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DEL DR . THOMAS F. GLICK

Voldria dir des d'un bon principi que els meus comentaris seran mes

sobre anecdotes i records que no pas sobre la valuosa conferencia del

professor Glick. En primer lloc em complau molt, i complaura tant

Rossend Carrasco com a mi, que el primer nom citat en la conferencia

hagi estat el de Camil Soula, no solament per la seva obra meritoria com

a fisioleg, sing perque Soula, en els mesos initials de l'any trenta-nou,

fou potser el primer en el temps i tambe el primer en 1'eficacia a ajudar

els catalans en general i els metges en particular, creant a Tolosa un

refugi en el qual es reuniren en gran nombre, entre altres, Rossend

Carrasco i el meu mestre, el professor Jesus M. Bellido.

El segon nom citat es el del professor Houssay. Com tots sabeu,

Houssay aconsegui el Premi Nobel el 1947. Recordo que Puche m'expli-

cava que trobant-se una vegada examinant un estudiant argenti, a

Mexic, feu a aquest una pregunta sobre les funcions de la hipofisi, i

l'alumne contesta: "Estoy muy satisfecho porque me pregunta Ud. por

la glandula national", referint-se a les recerques d'Houssay.

En la visita de Cannon a Barcelona, amb la familia, hi hague, com diu

el professor Glick, l'anada a Montserrat, que fou meravellosa, i tambe

un altre bon moment davant les fonts luminoses de Montjuic, que ara

encara son espectaculars, pero que en els anys 1929 i 1930 eren proba-

blement uniques al mon; alli, el professor Cannon, la senyora i llurs

quatre filles s'assegueren sobre la barana i estigueren mitja hora contem-

plant, admirats, com la font canviava de color i de forma i l'aigua

pujava i baixava.
Una bona part de la conferencia, tan interessant, del professor Glick,

s'ha referit a la celebre controversia sobre l'adrenalina, i aixo passa fa

seixanta anys; el tema era molt controvertit llavors, i ara es tan conegut

que, en la premsa diaria, en les converses, etc., la gent diu amb molta

naturalitat: "Em sento 1'adrenalina", "he tingut una descarrega d'adre-

nalina". Cada vegada que hom to un esglai o passa alguna cosa grossa,

hom parla de l'adrenalina.
Passem ara a comentar l'experiment essential de Cannon i de Carras-

n
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co. Com ha dit molt be Glick, es simple i elegant. J o el compararia amb
altres experiments simples i elegants, tots ells resultat final d'una feina
complicada i llarga, resumida en forma meravellosa, com es ara el dc
Loewi de la regulacio quimica del ritme cardiac i el de Heymans de la
pincada de la carbtida. Tant Loewi com Heymans foren distingits, amb
justicia, amb el Premi Nobel; aixb, dissortadament, no 11 esdevingue a
Cannon. Es una satisfaccio per a tots nosaltres la part important de
Carrasco en aquestes recerques, i, tambe, que avui ens acompanyi en
recordar-les.

Es igualmcnt agradable la mcncio de Leandre Cervera, entre altres
merits perque Cervera fou membre de l'Institut d'Estudis Catalans en
els moments que era una institucio cientifica mes o menys clandestina;
i es bo de recordar-ho ara que podem celebrar, almenys en aquest
moment, sessions publiques ben concorregudes, corn la present. E1
treball d'Houssay i Cervera sobre l'adrenalina fou dut a terme a Buenos
Aires i no pas a Barcelona, quan Cervera passa uns mesos a la capital
argentina com a ajudant del meu pare, llavors invitat com a professor
visitant.

Ha parlat el professor Glick de William James i de les bases fisiolb-
giques de les emocions; naturalment, d'aixo fa molts anys i mes recent-
ment hem vist la recfproca, que son els efectes psico-somatics. Es dub-
tos que els fisiolegs peninsulars doncssin suport a Gley; si ho feren, fou
per la influencia de la seva personalitat simpatica i brillant, perb -com
ha citat cl mateix professor Glick- "cercar la definicio mes exacta no es
negar una funcio", i a116 quc feren els nostres fisiolegs fou oposar-se -i
continuo citant Glick- "al use aproximado y vago del concepto, cosa
tan general".

Es cert que el grup barceloni no crcia gaire cn 1'us dels extrets glan-
dulars, tan popularitzats en aquell moment; n'es prova clara el fet que
1'eminent farmacoleg Dr. Bellido deia, en una explicacio caricaturesca,
que els extrets es preparaven posant la glandula sobre una cadira de
lcs que flavors en dciem "de rcixeta", amb els corresponents forats; cl
laboratorista s'hi asseia al damunt, i allb que en rajava era el que dona-
ven en forma de gotes com a extret dc tiroidc, de ronyo, de pancreas
o del que fos. Una bona prova del fet que no creien gaire en aquest
metodc. D'altra banda, tot aixb es depassat, els adrenergics posteriors a
1'adrenalina han marcat clarament les deferents funcions, lligades amb
1'acci6 del sistema simpatic.

