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JOSEP GOMEZ OCANA

L'il•lustre catedr<ttic do Fisiologia de Sant Cartes fou

,in dell representants mes esclarits d'aquell< generacio quo

comenila a sentir la necessitat do produir obra original.

A Espanya - cal on aixo incloure-hi tambe Catalunya-

s'havia perdut en el se,,-]e xix aquella curiositat desvet-

;lada on les darreiies del xviii que estigue a punt de pro-

duir un renaixement i de donar pas a un Estat quo no fos

una trista excepcio on el comers do la cultura. Les lluites

politiques en que es malgasta tota una centuria, l'especifica

ndiferencia per lo age, propia do la rata espanyola, han

portat al retras actual que tant costara do guanyar i la

merescuda prevencio amb que miren cis treballs espanvols

(Is investigadors d'arreu del mon.

Pels volts del go hi hague uns homes que s'adonaren

de com no es prow per justificar una civilitzacio el nodrir-

so de Ia produccio dels altres i de com es suicida el can-

tonalisme cultural. Aquesta generacio que ens precedi

produi uns homes excepcionals, En Cajal i on Turro,

i, a mes, alguns altres que sentiren els problemes dels

temps, no en la plenitud que els homes d'ara, pero quo

f^,ren possible, amb el seu example, quo naixes 1'estimul

actual. Un d'aquests homes era En Gomez Ocaia. Fou

un cas, entre tants, perd dels mes eximis, do l'autodi-

dacte. No comptava amb cap tradicio fisiologica on que
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apoiar-se i es senti amb vocacio, aprengue els metodes

i produi alguns treballs remarcables : record2m les seves

investigations sobre tiroides i suprarrcnals i sobre les

funcions del cervell. Es cert que no arriba a internacio-

nalitzar la fisiologia d'Espanya malgrat els seus esforcos,

cls seus viatges i el pertanyer al Comite dels Congresos

de Fisiologia, al costat d'altres savis de gran relleu, pero

fou un professor devot que lluita sempre amb les dificul-

tats do l'ensenyament a nombre inversemblable de deixe-

bles, corn es dona a Madrid i tambe a Barcelona, i quo

malgrat aquestes circumstc'ncies, logra despertar l'interes

en alguna jova intel•ligencia . Era sons dubte el Dr. Gomez

Ocafia un dels mks alts valors del Claustre de la Facultat

do Medicina de Madrid i el seu nom ocupara un hoc dis-

tingit a 1'historiar el desenrotllo de les cicncies experi-

mentals a Espanya.

La SOCIETAT Dr. BIOLOGIA, que l'havia nomenat amb

justicia . i afeccio soci honorari , servara un bon record del

que fou model per la seva afinada sensibilitet etica, fisio-

leg ben distingit i un veritable professor.


