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1. Introduccio

El cinquante aniversari de la Societat Catalana de Ciencies Fisiques,

Quimiques i Matematiques, que coincideix amb el setante aniversari de

la fundacio de la Societat Catalana de Biologia (anomenada Societat de

Biologia de Barcelona fins el 1939), es una ocasio apropiada per a passar

revista al treball de la gran escola catalana de fisiologia durant els pri-

mers decennis del nostre segle, i, particularment, la seva relacio intellec-

tual i personal amb Walter B. Cannon, professor de fisiologia de la Uni-

versitat de Harvard, un dels fisiolegs mes creatius i influents del segle

XX. Hi ha un cert nombre de raons per les quals he triat de presentar una

visio de la fisiologia catalana en aquest marc especific i deliberadament

restringit. La primera motivacio, la que em suggeri el treball, es pura-

ment documental. La destruccio salvatge i intencionada dels fons biblio-

grafics de la Societat Catalana de Biologia pel regim de Franco l'any

1949 comporta una important tasca per als historiadors de la ciencia ca-

talana: recuperar, tant com sigui possible, la documentacio perduda,

identificant i catalogant els materials rellevants que es trobin en altres

col-leccions d'arxiu, sobretot els dels fisiolegs estrangcrs que coldlabora-

ren o mantingueren correspondencia amb membres de l'escola catalana.

Suposern la presencia d'una tal documentacio en els papers de Camil

Soula i Tolosa, de Bernardo Houssay a Buenos Aires, o de John Fulton

a Yale, entre els corresponsals mes notables de l'escola catalana; i tenim

a la Biblioteca Countway de Medicina a Boston, als Arxius Cannon, uns

quants centenars de cartes i altres documents relacionats amb la fisiolo-

gia catalana i amb l'espanyola, aixi com amb les importants activitats

humanitaries de Cannon en suport de la Republica Espanyola.
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Una segona motivacio es relacionada amb el desenvolupament del
coneixement cientific. Cannon fou una figura central de la fisiologia del
comencamejlt del segle XX, i el material dels seus arxius ajuda a com-
prendre un bon nombre de temes importants d'investigacio. Ens interes-
sa de saber fins a quin punt Cannon podia haver influit en el programa
de recerca de la fisiologia catalana. La nostra tercera motivacio es socio-
logica i fa referencia al caracter de 1'empresa cientifica en els paisos
petits. Suposem que, en una tal situacib, un grup disciplinari fort, carac-
teritzat sobretot per un nombre important de col•laboradors, que desen-
volupen una recerca en estreta connexio amb els cientifics de 1'avant-
guarda de la ciencia internacional i que tenen un programa de recerca
ben definit, nomes podra sorgir en condicions optimes de comunicacio
cientifica i quan hi hagi una infrastructura institucional suficientment
forta. Es clar que el programa cientific de la Mancomunitat crew un
mare institucional que permete a la fisiologia catalana de desenvolupar-
se. No es menys clar que, cap al final dels anys vint, els fisiolegs eatalans
havien aconseguit una presencia visible en la fisiologia internacional. El
departament de Cannon a Harvard era un dels principals punts d'atrac-
cio en la xarxa de comunicacions que la fisiologia catalana establi amb
la investigacio internacional. Un altre punt d'interes sociologic es la
relacio entre els fisiolegs de Madrid i els de Barcelona, sobre la qual
I'arxiu de Cannon dona una visio rapida, pero interessant.

Finalment, hi ha una quarta motivacio en el present estudi: l'interes
de Cannon per la democracia espanyola, despertat, primer, durant el seu
viatge a Barcelona i a Madrid el 1930, profunditzat amb l'adveniment
de la Republica, i que arriba a un gran dramatisme durant la guerra ci-
vil. Aci veiem el Cannon humanista i humanitari, pero tambe un admi-
nistrador medic molt efectiu, coordinant, des de Boston, el forniment
d'ajuda medica a la Republica assetjada. En aquest cas, tambe, un dels
principals objectius de les activitats de Cannon eren, forcosament, els fi-
siolegs eatalans, que eren la major part dels contactes espanyols que
tenia.

2. Cannon , Carrasco i Formiguera i la Teoria de 1'Emergencia de la
secrecio d'adrenalina

Walter Bradford Cannon nasque el 1871 a Prairie du Chien, Wiscon-
sin, estudia al College de Harvard i a la facultat de mcdicina d'aquella
Universitat, i el 1906, pocs anys despres de rebre el titol de doctor, en
va esdevenir cap del departament de Fisiologia, un carrec que detingue
sense interrupcio durant trenta-sis anys. Els primers treballs de Cannon
sobre la motilitat gastro-intestinal despertaren el seu interes pel siste-
ma nervios simpatic, ja que nota que el moviment de 1'est6mac 1 dels
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intestins dels animals al laboratori cessava quan eren excitats emocio-

nalment. Aixo condui, entre el 1911 i el 1915, ales seves primeres for-

mulacions de la funcio del sistema nervios simpatic que inclou la se-

crecio d'adrenalina sota condicions de tensio, dolor, asfixia o excita-

cions emocionals de diversos tipus. Abans de descriure la investigacio

de Cannon sobre la Teoria de l'Emergencia, podem destacar dos esde-

veniments contemporanis de la fase de la recerca que Cannon acaba

el 1915. El primer correspon al periode de formacio de 1'endocrinolo-

gia com a subdisciplina independent. Justament el 1905, Ernest Henry

Starling havia introduit la paraula hormona per tal de designar els

missatgers quimics del cos produits per les glandules endocrines. La

recerca de Cannon sobre la secrecio d'adrenalina, i la controversia que

desperta, converti aquest fenomen en la questio central tant de 1'endo-

crinologia com de la fisiologia experimental en general. En segon lloc,

el 1915 Cannon resumi aquesta fase de la seva investigacio en la prime-

ra edicio de Bodily Changes in Pain , Hunger, Fear and Rage. La part

de la seva recerca que tractava especificament de la fisiologia de la

fam condui als primers contactes intellectuals i personals entre Can-

non i els fisiolegs catalans, ja que, com es ben sabut, Ramon Turro ha-

via fet de 1'estudi de la fam el punt de partida de les seves doctrines

psicofisiologiques. Es clar que el grup de Turro seguia de prop el tre-

ball de Cannon i, com a resultat, s'establi el primer contacte personal

el mateix any 1915 quan el malaurat Manuel Dalmau (1890-1918)
passa uns quants mesos al laboratori de Cannon.' Els arxius de

Cannon no contenen correspondencia amb personalitats catalanes

abans del 1922, pero Cannon al•ludi a Dalmau quan el 1923 regracia

Turro per haver-1i enviat extrets i altres papers d'ell mateix i de Dal-

mau: "Ha estat una tragedia, la seva mort" --escrivi Cannon-, "hi

havia possibilitats que continues fent un excel-lent treball".z

Considerem ara la controversia sobre la Teoria de l'Emergencia.3
Conve observar, ara que ens trobem en 1'any del centenar de la
mort de Darwin, que Cannon concebia la Teoria de 1'Emergencia sobre
la base d'una intuicio darwiniana que diu que alguns mecanismes han
d'esser desenvolupats, a traves de la seleccio natural, per a esser utilit-
zats rapidament en la lluita per 1'existencia . En la concepcio teleol6gi-

1. R. Carrasco i Formiguera , "El professor Walter B. Cannon", La Revista dels Catalans

d'America (MPxic), 1 (1939), 32-33.

