'investigacio d'Ochoa
gairebe condensen la investigacio bioquimi-
ca des de 1940 fins als nostres dies" (3). 0,
en paraules d'AsENSlo i GRANDE, "la bio-
grafia cientirca del Dr. Severo Ochoa es
una sorprenent condensacio de la historia
de la bioquimica contemporania " (1). Re-
cordem, simplement , els principals ves-
sants en que es va desenvolupar la seva
investigacio , i les stapes que compren:

Metabolisme intermediari: title oxida-
tiu tricarboxilic , metabolisms dels Acids
grassos i estudis sobre la fotosintesi; del
1942 al 1954.
- Sintesi dels Acids ribonucleics, amb el

descobriment de la polinucleotid fosforila-
sa; del 1955 al 1960.

- Expressio del missatge genetic, amb la
interpretacid de la clau genetica; del 1961
at 1967.

- Expressio genetica dels virus RNA; del
1962 al 1967.

- Mecanisme de biosintesi de proteines
en bacteris : del 1962 at 1973.

- Biosintesi de proteines i la seva regula-
cio en cellules superiors ; a partir de 1972.

La immensa tasca realitzada per OCHOA

s'ha traduit en innumerables conferencies,
comunicacions a workshops, simposis i
congressos cientifics, i publications en les
mss prestigioses revistes internationals de
bioquimica . La reproduccib en ed1ci6 fac-
simil dels treballs publicats per OCHOA des
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del 1928 fins al 1975, duta a terme pel

Ministers d'Educacio i Ciencia espanyol,

ens permet copsar 1'enorme treball rea-

litzat. Els estudis cientifics continguts en

els tres volums de l'edicio esdevenen la

prova de les importants aportacions rea-

litzades per OCHOA en els diversos ves-

sants de la bioquimica ja esmentats ante-

riorment.

Reconeixement internacional

La magnitud de l'obra cientifica d'O-
CHOA ha merescut un general reconeixe-
ment internacional. En son una prova les
nombroses distincions, medalles i diplo-
mes que ha rebut ; entre les quals es troba
el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia
de l'any 1959.
Son moltes les Academies, Societats i

Corporacions cientifiques que han tingut

l'honor i el privilegi d'incorporar-lo com a

un dels seus membres mes il•lustres; els

comites de publicacions cientifiques i

els jurats de premis per a la investigacio

que han aconseguit la seva col • laboracio.

Mes de trenta universitats 1'han distingit

amb el nomenament de Doctor Honoris

Causa. Va ser elegit President de la Unio

Internacional de Bioguimica, csrree que va

ocupar durant sis anys.

Paper d'Ochoa en el desenvolupament

de la bioquimica espanyola

El Dr. Severo OCHOA ha estat l'inspira-

dor i propulsor de la investigacio bioqui-

mica a Espanya durant els ultims 30 anys,

i tot aixo corn a consegU&ncia de diverses

activitats.
Cal senyalar, en primer lloc, el seu paper

en la formacio de joves investigadors. Grs-

cies a l'atractiva personalitat d'OCHOA i al

prestigi de la seva tasca investigadora, gra-

duats universitaris d'arreu del mon truca-

ren a les pontes del seu laboratori amb la

finalitat de poder treballar sota la seva

direccio. El primer espanyol que s'educs

amb OCHOA fou Santiago GRISOLIA, que

mes tard es convertiria en mestre de molts

altres bioquimics espanyols, entre ells, qui

us parla. Van ser molts els estudiants post-

doctorals espanyols que van formar-se

amb OCHOA despres de GRISOLIA. Per

tant, podem considerar OCHOA corn a

mestre dels mes destacats bioquimics espa-

nyols.

Un segon aspecte que cal destacar es la

participacio d'OCHOA en el naixement i

desenvolupament de la Sociedad Espanola

de Bioguimica. OCHOA ja assists a la pri-

mers reunio de bioquimics espanyols, rea-

litzada a Santander l'estiu de 1961. Aques-

ta trobada origins posteriorment la creacio

de la SEB, que va tenir hoc a la segona

reunio (el 1963, a Santiago de Composte-

la). Des d'aleshores OCHOA ha estat pre-

sent en la majoria de congressos de la So-

cietat. I no ho ha fet de forma passiva, corn

a simple espectador, sino molt activament,

participant en les ponencies i comunica-

cions, orientant i criticant en el sentit cien-

tific de la expressio. La influencia i ajut
d'OCHOA fou essencial per a 1'organitzaci6

del VI Congres de la Federacio Europea de
Societats de Bioguimica, que es va dur a

terme a Madrid el 1969, en una situacio

internacional politicament molt delicada

per a Espanya.
D'altra banda, OCHOA es membre del

Comite Cientific del Forts d'Investigacions

Sanitsries de la Seguretat Social, des d'on,
junt amb d'altres cientifics, ha estat desen-
volupant una important tasca de promocio

de la investigacio biomedica espanyola.
OCHOA tambe es membre dels Comites
Cientifics de diverses fundacions; entre
d'altres, es troben la Fundacio Jimenez
Diaz i la Fundacio Ferrer d'Investigacio,

que el 1984 va instaurar un premi i una

beca Severo Ochoa per a joves investiga-

dors espanyols. OCHOA es, a mes a mes,
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membre del Jurat de diversos premis cien-
tifics, entre els que cal destacar el Premi
Principe de Asturias.

