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INTRODUCCIO

Voldriem posar de manifest amb aquest treball el grau de collaboracio
que s'assolf, d'una forma tan normal com immediata, entre la nostra So-
cietat, com a filial tot just estrenada de l'Institut d'Estudis Catalans, i la
Generalitat restablerta pel Tinent Coronel d'Enginyers Francesc Macia.

No pretenem, ni de bon tros, de fer acf un estudi exhaustiu de les
activitats corporatives dels membres, tant de la Seccio de Ciencies de l'Ins-
titut com de la Societat Catalana de Ciencies, durant els anys, tan esperan-
cats i .plens de realitzacions positives, que van del 1931 al 1936.

Del que si, pero, voldriem deixar constancia es del fet que, recollint
la tradicio de la Mancomunitat de Prat de la Riba i de Puig i Cadafalch,
l'Institut i les seves filials cientifiques continuaren, amb nou impuls, les
tasques d'investigacio que els havien estat confiades des de llur inici. Aques-
tes tasques s'anaren desenvolupant en dues vessants: la de donar suport
a programes de recerca que hom creia prioritaris i de gran interes per al
pals, i la de propiciar la construccio de laboratoris oficials de recerca, po-
sats sota el guiatge cientific de l'Institut d'Estudis Catalans.

LA CREACIO I L'ANIHILAC16 DE CENTRES DE RECERCA AUTONOMS:

UNA CONSTANT HISTORICA

La politica cientifica portada a la practica durant aquells anys creiem
que mereix d'esser recordada en els moments actuals, car pot eontribuir
a l'establiment de la futura organitzacio cientifica de Catalunya, tan deba-
tuda en els darters temps. Fora trist, d'altra banda, que el treball dels
nostres cientifics d'aquella apoca, tan zelosament silenciat a les generations
sorgides en la postguerra, restes oblidat i dispers en les prestatgeries de
les hemeroteques.

[65]



18 IOSEP Al. TLRA I SO11 EAS

L'operacib de cobrir amb un espes mutisme i menyspreu 1'obra cienti-

fica feta durant els periodes d'autogovern no fou facil d'aconseguir ni el

1923 ni el 1939 pels responsables de la nova situacio. A part l'obra posi-

tiva forjada per la Mancomunitat i la Generalitat, allo que resta viu en la

memoria dels cientifics del nostre pals fou 1'esperit de lliure iniciativa amb

que foren establerts els projectes i els programes de recerca; aquest punt

i no pas una gran riquesa de mitjans es el que sempre agraeix mes un pro-

fessional de la ciencia, juntament amb el convenciment personal que la

seva feina es d'utilitat a la comunitat que 1'envolta.

No pot estranyar-nos, doncs, que els homes que visqueren la vida

cientifica de l'autogovern se'n fessin resso tan bon punt les circumstancies

ho permeteren.
Fa poques setmanes, l'Ajuntament de Barcelona confirmava el lliurament

de la Casa de Convalescencia i de l'Antic Hospital de la Santa Creu per

a la reinstallacio de tots els serveis de l'Institut d'Estudis Catalans al

costat de la seva biblioteca, la Biblioteca de Catalunya. Acompanyaren, en

l'acte, a les autoritats municipals, els caps de la Diputacio i de l'Institut.

En un acte de caracteristiques molt semblants, celebrat el 30 de mare de

1931 en una de les sales de la Casa de Convalescencia, el llavors President

de l'Institut d'Estudis Catalans, Josep Puig i Cadafalch, manifestava davant

el batlle de la ciutat, Sr. Comte de Giiell, i el President de la Diputacio,

Sr. J. Maluquer i Viladot: <<Sera el dia d'avui, excellentissims senyors, un

dia solemne en la nostra historia que separara un temps passat de creixenca

del temps de plenitud. La nostra obra futura ha de correspondre al nou

casal.>> Afegia mes endavant, tot fent memoria de les realitzacions de l'Ins-

titut: <<La Seccio de Ciencies ha metoditzat i publicat la historia natural de

Catalunya, collaborant a Is. tasca del Museu i de la Institucio Catalana d'His-

toria Natural. Amb la Societat Catalana de Biologia i amb l'Institut de

Fisiologia, ha fet extraordinaries contribucions a les ciencies biologiques.