2. Cannon a Turro, 2 de febrer de 1923. Cannon Papers, Countway Library of Medicine,
Boston.

3. Els meus comentaris sobre la Teoria de l'Emergencia i en general sobre la fisiologia de

Cannon han estat basats en el treball de Laurie Ray Green A Study of Scientific Con-

troversy: Walter Bradford Cannon and the Emergency Theory of Adrenin Secretion,
tesina de Ilicenciatura , Universitat de Harvard, 1972.
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ca de Cannon de la fisiologia, totes les activitats corporals eren
orientades cap a una finalitat util, principalment cap a la supervivencia
de l'organisme. Cada fenomen fisiol6gic havia d'esser observat en el
context de l'organisme tot sencer i de la seva capacitat per a sobreviu-
re. Havent concebut aquest principi, ell buscava evidencia experimen-
tal per a corroborar-lo. En consegiiencia, la Teoria de l'Emergencia
va esdevenir la peca central de la seva aproximacio integradora de la
fisiologia, i era basada en la hipotesi darwiniana que diu que aquells
animals que reaccionen mes rapidament al dany corporal son els mes
ben preparats per a sobreviure en la lluita per l'existencia.

La primera recerca de Cannon en animals adrenalectomitzats, utilit-
zant el metode del cateter per a l'obtencio de sang per a 1'experiment,
mostrava que la secrecio d'adrenalina era estimulada sota condicions
d'excitacio emocional. Cannon sospitava que hi havia una relacio
directa entre l'increment de secrecio d'adrenalina i l'increment de su-
cre a la sang, ja que els nivells alts de sucre (indicats per la seva presen-
cia a l'orina o glicosuria) sovint acompanyaven excitacio emocional, i
que la injeccio d'adrenalina com a estimulant artificial dell nervis es-
plancnics provocava glicosuria. En unes significatives series d'experi-
ments, els resultats dell quals foren publicats el 1911, Cannon i dos
altres col•laboradors trobaren que, durant una excitacio emocional, el
nivell de Sucre a l'orina s'incrementa en un animal normal, i, en canvi,
queda constant en un animal adrenalectomitzat. Concloien que la secre-
cio d'adrenalina augmentava el nivell de sucre a l'orina i, per consequen-
cia, a la sang.' Sota els efectes de la secrecio d'adrenalina, el nivell de
sucre a la sang creixia per a fornir els muscles en treball, cosa que dis-
minueix la fatiga. En la visio darwiniana de Cannon, l'organisme que
pot acomplir tot aixo mes rapidament esta mes ben preparat per a so-
breviure.

El 1916, George N. Stewart (1860-1930) i Julius M. Rogoff (1889-
1966), fisiolegs de la universitat Western Reserve a Cleveland, inicia-
ren un serie de critiques a la teoria de l'Emergencia que continuaren du-
rant tot un decenni. Dirigides primer contra el metode de Cannon d'ob-
tenir sang, que Stewart pensava que produia una mostra massa diluida,
resta clar que els antagonistes de Cannon tambe s'oposaven a ell filoso-
ficament. En hoc del metode cateter, Stewart desenvolupa el de la
"bossa de la cava", en el qual la vena cava es pincada mes amunt i mes
avail de 1'entrada de les venes suprarenals, de manera que nomes la sang
que aquestes contenen pot entrar a la bossa. Stewart i Rogoff afirma-
ren que llurs dades demostraven que el flux d'adrenalina era constant;

4. Cannon, A. T. Shohl, i W. S. Wright, "Emotional Glycosuria", American Journal of
Physiology, 29 (1911), 28-38.
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per consegUent, la Teoria de l'Emergencia estava equivocada; i, a mes a
mes, afirmaven que l'adrenalina era inutil, ja que els animals amb les
medul•les suprarenals inactivades vivien indefinidament en una aparent
bona salut. Era contrari a la filosofia de la biologia de Cannon admetre
que algun organ o alguna funcio corporal fos completament inutil.
Stewart havia aconseguit una bona reputacio d'experimentalista rigo-
ros. Al contrari que el meticulos Stewart, Cannon no publicava el pro-
tocol de cada experiment, ni indicava el nombre d'intents duts a terme.
Fins i tot, per a Cannon, un experiment qualitatiu era tan valuos com
un experiment quantitatiu. Ell continuava insistint que la Teoria de
l'Emergencia se situava en una vision general de la funcion corporal,
mentre que el reduccionisme de Stewart i Rogoff els feia disennyar llurs
experiments d'una manera massa restringida.

Despres de la primera guerra mundial, Cannon abandona el metode
del caterer i introdui un cami mes prometedor per a detectar adrenali-
na. Era el cor enervat, on el nervi vague era "tallat" i el gangli estrellat
extret, de manera que s'evitaven totes les influencies nervioses sobre el
cor. Com que el cor es molt sensible a les baixes concentracions d'adre-
nalina, reaccionava a les injeccions d'aquesta hormona incrementant
els batecs. Cannon afirmava que les causes de la secrecio d'adrenalina
eren o be l'operacio utilitzada per Stewart i Rogoff per a formar la
bossa de la cava o be 1'anestesia fornida a 1'animal (Despres del final de
la polemica i de la mort de Stewart, hom prova que Cannon tenia rao en
aquest punt). Stewart i Rogoff contrareplicaren que qualsevol estimul
que excites el sistema nervios simpatic podria causar una "redistribu-
cio de la sang" que fos l'origen de 1'increment de batecs del cor ener-
vat, perque l'estimulacio sensorial hauria causat un increment de la pres-
sio arterial. Ja que l'adrenalina present a la sang era constant, deien, la
mateixa quantitat d'adrenalina entrava a la vena cava per unitat de
temps, encara que entres mes sang suprarenal a la cava. Stewart i Rogoff
no oferiren mai cap prova esperimental a favor de l'argument de redis-
tribucio. Cada cop que Cannon, utilitzant el cor enervat, trobava una
evidencia positiva de la secrecio incrementada d'adrenalina, Stewart i
Rogoff repetien llur argument de redistribucio i, utilitzant el metode de
la bossa de la cava, presentaven dades negatives per a afirmar Ilur inca-
pacitat de detectar un tal increment. Ells deixaven sense comentaris les
dades que contradeien liur propia teoria.

