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LA CIENCIA EN LA CULTURA CATALANA

El nostre passat cientific resta molt desconegut. Crec que es pot afirmar

que, en el marc de la cultura catalana, no hi ha all0 que horn anomena <<Histo-

ria de la Ciencia». Hi ha traduccions, no molt nombroses, d'algunes obres im-

portants en aquest camp. Hi ha, a nivell nostre, estudis histbrics que aborden

la problematica d'algunes branques de la ciencia com es ara la medicina o la his-

toriografia, i alguns estudis d'historia de Catalunya que tracten ocasionalment

la historia de la ciencia catalana.' Pero no hi ha un esforg especific i global.

La cultura catalana, com la cultura universal, pateix una forts escissib entre

<des dues cultures, que situa en un pla a part els elements culturals cientifica

naturals.2 Pel que fa a Catalunya, no serveix de res menysprear la nostra pro-

ducci6 cientifica, primer, sense coneixer-ne la realitat concreta, i despres, pel

fet que no sigui comparable amb la d'alguns paisos europeus. De tota manera,

1'interes predominant per les arts i per coneixer els processor economics i po-

litics de la nostra historia, es ben justificat i, evidentment, prioritari.
Si 1'activitat cientifica no ha estat mai molt rellevant, a nivell internacio-

nal, per exemple, ens hauriem de plantejar per que seria necessaria una histo-

ria de la ciencia catalana. De fet el tema esta forga al dia: als cicles sobre cul-

ture catalana hom inclou una conferencia sobre la questi6, a la Universitat

d'Estiu es fan cursos i colloquis..., i el dubte oficial sobre la capacitat cientifica

dell catalans ha provocat una enorme reacci6. A mes la convulsib de la nostra

societat es tan rica i profunda que demana en alguns conflictes l'assessorament

de cientifics i tecnics, com es el cas de la contaminacib del Garraf, la cons-

truccib i el funcionament de les centrals nuclears, la conservaci6 del medi am-

bient, els recursos energetics... I, dins el mbn laboral, la situacib complexa

del personal docent i investigador del CSIC i de la Universitat ha portat ja a

algunes lluites.3 I la seva situacib professional no fa sinb reflectir que, a nivell

cientific, els avencos han estat ben migrats. Comenca a esdevenir, perO, mes

i mes clar que el nivell cientific i tecnolOgic d'tina naciO es una clau per a la
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independencia i la Ilibertat del seu poble; a mes, 1'6s ideologic dels resultats
cientifics fa que es plantegi un nou paper no alienador de la ciencia en la vida
social. Aquests dos grups de factors, els economics i els politics i ideologies,
justifiquen el creixement de I'inter^s pel passat, el present i el futur de la ciencia
i de la tecnica a Catalunya.

Coneixer el nostre passat cientific es, tambe, <coneixer-nos». I cal fer-ho
d'una manera seriosa, cercant la veritat, sense triomfalismes ni a] contrari: in-
tentant situar la produccio cientifica catalana en un marc historic concret,
valorant les influencies de tot tipus que hi son presents..., per tal d'aconse-
guir-ne una interpretacio, base per a una alternativa al panorama de la in-
vestigacio, avui. Cal diferenciar una aproximacio seriosa d'una reivindicacio
de I'aptitud cientifica de Cataluna, que va Iligada a interessos mes immediats
i ha de prescindir del rigor. Es I'hora de situar els desigs, els prejudicis, en el
camp de les hipotesis, i trobar les tesis en el camp de la realitat historica.

HA EXISTIT LA FISICA A CATALUNYA?

La Fisica es una de les branques de la ciencia mes mitificades: arriba al
punt que es creu que no to connexio amb la vida quotidiana de 1'electricitat, la
televisio, els vols espacials, etc... I una idea immediata, consequencia d'aques-
ta i d'altres que he esmentat mes amunt, pot esser que no hi ha hagut (ni hi ha)
Fisica catalana. I no es pas exacte.