Mitjancant el Servei corresponent ha ordenat la recerca de la Meteorologia

catalana. Havia iniciat una Societat de Filosofia, un Laboratori de Psicologia

Experimental, una Biblioteca d'estudis matematics i fisics; un Laboratori

d'Estudis Superiors de Fisica, destructs pels esdeveniments politics que no

vull ni anomenar.'>>

Puig i Cadafalch es referia, evidentment, a l'obra anorreadora del Direc-

tori del General Primo de Rivera. Aquell regim no es limits solament a

actuar contra 1'Institut d'Estudis Catalans, sing que escampa la seva accio

sobre institucions directament regentades per la Mancomunitat, dissolent,

per exemple, l'Institut d'Electricitat i Mecanica Aplicada i I'Institut de

Quimica Aplicada, aquest darter fundat i dirigit pel prestigios fisico-quimic

i farmaceutic Josep Agell i Agell.
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En el llarg parentesi de foscor que acabem de cloure, aquests fenomens
de desmantellament de laboratoris de recerca autonoms es reproduIren. Cal
recordar nomes el Laboratori d'Assaigs i d'Investigacio Tecnologica de la
Generalitat, que fou esmicolat cientificament en passar els seus aparells
d'investigacio a les mans d'altres centres dependents administrativament, i
d'una forma absoluta, de la capital de 1'Estat. Aquesta politica contrasta
fortament amb la que emprengue la Generalitat durant els anys trenta; un
cas que ho palesa es el de l'Institut de Fisiologia, fundat per 1'Institut
d'Estudis Catalans durant la Mancomunitat.* Aquest centre de recerca me-
dica i bioldgica reprengu6 llurs activitats l'any 1931, i fou installat en unes
dependencies de la Facultat de Medicina; alll, hi trobem (collaborant en
una mateixa realitzacio) el Govern Central, el Govern de la Generalitat i
1'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta collaboracio permete de fer compa-
tibles les tasques d'ensenyament en la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat Autonoma de Barcelona, amb les linies de recerca inspirades per
l'Institut d'Estudis Catalans, a traves d'August Pi-Sunyer i els seus com-
panys.

Un decret de la Generalitat' valora positivament aquesta politica,
quan recorda la doble dotacio pressupostaria de l'Institut de Fisiologia.
D'una part la rebuda de l'Estat per a atendre la nomina del personal do-
cent, i de I'altra la percebuda de ]a Generalitat per tal de costejar les ne-
cessitats de la recerca cientifica. En tractar de la problematica d'una doble
tributacio, 1'esmentat decret diu textualment: a...no es tracta de gran com-
plicacio si recordem que en I'actualitat existeix aquesta mateixa dualitat
en els ingresses a l'Institut de Fisiologia, per exemple. Uns dells de
caracter netament cientIfic (investigacio), amb el benentes que la primera
tributacio procedia de la Generalitat, i s'incrustava en una dependencia de
I'Estat. Naturalment que, en parlar d'incrustacio, ens referim nomes a allo
que afecta les pedres de I'edifici, no a 1'esperit del treball que s'hi portava
a dintre, que era genuInament nostre. I aixo no representa cap complicacio,
ja que les pedres de la Universitat no son la Universitat, i 1'esperit es pot
trobar dispers pertot arreu.>>

L'Institut de Fisiologia torna a donar fruits molt aviat; ens plan citar
nomes, i a tItol d'exemple, la ipublicacio <<El Complex vitaminic B>>,'
en la qual Cesar Pi-Sunyer i Bayo, membre de la nostra Societat des de la
seva fundacio, posa de manifest els treballs realitzats en l'Institut de Fi-
siologia vers la clarificacio i la unificacio de 1'esmentat complex vitami-