Despres del 1921, Stewart i Rogoll presentaren molt poca nova evi-
dencia, metre Cannon intentava de respondre als arguments de redistri-
bucio amb una serie d'experiencies simples i elegants que provaven que
1'augment de la pressio de la sang no podia esser responsable de 1'acce-
leraci6 del cor enervat. L'experiment crucial, segons l'autobiografia de
Cannon, tingue hoc el 1921-1922, a carrec del mateix Cannon 1 del seu
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ajudant, el jove catalg Rossend Carrasco i Formiguera. Carrasco havia

arribat a Harvard el juny de 1921, i aviat estigue embrollat dins la con-

troversia de 1'adrenalina. Stewart i Rogoff havien admes que l'estimula-

ci6 electrica directa dels nervis esplgncnics incrementava la secreci6

d'adrenalina, pero negaven que l'estimulaci6 sensorial indirecta de les

suprarenals o be 1'asfixia poguessin causar un increment similar. Can-

non i Carrasco utilitzaren estimuls naturals (asfixia) i conclogueren que

"despres de la secci6 dels nervis hepgtics, l'acceleraci6 del cor enervat,

quan un nervi aferent es estimulat, es nomes deguda al pas d'adrenalina

de les glgndules suprarenals al cor".S Cannon i Carrasco utilitzaven

el metode de la bossa de la cava per a obtenir sang i llavors assajar el

cor enervat. El triomf de Cannon fou complet, per be que 1'acceptaci6
total de la Teoria de l'Emergencia fou endarrerida per causa, en primer
lloc, del gran prestigi de Stewart i de la seva influent xarxa de seguidors,

i segon, a causa de la metodologia Ilavors disponible, que era inadequa-

da per a provar o negar conclusivament l'esmentada teoria.

Abans de deixar Harvard, Carrasco i Formiguera combing el metode

de Cannon del cor enervat amb la puntura de Claude Bernard, tambe

anomenada metode de la pigfire (que consistia en la puntura de la base

del quart ventricle), en una serie d'experiencies amb conills per a provar

la descarrega d'adrenalina. Pot esser que el mateix Cannon estigue's in-

teressat en aquest metode, en la mesura que Bernard l'havia influit in-

directament, tant en els seus metodes d'experimentaci6 com en la seva

filosofia de la biologia (el concepte de Cannon d'homebstasi era un refi-
nament de la noci6 de Bernard d'un medi intern constant.6 Es mes

probable, pero, que Carrasco hagues introduit al laboratori de Cannon

un metode experimental que els estudiosos peninsulars de l'adrenalina

havien estat utilitzant durant el decenni previ. En un treball futur, espe-

ro examinar amb detall tota 1'amplitud de la recerca sobre l'adrenalina

duta a terme pels fisiblegs de Madrid i Barcelona, on es desenvoluparen

programes de recerca similars.
Juan Negrin, juntament amb el seu mestre von Brucke, havia utilit-

zat el 1912 el metode de la puntura per a detectar l'adrenalina a la sang.
Mes tard, a Madrid (comencaren cap al 1916), els experiments conti-
nuaren al laboratori de Negrin, on ell mateix, Hernandez Guerra i So-

pena, utilitzant el metode de la puntura, establiren una relaci6 entre la

descarrega d'adrenalina i la glicosuria, d'una banda, i l'augment de la

pressi6 sanguinia, de l'altra. Encara que Negrin, com a experimentador

5. W. Cannon i R. Carrasco i Formiguera , " Further Evidence for Reflex and Asphyxial

Secretion of Adrenin", American Journal of Physiology, 61 (1922), 226; Cannon,

The Way of an Investigator (Nova York 1945), 101-102; Green, Cannon and the Emer-

gency Theory, 40.

6. Green, Cannon and the Emergency Theory, p. 9.
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extremadament circurnspecte i precis, no era partidari de declarar uni-

vocs els resultats, afirma que estaven en lima amb els duts a terme tant

per Cannon i Carrasco, com per Houssay i Leandre Cervera.' En una

serie d'experiencies amb Hernandez Guerra, Negrin havia trobat, pri-

mer, un decreixement en hoc d'un augment de l'adrenalina a la sang,

despres de la puntura. Aixo era degut a un error en el metode experi-

mental adoptat originariament i que fou subsequcntment corregit, com

a resultat d'un suggerirnent fet personalmcnt per August Pi i Sunyer a

Negrin, recomanant la seccio dels nervis vagues. Amb les suprarenals

completament enervades, 1'increment de la pressio sanguinia fou definit

i mesurat.8 La intervencio de Pi i Sunyer es altament suggestiva, i mes

si pensem que no estava directament implicat en aquesta linia de re-

cerca.
Els experiments de puntura de Carrasco a Harvard eren dissenyats,

per tant, per aplicar metodes usats normalment al laboratori de Negrin,

aixi com per Cervera, de cara a corroborar els resultats de les experlen-

cies de Cannon i Carrasco. Segons Carrasco, la rao per la qua! no foren

aconseguits resultats definitius fou la manca de control experimental

sobre la mateixa puntura. Consequentment, dissenya una serie d'expe-

riencies amb gats amb cors enervats segons el metode de Cannon, amb

controls acurats per a evitar qualsevol canvi en el batec del cor degut a

la piqure. Ell s'adona que la puntura incrementava els batecs del cor

enervat i tambe que causava un increment de la pressio sanguinia.

(Aquest metode, naturalment, fou un control sobre les experiencies

de Cannon i Carrasco, on la sang suprarenal era bloquejada sense pun-

tura o altres estimuls intencionats. En aquells experiments, els barecs

del cor disminuien mentre el blocatge es mantenia). Com que els resul-

tats de Carrasco no podien esser explicats sing a partir de la descarrega

d'epinefrina de les suprarenals com a resultat de la puntura, els seus

descobriments eren incompatibles amb !'argument de distribucio de

Stewart i Rogoff.9
Carrasco i Formiguera continua la mateixa ll:nia de recerca despres

de tornar a Barcelona. El 31 d'agost de 1922, 1'61tim dia que oficial-

ment pertanyia a Harvard, Carrasco escrivi a Cannon des de Barce-

lona amb agraiment i per explicar-li que havia "estat molt actiu al la-

boratori durant l'estiu. He intentat algun experiment de puntura en

7. Juan Negrin , " El papel de los adrenes en las glucosurias de origen bulbar , "Libro en

honor de D. Santiago Ramon y Cajal, 2 vols. (Madrid 1922), 11, 577-608.

S. R. Carrasco i Formiguera, "The Production of Adrenal Discharge by Piqure ", Ameri-

can Journal of Physiology, 61 (1922), 256.

9. R. Carrasco i Formiguera , " The Production of Adrenal Discharche by Piqure", Ame-

rican Journal ofl'bysiolopy, 61 (1922), 268.