Al primer terq del nostre segle hi hague a Catalunva un important movi-
ment cientific. Per a explicar-lo caldran forga reflexions. Cal comengar per
trobar-ne els orfgens en el marc historic en que es desenvolupa. El primer terq
del nostre segle coincideix amb un moment important de 1'estrategia polftica
de ]a burgesia catalana: consolidada corn a classe, buscava convertir-se en el
sector hegemonic de la societat. Aconseguf un cert reconeixement del seu pa-
per i, a traves de la Mancomunitat, arriba a mig governar. Ho feu impulsant
la inversio per a modernitzar ]a infrastructura de comunicacions de Catalunya,
impulsa amb decisio un ampli moviment cultural i cientific, presta suport a
1'educaci6 general i professional, etc... De tots es sabut que la burgesia va
abandonar aquest programa: altres sectors socials el reprengueren. Els sectors
obrers i populars que configuraven el poder de la Generalitat, donaren un
impuls, potser mes profund i tot, a la feina comengada.

No podem oblidar un marc internacional: el segle xlx, per a la historia de
la cultura i de la societat es una fita important. Durant aquest segle, es pot dir
que van neixer les ciencies socials i amb elles el moviment obrer organitzat;
en el camp de la Fisica fou assolicla la terminacio de 1'edifici teoric iniciat per
Galileu i Newton; al comengament del segle xx fins i tot s'havia arribat a fer
entrar en crisi aquest edifici, i aparegue la Teoria de la Relativitat, que tanta
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curiositat i interes desperta a Catalunya; durant aquests anys, els fisics euro-
peus arribaren fins i tot a noves sintesis que descobrien nous continents del
mon fisic... ; ' a mes es comenca a produir allo que Bernal anomena <<segona
revolucio cientifica >,5 que ha convertit el coneixement teoric en forca de trans-
formacio de la natura al servei dels homes.

Fins 1'any 1934 la Universitat no va esser catalana. Aixo vol dir que fins
flavors, degut al caracter del poder politic central, la Universitat va tenir mol-
tes dificultats per a fer el paper que li pertocava. De fet, gran part del renei-
xer cientific d'aquest periode es canalitza per institucions fora de la Universi-
tat. Aixo fou possible, en part, per l'existencia a Catalunya de tradicions cien-
tifiques importants. En el camp de les ciencies de la natura, i en particular de
la Fisica, cal destacar l'Academia de Ciencies i Arts. Fundada 1'any 1764,
en plena Illustracio, com a resposta <<francesa > a les <<Sociedades de Amigos
del Pais>>, 1'Academia va esser capdavantera en molts terrenys, sobretot pel que
fa a la ciencia aplicada, en estreta relacio amb la revolucio industrial catalana.°

L'OBSERVATORI FABRA

L'Academia de Ciencies tingue la iniciativa de disposar d'un observatori
astronomic, metereologic i sismic a Barcelona: 1'Observatori Fabra. El pro-
jecte fou elaborat per Eduard Fontsere (s'encarrega de la part cientifica) i
per Josep Domenech i Estapa (arquitecte i fisic matematic, creador tambe
de l'actual edifici de 1'Academia). Cal tenir en compte que l'Academia ha
estat gairebe sempre una entitat privada, sense altres recursos sing les dona-
cions i els seus <<negocis>> (actualment el teatre-cine Poliorama i unes boti-
gues que hi ha a 1'entrada). L'Observatori fou possible gracies a la genero-
sitat del senyor Camil Fabra i Puig, marques d'Alella, que va posar a les
mans de 1'Academia 250.000 pessetes per a la realitzacio del projecte i 1'ad-
quisici6 d'un telescopi <<Mailhat>>. La Diputacio s'interessa en l'important
projecte i financa un cercle meridia. El rei Alfons XIII inaugura 1'Obser-
vatori 1'any 1904. Hi ha un petit detail que cal tenir en compte: el marques
no feu cap donacio per a pagar el personal auxiliar i investigador, que sem-
pre hi ha treballat desinteressadament.'

Josep Comas i Sola fou el primer director de 1'Observatori. Alguns anys
mes tard (1912) es posaren en funcionament les sections sismica i metereo-
logica, a carrec d'Eduard Fontsere.