* Aquest Institut fou treat, en part, per enquadrar mes be el grup d'investigadors
universitaris centrats per August Pi-Sunyer, els quals havien trobat acolliment en el
Laboratori Municipal, on collaboraren amb Ramon Turro i Pere Domingo, entre
d'altres.
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nic; aquest bioquimic, geema de ['actual Conseller de Cultura, fou Assistent

de 1'Institut de Fisiologia (1931) i auxiliar de Bioquimica a la Universitat

Aut6noma de Barcelona (1933), i s'hague d'exiliar amb la seva familia a

Mexic 1'any 1939.

L'Institut de Fisiologia fou anorreat, per segona vegada, en la post-

guerra. Un cop posat de manifest, amb el que precedeix, que el fet de dema-

nar, des d'ara, una politica cientifica autonoma, amb uns laboratoris adients,

no constituira cap novetat, ens deturarem a esmentar dos programer inter-

nacionals, l'un de meteorologia i l'altre de geofisica, en els quals la nostra

Societat participa tot just iniciat el Govern de Macia.

PARTICIPACIO DE CATALUNYA A L'ANY POLAR 1932-33 "

El primer <<Any Polar Internacional> consisti en la tramesa d'expedi-

cions encarregades de fer observacions horaries, principalment magnetiques

i meteorologiques, des del 1.e` d'agost de 1882 fins al 31 d'agost de 1883.

Horn pretenia de posar en practica els metodes sinoptics, d'observacio si-

multania, desenvolupats pocs anys abans per l'austriac C. Weyprecht. En

conjunt anaren dotze expedicions a la zona glacial del Nord, escalonades

entre les latituds 64° i 81°, i dues expedicions al Sud, entre els parallels

54" i 56°. Ensems, alguns observatoris situats a latituds mes baixes contri-

buiren a aquella empresa amb observacions permanents, a fi de relacionar

els elements meteorologics i magnetics observats a les zones glacials, amb

els de les zones temperades.

En el curs de la conferencia internacional meteorolbgica celebrada a

Copenhaguen el mes de setembre de 1929, s'acorda l'organitzacio d'un

segon Any Polar, i fou decidit que coincides amb el cinquantenari del pri-

mer, es a dir, que dures des de 1'estiu del 1932 fins a la tardor del 1933.

Pel clue fa a la meteorologia, els objectius proposats en la conferencia

foren:

a) Preparacio de cartes del temps que representessin 1'estat de l'at-

mosfera al nivell de la mar a les clues regions polars de la Terra.

b) Investigacio de la circulacio atmosferica entre les regions polars i

les baixes latituds.

c) Exploracio de l'alta atmosfera damunt les regions polars.

Els objectius a) i c) son peculiars als observatoris permanents o tem-

poraris de les zones glacials, i no cal dir que en les dates de que parlem,

corn fins i tot en els nostres dies, les expedicions polars es troben fora de

1'abast dels nostres recursos; per contra, la collaboracio a l'estudi de la

circulacio atmosferica, i tambe al del magnetisme terrestre, fou oferta des

del primer moment pel Servei Meteorologic de Catalunya, organisme, corn
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os sabut, fundat per i'Institut d'Estudis Catalans i administrat posterior-
ment per ]a Generalitat.

L'organitzacio del segon Any Polar fou confiada al Dr. La Cour, di-
rector del Servei Meteorologic danes . Aquest cientific feu un viatge a Es-
panya pel mare de I'any 1931 , i vingue a Barcelona a fi de precisar les
possibilitats de Catalunya com a punt de referencia per a 1'estudi de la
circulacio atmosferica . Eduard Fontsere li exposa el projecte d ' un observa-
tori al cim del Montseny , a part la instaldacio d'una estacio menys impor-
tant al cim de Montserrat ; aquest projecte interessa immediatament a La
Cour.