Un dels firmants del menu en el banquet que oferiren at professor
Cannon a Madrid es el Dr. Oliver i Pascual, metge molt distingit de
1'epoca, per al qual el Ministeri d'Instruccio Publica, sota Primo dc
Rivera, crew una catedra de Patologia constitucional, com es portava
llavors, a traves de les idees proccdcnts principalment d'Italia. Els oposi-
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tors al regim, que eren molts, deien que aquesta era 1'6nica mesura cons-
titucional deguda al General Primo de Rivera.

Els actes commemoratius del vint-i-cinque aniversari de la Societat dc
Biologia (actual Societat Catalana de Biologia) foren prcsidits per Juan
Negrin, que era membre corresponent de la Societat des de la fundacio
el 1913. Negrin hague de marxar rapidament, abans quc no s'acabes la
sessio, i l'endema passat ens assabentarem que havia sortit a cuita-corrents
per anar al front de Terol, on tinguc hoc una de les mes brillants opera-
cions militars de I'exercit republics; de manera que Negrin, en questio
de vint-i-quatre bores, passa de la seva vocacio inicial, relacionada amb
la Societat de Biologia, a la seva vocacio final de cap del Govern espa-
nyol. Aquesta reunio, col•laboracio o unificacio entre cls fisiblegs de
Barcelona i els de Madrid, fou, naturalment, reforcada amb el trasllat
del Govern espanyol a Barcelona, amb el qual vinguc Rafael Mendez (de
qui parla Glick), subsecrctari de Governacio que despres ha fet un tre-
ball molt brillant a Mexic.

Finalment, el Dr. Glick menciona Izquierdo. Si podem estar tots
agraits a l'accio dc Soula en els primers mesos que seguiren la desfcta,
hem de dir aixb mateix d'Izquierdo, mes tard, almenys per a alguns de
nosaltres. Izquierdo to una altra relacio indirecta amb nosaltres: en el
seu Ilibre -tan intcressant- sobre Harvey i el descobriment de la circu-
lacio de la sang, descriu amb una certa frcdor l'obra de Miquel Servet, la
qual, naturalment, no es comparable amb la de Harvey pero to una
importancia notable. El professor Bellido tradui el llibre dc Cannon
"The Wisdom of the Body" al castella, publicat a Mexic amb el titol
de "La Sabiduria del Cuerpo", amb una introduccio del meu pare i una
nota final de J.J. Izquierdo. Una altra mostra de lcs relacions entre el
mestre de Harvard, Izquierdo i el grup catala.

Finalment, en parlar Glick de l'internacionalisme, m'agrada de recor-
dar un amic molt estimat, que ve a csser la tercera generacio dels
Cannon, el professor xile Joaquin Luco, una de les pcrsonalitats mes
distingidcs de la neurofisiologia, col.laborador d'Arturo Rosenblucth,
seguidor de Cannon durant molts anys. Luco, que avenca en el seu

treball experimental a Harvard, ha guanyat el Premi Nacional de Cien-
cies i moltes altres distincions.

En la scccio final de la seva presentacio, tan interessant, Glick recor-
da l'accio de Cannon com a amic dc la democracia espanyola en els any-,
dificils de la guerra, i la seva ajuda material als serveis medics, quan tan-
tes coses ens faltaven. Com a mostra d'agraiment i contribucio al conei-

xement de 1'obra cientifica i humana de Cannon, el Comissariat de Pro-

paganda de la Generalitat m'encarrega un llibret informatiu. Escrit de
memoria, sense cap document a ma, part a Solsona i part a Montserrat,
l'hospital militar mes gran de la Republica, vaig lliurar-ne l'original a
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1'amic Miravitlles -amb un altrc estudi portat a la Direccio de la Sam-
tat Militar- els 61tims dies de gener del 1939. M'advertiren de tornar
de scguida a Montserrat, ja que l'endema havia de comencar 1'evacuacio,
principi del meu cami cap al Coll d'Arcs i el pas de Franca. Probable-
ment mai no ha llegit ningu aquests treballs; jo no en vaig guardar copia.
Tot el contrari d'un best seller.

Aquests son els meus comentaris, improvisats; corn deia en comencar,
no guarden gaire relacio amb la dissertacio del professor Glick, en la
qual hem apres tantes coses i reviscut tints records. Les memories per-
sonals hi afegeixen algunes impressions d'ambient. Si esperava amb gust
de sentir Glick, ara se que 1'esperanca era ben justificada i vull donar-li
novament les gracies per tot el que hem guanyat en aquesta sessio com-
memorativa de la fundacio de la Societat Catalana de Ciencies Fisiques,
Quimiques 1 Matematiques.