Cal esmentar, tambe, el paper d'OCHOA

en la promoc16 del Centro de Biologia Mo-

lecular de Madrid. El Centro deu els seus

origens a unes converses que el Dr. OCHOA

mantingue, el 1970, amb el Ministre d'E-

ducaci6 d'aleshores. Inicialment era pre-

vist que el Centro comences a funcionar el

1973, i que el propi OCHO.a en fos el direc-

tor en jubilar-se de la New York University.

Alguns imprevistos, per6, van dificultar

1'avancament del projecte; de manera que

el 1974 OCHOA va decidir d'acceptar l'o-

ferta que va rebre per dirigir un grup d'in-

vestigaci6 en els nous laboratoris del Ro-

che Institute of Molecular Biology. El Cen-

tro de Biologia Molecular no va entrar en

pie funcionament fins al 1977, moment en

que OCHOA comenca la seva tasca directi-

ca al capdavant d'un grup d'investigaci6.

En establir-se definitivament a Espanya, el

1986, el Dr. OCHOA s'incorpora al Centro

de Biologia Molecular, 16 anys despres de

les converses initials del 1970.

Un ultim aspecte que cal considerar es la

participaci6 d'OCHOA en la defensa de la

necessitat d'impulsar la investigaci6 cienti-

fica en el nostre pais, manifestant-se clara-

ment I valentment davant de tots els mit-

jans de comunicaci6 i davant les mes altes

instancies de 1'Estat. Una mostra d'aquest

compromis es el fet d'haver estat un dels

firmants del Manifiesto de denuncia ante

la situation de la investigation cientifica de

Espana, el 1981.

Distincions espanyoles

Tota aquesta tasca realitzada pel Profes-

sor Severo OCHOA a Espanya ha merescut

un just reconeixement. OCHOA ha estat no-

menat Doctor Honoris Causa per les Uni-

versitats d'Oviedo, Salamanca, Granada,

Aut6noma de Madrid, Santander, Valen-

cia i Malaga. Ha rebut nombroses distin-
cions entre les que caldria destacar la con-
cess16 del Premi Santiago Rainon Y Cajal,
i el seu ingres com a Academic d'Honor en
la Real Academia de Medicina.

El setembre de 1975, amb motiu del seu

setante aniversari, la comunitat cientifica

espanyola i international li va retre un

fervent homenatge que es va concretar en

la realitzac16 d'un simp6sium internacio-

nal i d'un col.loqui sobre els avencos de la

bioquimica espanyola, aixi com en la pu-

bl1caci6 de dos llibres: Reflections on Bio-

chemistry (Pergamon Press) i Avances de la

Bioquirnica (Salvat).

Relacions amb la Societat Catalana

de Biologia

Per acabar, cal que faci una breu refe-

rencia a les relations del Professor Severo

OCHOA amb la Societat Catalana de Biolo-

gia. Des de Jove, OCHOA ja va establir

contactes amb els cientifics Catalans. Aixi

en d6na testimoni una fotografia presa

amb motiu del dinar de clausura d'un Curs

de Fisiologia Muscular organitzat per I'Ins-

titut de Fisiologia de Barcelona l'any 1928,

reproduida en la biografia elaborada per

ASENSIO i GRANDE (1), en que apareix el

Jove OCHO.A amb el seu mestre MEVERHOE

i amb els qui varen ser els dos primers

presidents de la Societat Catalana de Bio-

logia: august PI i SUNYER i Jesus Maria BE-

LLIDO.

Com a consequencia de la seva vincula-

66 amb la Societat, Severo OCHOA ja en

fou nomenat Membre Honorari durant la

primera epoca de la Societat i, el 1983,

Membre de Merit. Avui, gracies a aquesta

vinculaci6, tenim el plaer i l'honor de te-

nir-lo amb nosaltres per pronunciar la llic6

inaugural del curs 1987-88.
Professor Severo OCHOA, sabem que

V6s us enorgulliu de ser membre de la

Societat Catalana de Biologia; sabem com
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ho heu valorat sempre. No desconeixem

els elogis que continuament li heu prodigat

ally on heu tingut la minima ocasio. Doncs

be, sapigueu que 1'estima es mutua, i que

nosaltres tambe ens sentim molt honorats

i orgullosos que pertanyeu a la nostra So-

cietat.

I ara ens disposem a que el Dr . OctiOA

ens parli sobre l 'emocio de descobrir, i ens

disposem a fer- ho amb emocio. Amb aque-

lla emocio continguda que se sent davant

de la presencia d'un gran cientific i un

gran home , que es, a la vegada , el nostre

company i amic. Jo, personalment, lento

aquella mateixa emocio que, ja en un llu-

nya 1970, vaig sentir quan, amb motiu

de 1'assistencia al Annual Meeting de la

FASEB a Atlantic City, vaig tenir l'oportu-

nitat d'apropar-me a vos per primer cop;

en un sopar amb el meu mestre , el Profes-

sor GRISOLIA, i amb aquell catala 1 cientl-

fic universal que fou FOLCH i Pl, i que,

sense cap dubte, esta d'alguna manera avui

present amb nosaltres.
Sapigueu , Professor OCHOA, que per a

nosaltres vos encarneu aquella actitud que

reclamava el poeta quan escrivia:

Vigila, esperit, vigila,

no perdis mai el teu nord,

no et deixis dur a la tranquil•la

aigua mansa de cap port.

Moltes gracies.
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