10
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gossos amb cor enervat, amb resultats molt bons. La meva intencio es

de repetir amb gossos els experiments d'excitacio dels nervis periferics

amb blocatge temporal de les suprarenals. Us mantindre informat dels

resultats".10

3. La fisiologia espanyola i la "crisi " de 1'endocrinologia

El 1922, el mateix any que Carrasco publica els resultats dels seus
experiments de piqure, Gregorio Maranon, en el seu discurs de recep-

cio a l'Academia de Medicina espanyola, descrivia allo que percebia
com una "crisi" de 1'endocrinologia, un moment critic de la teoria en-
docrinologica, una Ease convulsiva en la historia d'aquesta disciplina."
Aquesta crisi havia estat iniciada per l'atac d'Eugene Gley a la
significacio acceptada popularment, d'una manera acritica, del paper
de les secrecions internes en fisiologia. Gley i altres investigadors en
endocrinologia, com Swale Vincent, coincidien en aquell temps en una

amplia critica de les generalitzacions excessives dels endocrinblegs cli-

nics. Gley articula la seva posicio en quatre conferencies sobre secre-

cions internes que feu a la Societat de Biologia de Barcelona el 1919.
Es, per tant, rellevant als meus proposits presents intentar de descobrir

la posicio tant de Cannon corn dels fisiolegs catalans en relacio amb la
critica de Gley. El primer capitol de les conferencies de Gley a Barce-

lona comenca amb una critica de la doctrina general de les secrecions

internes i acaba amb un atac dels "experiments incomplete, hipotesis
aventurades, teories vanes i, fins i tot, errors" comesos per clinics hi-
perzelosos. Efectivament, Vincent, en un estudi dut a terme el 1924,
citava la critica de Gley segons la qual Maranon "utilitzava acritica-

ment el metode de les extraccions organiques" corn un exemple d'ex-

cessos clinics." Durant aquest periode, Maranon i Leon Cardenal
dirigen una serie d'operacions organ oterapeutiques, inspirades
per les terapies de rejoveniment de Serge Voronoff i Eugen Steinach.

Gley, Vincent i altres intentaven de concretar la definicio d'hormones
per excloure els estimuls metabolics generals. Com un resultat, Gley

criticava la major part de la recerca sobre l'adrenalina, la qual, per

consequent, esdevingue la pedra de toe de la polemica. La crisi, que,

fou copsada per Maranon, era, en part, cientifica i, en part, social. Ma-
ranon intentava de guanyar respectabilitat per a l'endocrinologia, corn

10. Carrasco i Formiguera a Cannon, 21 d'agust de 1922.

11. Segons allb que indica R. G. Hoskins a la seva compilacib sobre Gley: Quatre lefons

surles secretions internes (Paris 1920), dins Endocrinology, 4 (1920), 429.

12. Swale Vincent, An Introduction to the Study of Secretion (Nova York i Londres 1924),

152.
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una nova disciplina en la medicina espanyola, just en el moment que la
seva rao d'esser era atacada per Gley. En part per causa del prestigi de
Gley, els fisiolegs experimentals, un grup prudent, eren clarament resis-
tents a fer declaracions exagerades en relacio amb 1'acci6 hormonal, i
menys encara a donar suport al tipus de terapia sensacional promogu-
da per Maranon. El seu aillament entre els experimentadors espanyols
fou alto quc causa el sentiment de crisi de Maranon el 1922.13

Cannon, be que d'una manera interessada, sentia que la recerca de
Maranon era similar en objectius a la seva. Escrivi a Maranon el 1923
dient:

"Estic especialment interessat en les vostres observacions sobre l'ac-
cio emotiva de 1'adrenalina. El treball recent d'aquest laboratori ha
mostrat que la insulina comporta una activitat general de la part sim-

patica del sistema autonom, i el testimoni clinic es similar al que heu
descrit que to hoc despres d'injeccions d'adrenalina. Aqui tenim la ti-
pica pertorbacio dels organs apareguda per excitacio emocional sense
una excitacio primaria per a iniciar la pertorbaci6".14

Cannon estava d'acord amb Maranon que aquestes descobertes ten-
dien a donar suport a la teoria de William James sobre les bases fisio-
logiques de les emocions.

En la controversia especifica sobre l'adrenalina, Gley fou considerat
a Espanya seguidor de la posicio de Stewart i Rogoff, contra la de
Cannon. Pero Stewart i Rogoff tenien un suport explicit molt petit en
aquest cas. Antonio Madinaveita era el que hi estava mes d'acord, en-
cara que el 1921 digue que seria "prematuro suponer que la adrenalina
es completamente inutil".'S Ens trobem, doncs, en una situacio
una mica contradictoria: els fisiblegs experimentals a Madrid i Barcelo-
na produien resultats que donaven suport a Cannon. Cannon conside-
rava Gley el seu antagonista; Maranon, el que 11 donava suport. Pero els
fisiolegs peninsulars estaven mes preparats per a acceptar els adverti-
ments de Gley que per a donar suport als excessos de Maranon. Aques-
tes contradiccions son probablement un element mes de la divisio en-
tre experimentalistes i clinics.

August Pi i Sunyer, que ja el 1903 havia dirigit experiencies orienta-
des a forcar una definlcio mes exacta de secrecio interna, tracta sobre
la confusio aparent en 1'endocrinologia contemporania en el capitol
sobre correlacions quimiques en el seu treball del 1921 Los mecani.c-
mos de correlacion fisiologica. Escrivi: "Unas veces la secrecion inter-

13. Vegeu el meu article "On the Diffusion of a New Speciality: Maranon and the Crisis of

Endocrinology in Spain ", Journal of the History of Biology, 9 (1976), 287-300.

14. Cannon a Maranon , 12 de juliol de 1923.

15. E. Forneau i A. Madinaveitia, Sintesis de medicamentos organicos (Madrid 1921), 217.
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na ejercerfa un verdadero estfmulo, otras una influencia nutritiva,

otras una neutralization antitdxica, y en pocos casos se tratarfa de una
intervention morfogena". Segons Pi i Sunyer, el concepte de secrecio

interna havia estat aplicat massa generalmente, sense prendre

aquestes distincions en consideracio, i, de vegades, els efectes experi-
mentals de les injections havien estat confosos amb la influencia fisio-
logica normal de les secretions en questi6.1e Per a Pi i Sunyer, Tat-

too hormonal, o l'accio qufmica en general, era solament un compo-
nent de la fisiologia humana i certament no mes important que qualse-
vol altre. Pi i Sunyer pensava, tanmateix, que l'intent de Gley de limi-
tar l'abast de l'accio hormonal era obertament restrictiu, encara que
1'enunciat d'una tal afirmacio "representa, sin duda, un progreso, por
oponerse al use aproximado y vago del concepto, cosa hoy tan ge-
neral"."

Carrasco s'implica en la controversia de Gley d'una manera directa
al final del 1922, quan Cannon li escrivf client que el metode de Gley
per a estudiar 1'adrenalemia fisiologica "es insatisfactori i condueix a
errors considerables. Perque no feu una demostracio davant la Societat
(de Biologia) i cls mostreu que el cor enervat ens portara a provar que
la secrecio d'adrenalina afecta estructures del cos? Si llavors alga us
ataca, Jo entrare molt de gust personalment en la lluita".18 De qui
esperava Cannon un atac? Segurament del mateix Gley. El febrer de
1923, Carrasco escrivf acceptant el suggeriment de Cannon, dient que
el Dr. Puche havia utilitzat el metode del cor enervat i "ha desenvolu-
pat una gran practica a extreure els ganglis estrellats". Carrasco venia
a dir que Gley i el seu col•laborador Quinquaud semblaven haver malen-
tes Cannon i que era "gairebe ridfcul... que Gley i Quinquaud i Stewart
i Rogoff siguin vistos per gairebe tothom, inclosos ells mateixos, com si
defensesin tesis similars, quan la veritat es quc sostenen punts de vista
oposats en punts essencials, com ara sobre 1'existencia d'una adrenale-

mia fisiol6gica".19
L'observacio de Carrasco il-lustra un punt concernent la posicio teori-

ca dels fisiblegs experimentals a Espanya en aquell temps. Els processor
estudiats en la recerca sobre l'adrenalina eren tan mal entesos i les tecni-
ques experimentals tan noves que no semblava tenir sentit per a un ex-
perimentalista curos fer massa generalitzacions referents al significat
ultim de l'accio hormonal. Aquesta actitud prudent explica el seu dis-

16. Los mecanismos de correlation fisiologica ( Barcelona 1921 ), 4041.

17. Ibid., 43.

18. Cannon a Carrasco i Formiguera , 27 de desembre de 1922.

19. Carrasco i Formiguera a Cannon , 19 de febrer de 1923.
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tanciament intellectual i social de Maranon , aixi com la seva aproxima-
cio sense compromis a Gley (com a tebric ; corn a experimentador, Gley
no fou immune a 1'atac).