La Seccio de Ciencies de l'Institut d'Estudis Catalans, a la qual fou
proposat el patronatge de la nova fundacio , el feu seu sense dubtar. Pocs
dies despres de pres aquest acord es produIren els esdeveniments politics
del 14 d'abril, que provocaren el retorn de 1'autogovern a Catalunya. Dels
cinc comissaris de la Universitat que el mateix dia de la proclamacio de la
Republica nomena el President de Catalunya Sr. Francesc Macia, tres eren
membres de la Seccio de Ciencies, i un d'ells el fisic Eduard Fontsere.
Aquesta nova tasca els havia de representar una desviacio momentania de
I'activitat estrictament cientifica. Malgrat aixo, la Seccio de Ciencies de
l'Institut continua treballant per la collaboracio de Catalunya en 1'Any
Polar i, en una de les sessions , el President , Sr. Pere Coromines, va pro-
posar que corn a primer acte en aquest sentit, el premi Larratea ( de 5.000
pessetes ), fos destinat amb caracter internacional a 1'Any Polar , i hom posy
com a terra un estudi sobre < l'intercanvi de masses d'aire o d'energia entre
les regions polars i les temperades de la Terra >>. La convocatoria d'aquest
premi fou di^fosa arreu del mon per la Comissio international de i'Any
Polar , i rebe una bona acollida per part de ]a comunitat cientifica.

Per tal de portar a ]a realitat els observatoris de muntanya , l'Institut
hague de recorrer a la Generalitat , car 1'empresa excedia de molt els re-
cursos ordinaris del Servei Meteorologic de Catalunya . Eduard Fonsere,
Ramon Jardi i Jaume Serra i Hunter s'adrecaren al Consell Informatiu de
Pedagogia , que era ( dins el mare de la Generalitat provisional de 1931) el
precursor del Conseil de Cultura de la Generalitat de Catalunya , que fou
creat per ilei del Parlament de Catalunya el 14 de desembre de 1933.

Al cap de pocs dies arriba el credit necessari del Govern de la Genera-
litat al seu Servei de Meteorologia . Aquesta rapidesa en el tramit oficial
no pot deixar de sobtar-nos als qui hem viscut la vida cientifica del nostre
pals en aquests darters anys , car molts investigadors hem estat pendents
durant mesos de la resposta positiva o negativa a les nostres propostes de
recerca, que indefectiblement es decidien a is capital de 1'Estat. Els iliura-
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ments economics, en el cas favorable, acostumen a atorgar-se d'un any per
a 1'altre.

Comenta Fontsere que el President Macia i el Conseller Ventura Gas-
sol ono solament s'apressaren a recomanar la concessio d'un credit per a
la construccio i el funcionarnent de l'Observatori del Montsenv, sing que,
quan se'ls feu present una errada del pressupost provisional per no haver
mesurat prou be la circumstancia que per fer cases al cim del Montseny

call pujar-les-hi a Moms de muls, s'apressaren a concedir un suplement de

credit, que permete sortir airosos del compromis>>. D'altra part, l'Estacio de

Sant Jeroni pogue esser creada a base d'economies del pressupost ordinari
del Servei Meteorologic de Catalunya.

Treballant sempre contra rellotge a fi de poder acomplir el compro-

mis contret amb l'Any Polar, hom dissenya i construi a Barcelona, en peces

soltes, 1'edifici de l'observatori del Montseny, cosa que no fou facil, car

calia preveure'l habitable permanentment. Els problemes mes seriosos foren

el de mantenir un minim de temperatura de 15 graus a l'interior, mentre

a 1'exterior el termometre marques 10 graus sota zero, i el d'assegurar

1'edifici i el material contra els estralls dels elements, en especial contra la

violencia dels vents. El problema de l'acces al cim tambe fou considerable,

ja que calgue obrir un cami que -permetes el pas de mull carregats, i cal

tenir en compte que en aquella epoca aixo nomes era possible amb bri-

gades de boscaters i a forca de bravos. A116 que no represents cap dificultat

fou la cessio del terreny necessari per a les installacions, car el seu propie-

tari, Sr. Ricard Capmany, assabentat del projecte, oferi espontaniament a

la Generalitat tota la superficie que fes falta i d'una manera desinteressada.