La Seccio Astronomica dugue a terme fins a la guerra, sota la direccio
de Comas i amb la intervencio d'astronoms brillants com Isidre Polit i Joa-
quim Febrer, un treball cientific forca intens. Centraren les observations i
els calculs en els cometes i els asteroides, el descobriment d'alguns dels quals
fou assolit per obra de Comas i el seu equip. Comas descobri dos cometes,
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una estrella variable i onze asteroides, i dugue a terme estudis interessants

sobre Mart, Jupiter, Saturn i les estrelles dobles... Fou reconegut cientifica-

ment a nivell internacional. A mes son d'ell nous metodes d'observacio astro-

nomica, corn es ara el primer estudi cinematografic dels eclipsis de Sol' En

conjunt 1'obra de 1'Observatori va esser important si hom la situa en unes

coordenades ben determinades en 1'espai i en el temps. (Avui l'Observatori,

sense els ajuts que necessitaria per a convertir-se en un observatori modern,

tal com ho va esser, no pot dur una vida cientffica massa destacada malgrat

els esforcos que 1'animen.)

Les altres dues seccions de 1'Observatori Fabra ens duen a una altra

personalitat de la ciencia catalana: Eduard Fontsere. Fontsere fou un home

plurifacetic, serios, dotat d'un esperit cientffic realista molt gran. La seva

inquietud civica i intellectual feu que, al llarg de la seva extensa vida, pu-

guem trobar-lo present a gairebe tots els esdeveniments, projectes i realitza-

cions culturals catalanes, sobretot en relacio amb la ciencia. Vinculat de molt

jove a 1'Academia de Ciencies, posy en funcionament el rellotge astronomic,9

introdui les primeres radiografies a 1'Estat Espanyol, fou elegit per a la Seccio

de Ciencies de l'Institut d'Estudis Catalans, funda el Servei Meteoeologic de

Catalunya, participa al Segon Congres Universitari Catala... (Despres de la

guerra fou, fins a la mort l'any 1970, el president de la dita Seccio de Ciencies,

en una epoca que devia esser ben dificil d'esser-ho.)

LA METEOROLOGIA CATALANA

Una de les realitzacions mes importants de Fontsere fou, continuant i

aprofundint una tradicio que ja existia, el Servei Meteorologic. Hi havia, a

Catalunya, observatoris meteorologics privats corn es ara el de Rafael Patxot

a Sant Feliu de Guixols. Fontsere s'inicia a la Granja Agricola Experimental

de la Diputacio de Barcelona (per a l'agricultura, el coneixement del temps

atmosferic es decisiu). El 1914, amb material donat per l'Ajuntament de

Barcelona, comencaren els mesuraments diaris a 1'estaci6 meteorologica de

l'Observatori. A partir de la Granja, amb el recolzament de la Mancomuni-

tat, es crew la Xarxa Pluviometrica de Catalunya (1896), 1'Estaci6 Aerologica

de Barcelona (1913), ambdues precedents i bases del Servei Meteorologic de

Catalunya, creat per la Mancomunitat.

Fontsere recollf una tradicio de meteorolegs que ja existia a Catalunya,

iniciada al segle xviii per I'Academia de Ciencies. Fontsere lliga aquesta tradi-

cio a un interes popular ben arrelat per les questions cientifiques: la Societat

Astronbmica de Barcelona, fundada l'any 1910 per ell, recollia i organitzava

nombrosos amants de la ciencia. 1?ls membres de la dita Societat formaren
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la primera xarxa d'observadors i collaboradors. Fontsere impulsa, alhora, una
<<nacionalitzaci6» del treball cientific, i aconsegui en fases progressives que
1'Administraci6 publica es fes carrec del servei: primer la Diputaci6, despres la
Mancomunitat, i mes tard la Generalitat.

Per a formar la xarxa d 'observadors meteorogics, Fontsere compta amb
els membres de la Societat Astronbmica; pero mes tard acudf a sollicitar ajut
a les persones mes adequades de pobles i comarques del pals: rectors de
parroquia, notaris, metges rurals..., formaven part dels mes de dos-cents
corresponsals que tenia el Servei. Per augmentar la qualitat de les observa-
cions, unificar-les, etc., Fontsere dugue a terme un important esforc de divul-
gaci6. Josep Pons i Girbau, Gabriel Campo i Cunchillos i Aureli Pulve, els
ajudants de Fontsere, feren una excellent collecci6 de fotografies de n6vols
que fou recollida, amb una introducci6 teorica sobre meteorologia , en l'Atlas
Elemental de Ntivols, que pel seu interes fou publicat en catala i en frances.