Carrasco i Formiguera presenta un treball sobre els seus experiments
de cor enervat fets amb gossos , al Congres Fisiologic d ' Edimburg, el
1923 , i torna, a partir de llavors , a la seva especialitat clinica, la diabe-
tis. El febrer de 1924 escrivia a Cannon:

"La major part del meu temps ha estat absorbit per la insulina. M'ha
costat molt de comencar -ne la produccio a Barcelona ; despres d ' aconse-
guir-ho a petita escala, la questio ha estat fer -ho en un laboratori indus-
trial. He estat tambe molt ocupat amb el trcball clinic , nomes sobre
diabetis, naturalment.

Es un consol que, com que estic obligat a dedicar la major part del
temps a la practica , ho faig, tanmateix , en un camp que ha d'esser trac-
tat d'una manera especifica , d'una manera fisiologica. He aconseguit els
mitjans per a organitzar un petit hospital privat per a la diabetis, i hi
trobo el meu treball molt interessant".20

Cal dir que la insulina era un descobriment molt recent i que Carras-
co fou un dels primers que la introdui a Europa.

El contacte seguent entre Cannon i els fisiolegs catalans fou al Con-
gres Fisiologic Internacional que tingue Iloc a Boston l'agost de 1929,
un esdeveniment que mostra , no solament la maduresa completa de
l'escola catalana i la seva realitzacio a altura internacional , sing tambe
el pas d'una situacio de paritat amb Madrid a una predominanca. El
1923 , els contingents de Madrid i Barcelona a la delegacio espanyola al
Congres d ' Edimburg eren aproximadament iguals : quatre per Madrid
(Arrese, Hernandez Guerra, Hernando i Negrin ), i cinc per Barcelona
(Bellido, Carrasco i Formiguera, Cervera, August Pi i Sunyer i Puche).
Lorenzo Torremocha, de Valladolid, completava la delegacio. Al Con-
gres de Boston hi acudiren nomes dos fisiblegs de Madrid (Lamelas i
Ochoa ), mentre que el contingent catala constava de nou membres
(Bellido, Carrasco i Formiguera, Carreras i Verdaguer, Cervera, Ferrer
i Cagigal, August Pi i Sunyer, Jaume i Santiago Pi-Sunycr i Bayo, i
Puche). Torremocha fou tambe el llop "solitari" de la reunio.

En aquella epoca , l'interes de Cannon per Espanya era purament
cientific i no politic. A1x6 canvia I'any seguent.

W. Cannon, amic de la democracia espanyola

Podem prendre com una reflexio acurada de la veritat histbrica la
narracio del mateix Cannon de com es desperta el seu interes per la de-

20. Carrasco i Formiguera a Cannon , 8 de febrer de 1924.
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mocracia espanyola . En el seu discurs al Comite Nord -america d'Ajuda

a la Democracia Espanyola , l'abril de 1937, Cannon explica tres episo-

dis que tingueren floc durant el seu viatge a Espanya el 1930, episodis

que tingueren un paper formatiu en la seva posicion politica naixent.

Primer, a Barcelona , Carrasco li havia explicat amb detail els abusos de

poder i sobre els drets humans que pati el poble espanyol sota el Dic-

tador, qui, a mes a mes, havia " ofegat 1 ' esforc de lleialtat local (local

loyalty) a Catalunya". (La tria de mots de Cannon es interessant. En

tots els sous contactes amb catalans , sembla que no tingue mai una no-

cio Clara del significat del nacionalisme catala ). Segon, a Sevilla , ell nota

un silenci significatiu quan el Rei passa pels carrers durant la Setmana

Santa. Finalment, senti parlar obertament de la revolucio en el cercle

academic de Negrin. Amb ell, visita 1'Escorial, on un membre de 1'ex-

cursi6 11 digue que a la cripta reial hi havia lloc per a les despulles de so-

lament un rei mesa'
Els arxius de Cannon contenen nomes uns pocs documents referents

al seu viatge a Espanya : un cert nombre de cartes d'August Pi i Sunyer,

i de Carrasco i Formiguera, oferint-li de trobar-se a Perplnya; una carta

de M. Weinberg de 1'Institut Pasteur, informant Cannon que havia es-

crit a Francisco Tello demanant -11 que poses Cannon en contacte amb

Negrin ; una carta de Negrin (escrita en una barreja d'alemany i angles)

dient que Manuel Varela Radio i ell mateix serien els amfitrions ofi-

cials de Cannon a Madrid; i despres del viatge, una Carta de Joaquim

M. Pla i Janini metge i fotbgraf, incloent algunes fotografies preses a

Montserrat , i una altra de Rafael Mendez , adjunta a un " metode",

quc Cannon li havia demanat . Hi ha dos documents mes que considero

extremament interessants : els menus dels banquets que tingueren hoc a

Barcelona i Madrid en honor de Cannon , tots dos signats pels assistents.

El que tingue hoc al Ritz de Barcelona el 7 de mare de 1930 (figura 3),

fou signat per Bellido, Carrasco, Ferrer i Cagigal, August Pi i Sunyer,

Jaume Pi-Sunyer , Pla i Janini, i M. Askanazy, practicament una nova

reunio dels qui assistiren al Congres de Boston. El banquet de Madrid

(que tingue lloc al Ritz el 24 d'abril) incloia fisiblegs (Negrin, Hernan-

dez Guerra, Lamelas, Marquez i un altre cop Bellido), pert tambe altres

liders de la comunitat medica (Maranon, Jimenez Diaz, Varela Radio,

Pittaluga, Aguilar, Oliver Pascual, Cardcnal i Garcia Tapia.