Mitjancant la presencia permanent d'un observador a 1'estaci6 del Turo

de l']-_[ome, hom pogue prendre ]es dades necessaries a la nostra participacio

en 1'Any Polar, tot elaborant 1'estadistica i l'acurada classificacio de les

masses d'aire que passaren damunt l'observatori durant el periode convin-

gut; aixo exigi de determinar d'una manera gairebe continua les caracteris-

tiques de 1'aire, com es ara la temperatura, el contingut del vapor d'aigua

i la transparencia, i tambe la direccio i la velocitat dell vents.

En aquella epoca, 1'estaci6 del Montseny era ]a mes meridional d'Euro-

pa. Fins llavors la serie d'observatoris d'altura a l'occident europeu s'a-

cabava al Pic du Midi, als Pirineus de Franca. En allo que es refereix als

serveis d'aviacio, l'observatori del Montseny significa un pas important en

la seguretat de les rutes aeries catalanes, en llurs dos eixos classics: Coll

del Portus- Tortosa i Pla del Llobregat -Terra Alta. Les linies aeries

franceses agralren, per la seva banda, la construccio dels observatoris de ]a

Generalitat, car aquest els oferiren un gran servei en les rutes que unien
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Franca amb Casablanca, que passaven a baixa altura per davant de les
nostres costes.

L'observatori meteorologic del Turo de 1'Home ha donat un bon servei
fins als nostres dies, i resta alli com a prova d'una politica conduida amb
encert.

UNA EXPEDIC16 GEOFISICA AL NORD D'EUROPA

Un fet que cal tambe destacar es l'esperit alhora de consell i de servei
amb que la Societat Catalana de Ciencies assumi la responsabilitat de tot
allo que pogues Esser d'utilitat al Govern de la Generalitat.

Una mostra d'aquest anim fou la participacio de la nostra Societat en
1'expedici6 a ]a Fennoscandia (Suecia, Noruega, Finlandia i Russia) orga-
nitzada per la Deutsche Geologische Gesellschaft l'any 1931. El nostre
representant en aquesta operacio cientifica fou 1'especialista en geofisica
Maria Faura i Sans. Els resultats de 1'expedici6 foren publicats en les Me-
mories de la Societat 5

Hom comprova en el treball de Faura el desig permanent que les tec-
niques de progres economic observades en el Nord d'Europa fossin adopta-
des en el nostre pats.

Reproduirem a continuacio algunes de les reflexions que es fa aquest
autor, tot aconsellant la lectura de llur treball, car to l'encert d'aplegar-hi
I'interes cientific amb una suggeridora descripcio dels amplis paratges vi-
sitats.

Records d'un museu destruct

Trobant-se Faura a Suecia en el gran pare nacional on hi ha el Museu
a faire lliure de Skansen, observa: <<En escaure'ns davant d'una colleccio
de grans blocs de toques i minerals de les regions nordiques, perfectament
classificades, ens recordarem, tristament, d'aquella magnifica colleccio del
nostre Parc de Barcelona, que durant l'epoca de la Dictadura fou barroera-
ment trossejada i per a la formacio de la qual tants afanys havia esmergat
el Dr. Norbert Font i Sague, de felic memoria».