El treball de Fontsere tingue fins i tot una dimensi6 international. No
tan sols fou el principal animador de la meteorologia catalana i espanyola.

Vinculat a organismes internacionals des de 1'any 22, 1'any 26 fou escollit
membre de la Comissi6 Permanent de la Xarxa Meteorologica Mundial."
Aixo ens explica que I'Atlas International de Nuvols i dels Estats del eel "
de la Comissi6 Internacional per a 1'Estudi dels Nuvols fou publicat gracies
a la Fundaci6 Concepci6 Rabell, presidida per Rafael Patxot, l'any 1935.
L'edici6 que unifica nomenclatures, classificacions de n6vols i estats del cel

va esser feta en catala, frances, alemany i angles. Se n'havia publicat un
Extracte per a l'tis dels observadors 1'any 1930, tambe a Barcelona. Entre
les 170 fotografies procedents d'observatoris francesos , americans , anglesos,
russos..., hi ha les fotografies de Gabriel Campo i Josep Pons, els collabo-
radors de Fontsere que figuren a l'Atlas Elemental. Llegir, avui, al proleg
de 1'Atlas, signat pel president de la Comissi6 Internacional, l'agraiment d'un
organisme internacional per 1'ajut catala, sense el qual haurien tingut difi-
cultats, fa realment goig i ens d6na una mesura de la qualitat de l'obra i de
1'empenta d'un home com Fontsere.

Des del 1927, Radio Barcelona emete informations diaries del temps.
Iberia i l'Estaci6 Aerolbgica collaboraren molt aviat per a vols nacionals i
per al Barcelona-Marsella. Una fita important fou la inauguraci6, 1'any 1932
de l'observatori del Tur6 de l'Home i el de Montserrat: 1'expedici6 de Font-
sere i els seus collaboradors tingue un fort ressb a Catalunya."

L'interes de Fontsere d'apropar la ciencia a tothom es una constant al
Ilarg de la seva vida. Essent molt jove edits una revista , <<El Mundo Cien-
tifico>>, que dirigia i redactava gairebe tot sol, es autor d'alguns volums
de la collecci6 <<Minerva>>, un dels esforcos mes importants i seriosos de
divulgaci6 cultural de la Mancomunitat; es autor d'un llibre d'iniciaci6 a les
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ciencies del mon ffsic per a infants , del qual encara s'ha fet recentment una
reedicio : Elements de Ciencies Fisiques i Naturals.

Fontsere feu tambe un treball important en un altre camp: la Sismologia.
En conjunt es pot dir que la seva obra constitueix la primera aproximacio a
1'estudi de la sismicitat a Catalunya , alhora que la feina de 1'Observatori
Fabra representa un recull ordenat molt important de Jades sfsmiques de
1'1 d'abril de 1914 al 2 de mare de 1936. Completat per Josep Iglesies,
Fontsere feu un estudi dels terratremols catalans desde ]'any 1100," obra
que constitueix la base de molts estudis.

Comas i Fontsere foren, a mes de bons professionals de la ciencia, homes
publics. L'Observatori Fabra atreia la curiositat ciutadana . Comas escrivl a
< La Vanguardia> mes de mil articles sobre Astronomia, Aeronautica, Fisica
en general ..., i es converts en un home sollicitat pels nombrosos Ateneus i
Centres socials existents a Barris i pobles, per fer conferencies . Fontsere
estigue sempre mes Iligat al mon de ]a cultura del pals: ingressa a la Seccio
de Ciencies de 1'Institut ]'any 1921; durant els periodes 1933-35 i 1936-39,
fou president de la Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i

Matematiques; l'any 1934, president de l'Ateneu Barcelones . I despres de
la guerra, ja ho he dit, president de la Seccio de Ciencies de 1'Institut d'Es-

tudis Catalans.