Despres de tornar a Boston, Cannon esdevingue un avid seguidor dels

esdeveniments politics a Espanya. Quan fou proclamada la Republica,

indica el scu entusiasme en cartes a Maranon, Carrasco i Formigucra i

Negrin, totes escrites el mateix dia, el 17 d'abril de 1931. A Maranon li

digue : " La famllia Cannon completa ha estat seguint dia a dia, amb el

21. Cannon , Spain I oday ( Nova York 1937), 3-5.
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mes gran interes, el transcurs dels canvis dramatics i tan esplendids que
han tingut hoc a Madrid. Els diaris ens han informat de l'important pa-
per que heu tingut vos mateix a fer realitat finalment la sortida del Rel."
Afegeix significativament que des del seu retorn, despres de la visita a
Espanya, ha estat explicant als seus amics que Espanya ofereix el mes
interessant proces a seguir a Europa, mes interessant, fins i tot, que Rus-
sia. Un futur brillant, conclou, espera el desenvolupament de la demo-
cracia a Espanya.22 A Carrasco li escriu, pres de 1'excitaci6 (ell ho
diu), sobre les "expectatives que hi ha per a voste a Espanya". "Jo no
he conegut mai un patriota mes ardent que voste", li diu al seu antic
deixeble.23 A Negrin, amb qui visits la ciutat universitaria de Madrid
el 1930, li expressa 1'esperanca que el nou tombant en politica "signi-
fiqui nomes Ies mes favorables condicions per al creixement de la idea
universitaria a Espanya".24

En cis anys immediatament seguents, els contactes de Cannon amb
Espanya forcn minims. Durant aquest periode, fou elegit membre de
les Academies Mediques de Barcelona i de Madrid, primer a la institu-
cio catalana, cosa que li va comunicar August Pi i Sunyer el setembre
de 1932.2$ La seva eleccio a l'Academia Espanola, per a la qual ha-
via estat proposat per Maranon, esdevingue el 1935. Cannon sabe la
seva eleccio pels diaris de Boston. La correspondencia subsequent amb
Maranon i Negrin ho confirms 26

En els dies de 1'esclat de la Guerra Civil, el juliol de 1936, Cannon
escrivi a Carrasco per expressar el seu suport a la Republica. "Mai no
m'havia passat pel cap pensar que Cannon pogues esser-nos hostil", re-
cords mes tard Carrasco, "pero la lectura de la seva carta, plena d'emo-
cio, de simpatia per la nostra causa i cosa molt m6s extraordinaria, d'es-
peranca en la nostra victoria, en aquell moment que, igual que en tants
altres moments, gairebe tothom ens donava per perduts, i amb ganes

22. Cannon a Maranon , 17 d'abril de 1931.

23. Cannon a Carrasco-Formiguera, 17 d'abril de 1931.

24. Cannon a Negrin , 17 d'abril de 1931.

25. Carta sense data d'August Pi i Sunyer a Cannon ; la resposta de Cannon porta la data de
6 de setembre de 1932.

26. Cannon a Maranon , 1 de mare de 1935 , indicant -li que ha llegit el reportatge periodistic
a mitjan desembre . Maranon contests en una carts sense data que ell havia proposat Can-
non. Aquest , Ilavors , escrivi a Maranon el dia 25 de setembre de 1935 exposant que ell
havia rebut el diploma de l'Academia Espanola, pero que aquest havia estat estes incor-
rectament , a nom de " Walter Bradford ". Cannon explicava que al Congres de Fisiologia
celebrat a Leningrad havia renovat la seva relacio amb Negrin (Cannon a Negrin, 22 de
gener de 1935). Negrin li indics que el diploma li seria trames per mitjs de 1'ambaixador
dell Estats Units, senyor Bowers. (Negrin a Cannon, 12 de mar; de 1935).
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que aixi fos, produi un efecte meravellos en el meu esperit".27 Tan-

mateix, els primers documents posteriors al 18 de juliol conservats als

Arxius Cannon son un intercanvi de cartes amb August Pi i Sunyer, lla-

vors temporalment a Paris, la tardor del 1936. Pi i Sunyer li escrivi

el 10 d'octubre per dir-1i que els esdeveniment d'Espanya l'havien

obligat a deixar Barcelona, i li preguntava sobre la possibilitat d'un lloc

a Harvard. Cannon, perplex, li contesta: "En la seva carta voste no em

diu en quin costat to les seves simpaties. En aquest pais, crec que la ma-

jor part de la gent creu que el govern de Madrid fou elegit netament i

representa l'opinio de la majoria". Pi i Sunyer s'apressa a assegurar que

ell havia estat sempre un "republica d'esquerres", que havia estat malalt

i que el seu germa Cartes 11 havia aconsellat de marxar. Be que desole

per les noticies de dificultats per a places a estrangers a les universi-

tats americanes, diu que ha completat tot just un volum sobre l'equilibri

neurovegetatiu i busca el consell de Cannon per tal de saber on pot esser

publicat. Cannon escrivi immediatament a la Fundacio Rockefeller per
aconseguir una placa per al seu corresponsal catala.28

Cannon, naturalment, dirigi el Comite Medic dels Amics de la Demo-

cracia Espanyola i es dedica a buscar diners per als forniments medics.
El gener del 1937, "profundament afectat per les noticies de la guerra",

escrivi a Carrasco dient-1i que havien estat trameses ja cinc ambulan-

cies.29 El mes seguent, Carrasco informa el seu mestre de la situacio dcls

fisiblegs espanyols. La posicio de Pi i Sunyer havia millorat: havia fet

conferencies a Londres i havia estat invitat a 1'America del Sud. "De

Lamelas no en se res. Maranon es a Paris. Temo que els seus sentiments

hagin estat massa influits per la seva posicio de persona rica". De gran

interes es 1'informe de Carrasco sobre la situacio cientfica a Barcelona:

"Bellido i jo som aci i no podem marxar-ne de cap manera. No es fa
practicament cap treball cientific. Crec que podeu entendre facilment
que la nostra situacio espiritual no es gens favorable per a la produccio
cientifica. Estic portant a terme el meu treball clinic, tant la practica

privada com el meu Servei de Malalties de la Nutricio, a 1'Hospital Cli-
nic, i, a mes a mes, intento de trobar els mitjans per a produir insulina
en la mes gran quantitat possible, coca que, en les condicions presents,

resulta una tasca prou dificil".30
El mare, Cannon s'uni a una protesta en contra d'una disposicio del

Departament d'Estat prohibint als ciutadans dels Estats Units d'entrar a

27. Carrasco i Formiguera, "El professor Walter B. Cannon", 35.

28. Pi i Sunyer a Cannon, 10 d'octubre de 1936; Cannon a Pi i Sunyer, 21 d'octubre; Pi i

Sunyer a Cannon, 5 de novembre; Cannon a Pi i Sunyer, 24 de novembre.

29. Cannon a Carrasco i Formiguera, 5 de gener de 1937.

30. Carrasco i Formiguera a Cannon, 23 de febrer de 1937.
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Espanya. La protesta tingue exit i la disposicio fou revocada; els for-