Riquesa forestal

Preocupa a Faura la repoblacio forestal al nostre pals, ordenada cien-
tificament: <<Dissortadament poques boscuries ens resten, per haver estat
destruIdes pels nostres avantpassats. Pero encara en tenim algunes que pa-
lesen el que podria esser la silvicultura a Catalunya, en veure corn a la
Vall d'Aran i en uns quants racons isolats dels Pirineus Occidentals, son
els boscos mes ufanosos i de mes esplendidesa que aquells altres de que
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hem estat parlant; car aci els arbres assoleixen una corpulencia mes notable
i les soques son d'una lignificacio mes densa i uniformada; comparats amb
els nostres, aquells altres arbres del Nord ofereixen un cert raquitisme;
son molt mes alts, si, pero de menys densitat corporal.>> ...«Cada any es
tallen mes de sis milions d'arbres a Finlandia, on mes de la meitat de les
boscuries pertanyen a 1'Estat, el dual s'interessa perque aquesta font d'in-
gressos permeti alleugerir els tributs de les petites industries i dels par-
ticulars.>> ...<<Es paoros d'establir una comparacio de la silvicultura d'aquells
paisos nordics amb ]a del nostre. Mentre a la Fennoscandia hi ha una ex-
tensio forestal d'un 60 % del territori, corresponent a unes 500 hectarees
per habitant, i el terme mitja d'Europa es d'unes 75 hectarees per habi-
tant, pel que afecta la Peninsula la mitjana d'extensio forestal es sols d'un

4 %. A Espanya, dels 500.000 km2 de superficie, hi ha una migrada xifra
de 20.000 km2 de boscos, i no arriben a un dese d'hectarea per habitant.
Dels 32.000 km2 del territori catala, solament hi ha uns 900 km2 d'exten-
sio forestal, cosa que represents menys del 3 %. Aquest resultat es esfe-

reidor per a la nostra prosperitat.>>

Racionalitzacio de la riquesa minera

En estudiar la produccio minera sueca, en especial la del ferro, es Ia-
menta Faura del baix grau assolit per la industria sider6rgica espanyola
i de l'escas control oficial de la mineria:

<<Es per aix6 que, per 1'advertiment que ens fou donat, entenem que
aquestes grans riqueses naturals sempre han d'esser intervingudes per 1'Es-
tat i no considerades com a propietat d'uns senyors que no es preocupen
de la transformacio del mineral pet fet de rendir-los ja molt la seva venda
directa en brut; aquesta posicio acomodaticia causa un greu perjudici a la
nostra industria nacional i a les seves derivades; car hem d'anar a comprar

a l'estranger el ferro elaborat, tot i que la primera materia en moltes oca-

sions es genuinament iberica.» ... <<En posar en evidencia la desproporcio

que existeix entre el mineral arrencat i el ferro lliure obtingut, que no ex-

cedeix d'un 10 %, ens adonem que aixo equival a deixar de guanyar

500.000.000 de Ptes. 1'any (pessetes del 1931). Ara els economistes hau-

rien de tractar de corregir aquest error per tat de millorar la nostra riquesa

nacional.>>

Riquesa hidraulica

En aquest punt troba Faura una excepcio: <<Fent un estat comparatiu

entre les installacions hidroelectriques nordiques amb les de Catalunya,

ens es molt satisfactori poder declarar que les nostres installacions son

d'una produccio que no to res a envejar a la d'aquelles altres, malgrat d'es-
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ser les nostres d'un cost mes elevat per l'alcada de les preses i la longitud
dels canals per als salts utils.>>

Ens plau de poder constatar que l'interes per la Geofisica no ha minvat
en la nostra Societat; ]a Seccio de Fisica agrupa un equip que treballa en
aquest camp i que ja ha comencat a donar bons resultats.b

Com a cloenda podem afirmar que cal crear des d'ara una estructura
cientifica al nostre pals, la qual no sorgira del buit, ja que es avalada per
tots aquests precedents historics.

[JOSEP M. TURA I SOTERAS

Secretari redactor de la Seccio de Fisica]
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