Cal precisar, arribats a un punt on podern tenir una visio de les diverses

linies cientifiques que van confluir a l'Observatori Fabra que la feina realit-

zada no era individual. He destacat les figures de Comas i de Fontsere per-

que en van esser els animadors fonamentals . Hi havia entorn d'ells uns equips

de professionals i d'excellents amateurs que foren la peca clau de ]'exit de

tants projectes corn es van realitzar . Astronoms corn Polit i Febrer, i l'afec-

cionat Santiago Ribot i Prat, formaren ]'equip de Comas. El fisic Ramon

Jardi," home dotat d'una gran capacitat i imaginacio , creador, sobretot, del

pluviometre d'intensitats, i els afeccionats i tecnics ja citats, Pons, Campo,

Pulve..., compongueren ]'equip de Fontsere.

WS REALITZACIONS EN FISICA

La produccio en el terreny de la Fisica no es limita a I'Observatori de

]'Acad'emia de Ciencies . No puc deixar de citar la feina feta a l'Observatori

de 1'Ebre, dedicat fonamentalment a la recerca en heliofisica i geoffsica, fun-

dat i animat des de ]'any 1904 per la Companyia de Jesus.

A nivell d'esdeveniment cientific que ens mostra l'orientacio que tenia

]a Mancomunitat a traves del seu Consell de Pedagogia , cal esmentar els

<<Cursos Monografics d'Alts Estudis i d'Intercanvi >>, que portaren a Barcelona
els fisics i matematics mes importants del mon, corn Sommerfeld, Weyl,
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Levi-Civitta, Einstein..., amb la intencio que els professionals locals entres-

sin en contacte directe amb ]a ciencia inoderna.15 Un dels animadors dels

cursos, vinculat a la Seccio de Ciencies de l'Institut, a la SCCFQM, un

dels pocs ffsics teorics destacats que hi devia haver a tot l'Estat Espanyol,
fou Esteve Terrades.

El moviment cientific catala tingue prou vitalitat per a abastar molts

camps de les ciencies de la natura. He parlat d'algunes realitzacions en ffsica.

Per a seguir un periode de 1'evoluci6 de la vida de la ciencia i la tecnologia
catalanes, es imprescindible de fer referencia a la revista <<Ciencia» (1926-

1934), creada i sostinguda per Ramon Peypoch, que arriba a donar una gran
coherencia al panorama cientific del nostre pals.

UNA INTERPRETACIO

La ciencia del primer terc del nostre segle, i aixo es veu en el cas de la
Fisica, era en proces de transformar la manera com era produlda. M'explico:

a partir d'un mode feudal de produccio, s'anava cap a una produccio de nou
tipus, basada en les institucions cientifiques i en 1'Estat. Parlo de proces de
transformacio perque trobem en el panorama de la Fisica, per exemple, ele-
ments de tots dos tipus: els dos observatoris de Catalunya foren possibles
gracies a <<institucions>> privades de tipus medieval, un orde religios i un
mecenes; la major part de les contribucions cientifiques foren degudes a
l'esforc individual de persones capacitades i amb suficient empenta per a
fer-ho. De fet aixo es una caracterfstica mundial del desenvolupament de la
ciencia, alto que ha estat anomenat 1'epoca <<heroica».1B

El periode algid de l'ascens de la classe social progressista del moment,
la burgesia, coincidf amb I'inici de la nacionalitzacio, en certa manera, de la
recerca o, mes ben dit, de la intervencio del sector public en la recerca. El
paper de la Mancomunitat en el progres de la ciencia Them fet veure una
mica per les seves realitzacions en Fisica. L'any 1936, la Generalitat, sorgida
d'una correlacio de forces polftiques i socials ben diferents, amb una forta
presencia dels sectors populars, enfront de 1'economia de guerra que va haver
d'afrontar, va aprofundir la directriu que havia pres, tot incorporant a les
Institucions de Cultura de la Generalitat, 1'Academia de Ciencies i Arts."
L'Institut d'Estudis Catalans ja en formava part. D'aquesta manera, amb ex-
cepcio de 1'Observatori de l'Ebre (que, tanmateix, collabora amb el Servei
Meteorologic), la produccio cientffica de Catalunya, en Fisica, passava a la
responsabilitat dels poders publics. La Generalitat, que va fer una tasca
impressionant en els terrenys de la cultura i la investigacio, va veure's molt
limitada pel temps tan breu de la seva gestio i pels escassos recursos econo-



44 ANTO:AI ROCA I ROSELL

mics amb que comptava, en una conjuntura mundial de crisi. 'I'anmateix es
pot dir que els projectes eren prometedors.