niments medics, metges, infermeres i ambulancies pogueren esser lla-

vors enviats als seguidors del Govern legal de la Republica, tal com

Cannon ho anunciava a Carrasco en una carta.31 Al final de mare

de 1937, la situacio cientifica a Barcelona havia millorat, i Carrasco

envia a Cannon un article manuscrit de F. Domenech i Alsina sobre "El

paper jugat per l'adrenalina en el manteniment de la pressio sanguinia

despres d'una hemorrkgia", assenyalant que Domenech feia temps que

publicava nomes en catala i que la major part dels seus resultats eren,

en general, desconeguts al mon. En la seva resposta, Cannon envia a

Domenech algunes monografies relacionades amb la seva recerca. Des-

pres de descriure la tramesa a Espanya de mes ambulancies i personal

medic, Cannon diu: "La destruccio de Guernica envia una onada d'hor-

ror al cor de molts americans... Els nostres esperits s'eleven i s'ensorren

en el transcurs de la batalla".32 L'abril, Cannon rebe una altra indi-

cacio de la revitalitzacio de l'activitat cientifica a Barcelona. En una

postal, rebe "Les millors expressions d'un grup informal de fisiblegs

reunits al voltant d'una taula", (Figura 4) signada per Carrasco i Formi-

guera, Camil Soula, Josep M. Bellido, Cesar Pi-Sunyer i Bayo, Leandre

Cervera, August Pi i Sunyer i Jaume Pi-Sunyer i Bayo. Cannon rebe

aquests records amb "autentic plaer" i es tranquilitza en veure August

Pi i Sunyer de nou a Barcelona.33

Despres que Negrin esdevingue primer ministre, les activitats de Can-

non per a ajudar la Republica s'intensificaren, i s'esforca d'extraure el

mes gran benefici humanitari i politic de la seva amistat amb Negrin. Ja

el 18 de maig, escrivi al primer ministre demanant-li de designar algl en

el seu equip per a controlar les necessitate mediques i quirurgiques. La

resposta burocratica fou, aquell cop, rapida. El 7 de juny, Rafael Fraile,

de l'Instituto de Carabineros de Sanidad, escrivi a Cannon comunicant

que aquesta unitat havia aconseguit ja alguna autoritat, gracies a Negrin.

Fraile li transmetia una llista detallada de materials considerats lltils a

les forces republicanes, incloent-li ambulancies blindades, aparells de

raigs X transportables, instruments quirlirgics, purificadors d'aigua i in-

haladors d oxigen.34

31. Cannon a Carrasco i Formiguera , 17 de mart de 1937.

32. Carrasco i Formiguera a Cannon, 27 de mare de 1937 . Cannon contests el dia 4 de maig

dient que en aquells moments era impossible de poder publicar articles estrangers en re-

vistes americanes de fisiologia . Cannon envia a Domenech diversos articles relacionats

amb la seva recerca . Cf. els articles relacionats en un article de F. Domenech i Alsina,

"Les glandules suprarenals en el schock", Treballs de la Societat de Biologia, 16 (1934),

139-153, i " Fisiopatologia dels estats de schock", ibid., 75-138.

33. Postal datada a Barcelona el dia 20 d ' abril de 1937 ; Cannon a Carrasco i Formiguera, 13

de maig de 1937.

34. Fraile a Cannon, 7 de juny de 1937.
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Cannon comenca a recorrer 1'Est dels Estats Units fent conferencies
publiques (incloses dues amb Fernando de los Rios) en defensa de la
Republica. "El meu contacte amb el Dr. Negrin durant la meva visita
a Madrid el 1930", escrivia a Carrasco, em va donar una base excellent
per a parlar sobre el present regim".35 Per aquestes tasques, fou ata-
cat per la premsa conservadora. En un diari, el Comite Medic fou ca-
racteritzat com una "organitzacio bolxevic que to els quarters generals
a Moscou". Cannon, que havia estat president del Comite des de la seva
creacio, mantenia la simple opinio, tal com ho digue a Carrasco, que el
poble havia votat dos cops per una Republica i havia de continuar te-
nint-la.36

A la primeria de la tardor de 1937, Cannon pogue informar Negrin
que el Comite Medic havia recollit 165.000 dolars en els darters nou
mesos per a forniments medics, equipament hospitalari, vehicles moto-
ritzats 1 ambulancies, i per a proveir un centenar de cirurgians, metges,
dentistes, infermeres i practicants.37

L'octubre, horn demana a Cannon de preparar un missatge per a esser
llegit a la sessio de commemoracio del 25e aniversari de la Societat Ca-
talana de Biologia".38 "Les dates de commemoracio de les noces
d'argent de la Societat de Barcelona s'escauen en un perfode doloros",
comencava dient el missatge de Cannon. "Les guerres i els rumors de
guerra predominen. La seguretat social en que la ciencia pot desenvolu-
par-se sembla que desapareix. Ben al contrari, els triomfs de la ciencia
ells mateixos han estat convertits en enginys terribles per a destruir la
vida i els valors humans." Tanmateix, no podem desesperar i la recerca
cientifica ha de continuar:

"La conquesta cientifica del desconegut s'ha mogut en un front irre-
gular. Els problemes essencials de mecanismes relativament simples han
estat resolts en primer lloc. Els problemes de la biologia, immensament
mes diffcils, sobre la natura de 1'home i els factors que determinen la
seva conducta continuen encara essent les nostres tasques mes enlaira-
des. No hem de perdre la fe que en llarg i fruitos curs dels temps la cien-
cia biologica ens donara coneixement i mestratge del comportament hu-
ma mes que no pas les ciencies ffsiques ens Phan donat per la invencio i
cl mestratge de les maquines. Nosaltres, els biolegs, hem de lluitar per
aconseguir millors dies en que aquestes maquines siguin fetes per a be-
neficiar la humanitat, assegurant un mon mes felic i mes just, en lloc de

35. Cannon a Carrasco i Formiguera, 21 de maig de 1937.

36. Cannon a Carrasco i Formiguera, 24 de juny de 1937.

37. Cannon a Negrin, 25 de setembre de 1937.

38. August Pi i Sunyer, Jaume Pi-Sunyer i J.M. Bellido a Cannon, 7 d'octubre de 1937; Can-
non tramete el text del seu missatge el dia 8 de novembre.
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servir, com ara sovint passa, com a agents de grans injusticies i destruc-
cions terribles".39

La reunio commemorativa tingue hoc els dies 13 i 14 de desembre;

Carrasco informa Cannon que el seu escrit havia estat "llegit i apreciat"

i que Negrin havia presidit la sessio. Cannon era tranquil•litzat dient que

la ciencia anava desenvolupant-se a Catalunya, tal com ho explicava el

seu deixeble: "Poc a poc anem trobant un altre cop el cami cap a un

treball normal. Estic ara molt interessat en 1'estudi de la insulina de

zinc. D'atra banda, cada cop es mes i mes dificil d'aconseguir insulina a

un preu raonable i, fins i tot, a qualsevol preu." Podria Cannon proveir-

lo d' "alguna quantitat d'insulina" per al Departament de Malalties de la
Nutrici6?,4o

