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(Amb projeccions cinematogrdfiques)

De Marcy enca molt s'ha avencat en l'analisi i en
la recomposicio fotografica dels moviments. Marcy, be
sabeu tots, fou el genial instaurador del metode, cone ho fou

del metode grafic en general aplicat a la fisiologia. D'ell

son les fotografies seriades en que's veuen les diferents

fases del caminar, del correr, del volar, etc. Aquestes foto-

grafies son avui classiques i ens diuen prou per a 1'analisi

dels moviments. Pero elles son trassumpte parat, passiu,

de lo que es animat, i cal una forty potencia representa-

tive per a Iligar la fotografia a I'activitat fisiologica cor-

responent.

Era necessaria ]a vinguda dcl cinematograf perquc ( - I

mateix que'ns donen les fotografies de Marcy, pogucs-

sim reconstruir-1o; sintetitzar les mortes imatges fotogru-

fiques i reproduir el movim^nt iisat primer en la placa o

en el film cinematografic. El cinematograf representa, un

gran avenc per a l'estudi dels moviments.

Mes si ens limitem a reproduir un fenomen a la ma-
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teixa velocitat amb que's produi, no tindrem altre aven-

tatge que poder repetir-lo tant corn ens sigui necessari.

Aixo ]a es molt, pero no es prou. Pot, dins de molts

curts limits, variar-se la rapidesa amb que passi la cinta

per la llanterna de projeccions, pero si tractem de fer

mes lent un moviment it 1'esser projectat, ens trobern

amb el limit intransgredible del nombre minim necessari

d'excitacions retinianes perque n'esdevingui 1'il•lusi6 de

continuitat. En el cinematograf, per a conseguir una

imatge fixa sense oscil•lacio lluminosa, se projecten de 16

It 20 imatges per segon.

El cinematograf ordinari dona la mateixa velocitat

als fenomens que aquella cn que's produiren. Mes, preci-

sament, els avencos a que'm refereixo consisteixen on

poder variar la velocitat de la produccio dels fenomens

a 1'esser observats en Ia pantalla.

Fou la primera idea de Carballo - fisioleg espanyol,

director que fou de 1'Institut Marcy - qui porta, fa sis

anys, al Congres de Fisiologia de Heidelberg radiografies

obtingudes lentament, que, despres, se projectaven rapida-

ment. Aixo fou la primera ternptativa de reduir a escala el

temps corn In reduim de segles l'espai. Carballo estudiava

els processos mecanics do ]a digestio en els animals de sang

freda: aquesta, corn sabeu, sobre tot en determinades

condicions termiques, triga molt en produir-se, dies i fins

setmanes. Donava nestre autor als animals una pasta de

bismut - corn ha fet Cannon tambe per a la recerca iisio-

logica i, despres, hem fet tots per a l'indagacio clinica -

i obtenia, per un mecanisme especial, a intervals fixos de

temps, una radiografia: de mitja on mitja hora, d'hora

en hora, segons el cas. Despres, aquesta serie de radiogra-

fies eren reproduides on un film i projectades, i aquell

fenomen, que havia trigat potser dues setmanes per a

desenrotllar-se, era reproduit on pocs minuts. I es vein
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en la pantalla la digestio en la granota, per exemple, a

una velocitat milers de vegades mes gran que aquella

en que s'havia desenrotllat i ens convenciem els assis-

tents que res fonamental separa el proces en l'animal de

sang freda del proces en els homeotermes.

Aquest es un exemple d'acceleracio del fenomen pel

cinematograf, valent-se d'una presa lenta de les imatgcs,

seguida de la projeccio a la velocitat normal. Avui se fa lo

invers i aixo - de mes dificultats, per les exigencies de

1'il-luminaci6 al treure fotografias rapidissimes -es tambe

de mes interes i de resultats mes fecundes. Richet i Bull,

volent analitzar acuradament el sistole cardiac, varen es-

tudiar si podrien conseguir el reciproc de Carballo: treure

un film a velocitat molt superior a la ordinaria i projec-

tar-lo a la marxa corrent. Se compren que la relacio

entre les dues velocitats representara el retardament del

fenomen al esser observat a la pantalla. I en efecte, els

films que us vaig a projectar us convenceran dels resultats

d'aquestes proves.

La cambra de treure la cinta cinematografica es dife-

rencia de la current per la possibilitat de fer passar aital

cinta amb mes velocitat, i per la gran lluminositat de 1'ob-

jectiu. En aquestes condicions es possible conseguir fins

imatges per segon; aquestes son despresa prop de 200
projectades per una llanterna cinematografica corrent.

El fenomen apareix deu vegades mes lent que el que's

produi.

Veieu aquests films de 1'home que camina, que corre,

que salta, del colom que vola, i digueu si no representen

un progres extraordinari per a 1'estudi de la producciO

del moviment en aquests diferents casos.

Aquestes variacions del factor temps - en Ricliet dill

entusiastament: «1'home es j a amo del temps)) - perme-

ten immenses aplicacions a la fisiologia i a la clinica.
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Cumandon, que tart ha fet per la cinematografia cien-

tifica, ha format ja una col•leccio interessantissima de

fenomens fisiologics accelerats o retardats; en les seves

cintes se segueix en un moment tot el proces de la fecon-

dacio, el creixement, els moviments cel•lulars, el creixe-

ment i quimiotaxia dels tubus pol•linics, etc. I no he de

ponderar l'interes que clinicament pot tenir la repro-

duccio retrassada dels moviments patologics, en les ma-

lalties nervioses, per exemple.

Es per aixo que, havent tingut la fortuna de rebre

de mans del Prof. Richet aquestes cintes, us en he vol-

gut donar les primicies.

Pero encara In ha un mes: els mateixos savis han

conseguit amb especials artificis fotografics, amb il.lumi-

nacio adequada - arc voltaic -- exposicions curtissimes.

Obtenen fins 1,ooo, i en certs casos encara mes, imatges

per segon. No's tracta aqui de films, sing de plaques que

passen rapidament per un aparell individual --- el primi-

tiu kinograf d'Edisson. D'aquest modo se veu lent el

vol de la libelula, el cami d'una bala de revolver, 1'es-

clatar d'una bombolla de savo, etc.

Institut de Cicncics.