UNA ALTERNATIVA A LA CIENCIA DELS ANYS 30

Fontsere fou un home ben lucid. M'agradaria d'acabar comentant tin arti-
cle que va escriure al num. 1 de la revista <<Nova Iberia>>, durant la guerra,
editada per Ia Comissaria de Propaganda de la Generalitat. A ]'article es feta
una analisi de la trajectoria cientifica catalana. Remarca el profund Iligam
que tenia la recerca amb la industria catalana naixent; la major part d'in-
novacions tecniques al mon va tenir tin resso immediat al nostre pals. D'altra
banda, la investigaci6 mes apura > havia estat dirigida mes aviat cap a l'ob-
servaci6, que demana menys rectirsos de tipus economic (ara ja no es cert).
Pero Fontsere creu que Ia ciencia catalana ha de fer una inflexi6: cal profes-
sionalitzar-la. La ciencia catalana es devia ressentir de dos elements: ]a debi-
litat i el caracter extremadament elitista de la Universitat, i el paper tan
important que tenien els afeccionats, que devien tenir cada cop mes difi-
cultats per a seguir els progressos teorics. Fontsere preconitzava, a partir
d'una organitzaci6 social democratica, tin programa de tria que permetes a la
ciencia de donar tin salt endavant, sobre la base d'una formaci6 adequada als
temps moderns.

1. Vegeu Un segle de vida catalana, diversos autors; o be Historia de In premsa cata-
lana. Tasis-Torrent (Ed. Bruguera, 1966).

2. Les ciencies de ]a natura s6n tin element de canvi que actua sempre a tin ter-
mini miijanament llarg, i no afecta, en general , la conjuntura politica. La manipulaci6
de la ciencia ; de la tecnologia es tin element ideologic de dominaci6 important: cal
mantenir allo que en faci referencia fora de I'abast d'uns i a les mans exclusives dels
espccialistes

3. I Assemblea d'Investigadors. Declaraci6 (en ciclostil) 1975.

4. L'any 1927 al Congres Solvay, a Bruselles, es consolida la mecanica quantica, ]a
mecanica del microcosmos.

5. J. D. BERNAL, Science in History, 1964. Traduit al catala per J. Sole-Tura, Historia
Social de la Ciencia, Ed. 62, Barcelona , 1967, volum 2, pag. 7.

6. Vegeu ERNEST Li.uc u : El pensament economic a Catalunya (1760-1840). Ed. 62,

Barcelona, 1973; BALARI I JOVANY: Historia de la Real Academia de Ciencias y Artes,

Tip. «L'Avenc», Barcelona, 1895.
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7. En aquella epoca, i encara avui ho creuen alguns, la ciencia era una vocacio,

no una professio.
8. Vegcu <<Comas i Sola>, Gran Enciclopedia Catalana, un article d'Heribert

Barrera.
9. M°s tard, amb Ramon Jardf, organitza el Servei Ilorari de ]'Acad'emia, encara

en funcionament.
10. «17ontsere», Gran Enciclopedia Catalana, article de Josep Iglesies.
11. Us a 1'Arxiu Historic Municipal.
12. Vegcu memories de la SCCFQM, vol. I, fasc. I, editat per ]a Seccio de Cien.

cies &^ NEC.
13. Recopilacio de dades sismiques de les terres catalanes entre 1100 i 1906.

14. Sobre Ramon Jardi, vegeu 1'article de Serra d'Or de novembre de 1972, de
Josep Iglesies amb motiu de la seva mort.

15. Esteve Terrades, l'any 1932, publics cinc volum titulats Colleccio Cursos de Fisica
i Matemdtica, recollint algunes conferencies del cicle.

16. J. D. BERNAL: Ilistoria Social de la Ciencia, volum II, pag. 31.
17. Butllcti Oficial de la Generalitat, D. O. 1418/36, num. 227, p. 1408.