Hi ha un bon nombre d'altres punts interessants en aquesta carta. Pri-

mer, Carrasco, com a Harvard man, diu que ha estat "especialment afec-

tat i una mica orgullos de saber el que els estudiants i els professors de

Harvard han fet per nosaltres", referint-se a la donacio d'una ambulan-

cia. Llavors, deia, en constrast amb la posicio politica de Cannon, al-

tres destacats fisiblegs com Houssay i Henry Hallet Dale semblava que

donaven suport a Franco. Cannon contesta immediatament a la peti-

cio d'insulina de Carrasco, sol-licitant una consignacio de la Eli Lilly

Company (que fou la primera a desenvolupar-la comercialment). El 28

de gener de 1938, sabe que la companyia podria fornir-ne una quantitat

substancial, amb retols en castella. Cannon comunica les bones noticies

a Carrasco, fent constar que "tots estem molt satisfets pels avancos dels

exercits lleials a Terol". Una segona Carta especificava que Lilly forniria

1.000 ampolles de 5 centimetres c6bics d'insulina (40 unitats per cc) i

1.000 ampolles similars de 20 unitats.41

La rcposta de Carrasco es interessant ja que reflecteix l'ambient de
recerca activa a la Barcelona de la guerra. Si hom podia obtenir mes in-
sulina, deia, li agradaria que n'hi hagues una part en pols seca, "per a
usar-la en el treball de recerca". En tot cas, especificava mes endavant,
podria esser enviada tota en poll, ja que seria senzill per a nosaltres de
dissoldre-la i posar-la en ampolles, indicant-se l'origen.42 La insulina
arriba a Barcelona el 16 de mare, tal com Carrasco ho agrai, afegint que
"tine la desagradable impressio que, no essent un soldat o un cirurgia,
soc inutil. De vegades el Dr. Bellido to rao quan diu que el nostre deure

39. Cannon " als meus col•legues de la Societat de Biologia de Barcelona", 8 de novembre de
1937.

40. Carrasco i Formiguera a Cannon, 25 de desembre de 1937.

41. Cannon a Carrasco i Formiguera , 28 de gener de 1938 i 9 de febrer de 1938.

42. Carrasco i Formiguera a Cannon , 3 de mare de 1938.
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principal ara es simplement de quedar-nos".43 Quedar-se i continuar
al front de les tasques de recerca, podria haver afegit.

La insulina no fou 1'6nica medicina que Cannon envia a Espanya.
Tambe havia ajudat, seguint una peticio de Gustavo Pittaluga, a la
tramesa de quinina.44 La tardor de 1938, comenca a ocupar-se de les
"malalties de la lnsuficiencia", particularment la pellagra, i inclogue 25
lliures d'acid nicotinic en una tramesa naval de forniments medics
transportats pel vaixell "Erica Reed".45 L'acid nicotinic, usat per a
tractar la pellagra, havia estat comprat amb els diners de la venda d'un
retrat de Cannon; aquesta circumstancia fou el tema de 1'iiltima carta de
Carrasco a Cannon des de Barcelona, l'onze de gener de 1939, en la qual
deia que el dit retrat havia provocat una gran quantitat de comentaris a
la premsa de Barcelona. L'original de l'obra havia estat Iliurat a Negrin.
"El Dr. Bellido l'ha arribat a veure", deia Carrasco, "jo, no, perque el
Dr. Negrin el va posar de seguida a la seva propia cambra".46

Es notable que el 1938, no solament la recerca fisiologica hagues re-
comengat en alguna extensio a Barcelona, sing que, a causa de les cir-
cumstancies de la guerra, l'escola de Madrid de Negrin i la de Barcelona,
per raons practiques, s'arribessin a fondre. Una salutacio enviada a Can-
non des de Barcelona el desembre de 1938 era signada no solament pels
catalans, sing tambe per Negrin, Mendez, Marquez i Blas Cabrera
Sanchez.

El Professor Walter B. Cannon fou nomenat doctor honoris causa de
la Universitat de Barcelona el mateix dia que rebia el mateix honor el
mestre Pau Casals i l'investigador frances Paul Langevin. Era el 20 de
gener de 1939. Sis dies mes tard, entraven les tropes de Franco a la ca-
pital catalana.47
Com es natural, la relacio de Cannon amb els fisiolegs catalans no

acaba amb la desfeta de la Republica. Com sempre, estava preparat per
ajudar els seus amics necessitats, i ara, poc despres de la guerra, s'esforca
a trobar posicions per als exiliats. La primera carta de Carrasco des de
1'exili (4 de febrer de 1939) conte la interessant informacio que Soula
ha pensat de restablir intacte el grup de Barcelona a Tolosa. Hom no
menciona res mes d'aquest pla tan aventurat, pero els papers de Cannon
contenen molts conjunts de correspondencia dels anys 1939-40 relacio-

43. Carrasco i Formiguera a Cannon, 18 de mare de 1938.

44. Cannon a Pittaluga , 3 de novembre de 1937 ; Pittaluga a Cannon, 29 de febrer de 1938.

45. Cannon a Carrasco i Formiguera , 23 de novembre de 1938 ; Cannon a Bellido, 3 de de-
sembre de 1938.

46. Carrasco i Formiguera a Cannon , 11 de gener de 1939.

47. Teresa Parries , Quan erem capitans ( memories d' aquella guerra ), 116 Barcelona, DO-
PESA, 1974.
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nada amb els fisiolegs catalans. Be que sensible a les necessitats de tots,
fou particularment actiu a provar de col•locar Carrasco, Negrin i Men-
dez en noves places. Finalment, els orienta tant cap a contactes institu-
cionals, com ara la Fundacio Rockefeller, com cap a les relacions
personals que tenia amb fisiolegs Ilatinoamericans, inclosos Houssay a
['Argentina i el seu propi deixeble Jose Joaquin Izquierdo a Mexic.

Espero haver pogut il•lustrar, amb aquestes breus notes, el contrapunt
entre internacionalisme i nacionalisme en ciencia. En paisos petits, amb
recursos limitats, els grups disciplinaris forts poden sorgir, com la fisio-
logia espanyola i catalana (un grup potser, amb dues localitzacions geo-
grafiques), encara que siguin com un estel fugac que il-lumina el cel. A
causa de la necessitat de mantenir un contacte constant i vitalitzador
amb l'avantguarda internacional de la recerca, aquests grups necessiten
associar-se amb investigadors significats de fora, com ara Cannon, amb
els quals s'obren linies de comunicacio, particularment en la forma de
relacio mestre-estudiant. En un estadi posterior, en part degut a la na-
tura progressivament mes activa d'un tal contacte, el grup produeix in-
vestigadors que aconsegueixen qualitativament el nivell internacional,
alguns dels quals ban de dirigir-se inevitablement a centres de recerca
estrangers (per les millors condicions, per falta de places en el pals
d'origen, etc.). Fins i tot en el cas que la guerra civil no hagues tingut
lloc, la fisiologia espanyola/catalana podria haver estat tambe la victi-
ma del seu propi exit, dispersant alguns dels membres mes joves en
centres estrangers. La gran sort de l'escola catalana fou d'establir un
lligam fort amb Walter Cannon, un humanista que creia profundament
tant en els seus objectius socials i politics com en la seva empresa cien-
tifica.
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3. Tarja del banquet ofert als Professors M. Askanazy i W.B. Cannon el dia 7 de
mark de 1930 . Signatures al dors : Josep M. Bellido, Angel A. Ferrer i Cagigal,
Rossend Carrasco i Formiguera , Jaume Pi -Sunyer i Bayo , August Pi -Sunyer, J.M. Pla
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^. Postal adre^ada a W.B. Cannon des de Barc^•luna ^^l 20 d'abril de 1937. La
signen: Camil Soula, Josep M. Bellido, Rossend Carrasco i Formiguera, Cesar Pi-
Sunyer iBayo, Leandro Cervera, August Pi-Sunyer i Jaume Pi-Sunyer i Bayo. Proce-
dencia dots documents: Walter B. Cannon Papers. Countway Library of Medicine,
Boston.


