
El cor botànic de Pius Font i Quer 

va començar a bategar a Lleida, però als 

quatre anys ja es traslladava a Manresa, 

on anys després iniciaria la seva passió 

a través de l’excursionisme. Fill del far-

macèutic Manuel Font i de Sofia Quer, 

feminista que dirigia la revista La mujer 

moderna, Font i Quer es va llicenciar 

en química el 1908 i dos anys més tard 

aconseguia el títol de farmacèutic. Amb 

ganes d’estudiar la flora de tota la pe-

nínsula, va veure en la farmàcia militar 

una forma d’aconseguir els seus objec-

tius. Cinc anys després, ja entrava com 

a naturalista agregat al Museu de Cièn-

cies Naturals de Barcelona, del qual més 

tard en seria el director.

Semblava que les coses li anaven bé; 

va entrar de professor a la Universitat de 

Barcelona i va començar a exercir una 

activitat docent poc habitual, orientada 

sempre cap a l’observació directa de la na-

tura. El seu reconeixement com a cientí- 

fic creixia, però això no va evitar que, per 

motius polítics, el 1922 se li negués la cà-

tedra de botànica de farmàcia, enfront de 

la indignació de la majoria de professors. 

Separar-se de la Universitat va ser un cop 

fort que el doctor Font, com se’l coneixia, 

va rebatre continuant amb la seva acti-

vitat: va editar la revista de botànica in-

ternacional Cavanillesia (1928-1939); va 

organitzar expedicions al Marroc (1927-

1932); va incentivar la campanya per a 

l’estudi dels fongs i els bolets (1931-1936), 

i va crear l’Institut Botànic de Barcelona 

(1935), que durant anys va viure de l’im-

puls del seu fundador.

L’inici de la Segona República ha-

via portat noves perspectives al doctor 

Font, que havia pogut tornar a l’en-

senyament universitari. Però, amb la 

Guerra Civil, la seva projecció es veuria 

de nou estroncada: el juny de 1939 era 

acusat de rebel·lió militar. El seu delic-

te havia estat intentar portar a casa, el 

juliol de 1936, els alumnes amb qui es 

trobava a Aragó i creuar així el front 

cap a Catalunya. En aquells moments, ja 

gaudia d’un reconeixement internacio-

nal que va pressionar les autoritats fran-

quistes per què no el condemnessin a 

mort; al cap d’un any obtenia la llibertat 

condicional. Però això no va evitar que 

el destituïssin dels seus càrrecs i que es 

veiés obligat a enfocar la seva carrera 

cap a la divulgació, entrant a treballar 

a l’Editorial Labor. La condemna no va 

intimidar el doctor Font que el 1945 re-

prenia en la clandestinitat l’activitat de 

la Institució Catalana d’Història Natu-

ral, aturada des del 1937. 

Aquesta és només una part de tota 

una vida dedicada a la botànica que es 

pot comptar amb 270 treballs que van 

des de la florística, la fitogeografia, la 

micologia o la lingüística, fins a obres 

extenses de botànica general. I encara 

més, com Alfonso Susanna, actual di-

rector de l’Institut Botànic, descrivia en 

l’acte d’homenatge que aquesta entitat 

li va oferir el passat novembre: “ens va 

ensenyar una cosa molt valuosa: que no 

hi ha obstacles per a un científic decidit i 

convençut del valor de la seva obra”. I
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Per saber-ne més

E l 1933 la majoria de membres 

del comitè dels premis Nobel 

rebutjava donar el seu preuat 

guardó a Ross G. Harrison per 

“la limitada vàlua del seu mètode i l’any 

de la descoberta”. L’any de la descoberta 

havia estat el 1907 i el mètode era el cul-

tiu de teixits in vitro. 

Tot havia començat amb un experi-

ment que tenia la intenció de resoldre 

com s’originaven les fibres nervioses. 

L’embriòleg nord-americà Ross Gran-

ville Harrison (1870-1959) treballava a 

la Universitat Johns Hopkins quan va 

decidir experimentar amb fibres nervi-

oses per resoldre la controvèrsia que en 

aquell moment es vivia al voltant de la 

neurobiologia: mentre l’anatomista ale-

many Viktor Hensen i l’embriòleg Hans 

Held sostenien que les terminacions 

nervioses es fusionaven unes amb les al-

tres constituint una retícula intricada, el 

neuròleg Santiago Ramón i Cajal i el car-

diòleg Wilhelm His (fill) opinaven que no 

hi havia contacte entre les terminacions 

de cada una de les cèl·lules. Aquest debat 

era tan candent, que un any abans, quan 

havien donat el premi Nobel compartit a 

Ramón i Cajal i a Camilo Golgi (gràcies a 

la seva tècnica de tintat de plata, el neu-

robiòleg havia pogut veure sencera una 

neurona), aquest s’havia mantingut com 

a reticulista i a continuació Cajal havia 

fet el seu discurs com a neuronista.

Enmig d’aquestes històriques discus-

sions, Harrison va poder observar de 

forma directa i gràcies al cultiu in vitro, 

que les dendrites i l’axó d’una neurona 

són continuacions del cos cel·lular i que 

creixen a partir d’ell. Seguint l’orientació 

de Ramón i Cajal, Harrison va demos-

trar que l’extrem de l’axó dóna lloc al con 

de creixement, el qual guia l’axó en des-

envolupament fins als seus objectius (els 

músculs i d’altres cèl·lules nervioses). És 

a dir, va argumentar la “doctrina neuro-

nal” de Ramón i Cajal.

L’experiment de Harrison partia de co-

neixements anteriors. Cap al 1860, el fi-

siòleg francès Claude Bernard havia pro-

porcionat les bases teòriques per crear 

un sistema artificial en què les cèl·lules 

o teixits poguessin sobreviure indepen-

dentment de l’organisme del qual fossin 

extrets. Anys més tard, el 1866, F. Von 

Recklinghausen va aconseguir conservar 

vives durant un mes cèl·lules sanguínies 

d’amfibis. Però el primer cultiu cel·lular, 

tal i com el coneixem, va ser realitzat per 

Ross Harrisson el 1907.

Les conclusions dels experiments de 

Harrison es van publicar en un polèmic 

article titulat “The outgrowth of the ner-

ve fiber as a mode of protoplasmic move-

ment” (Jorunal of Experimental Zoology, 

1910), que va ser el primer pas per restar 

credibilitat a la teoria reticulista i cons-

tatar la de Ramón i Cajal. Malgrat tot, la 

inèrcia de més de setanta anys d’especu-

lacions neurobiològiques va fer que, fins 

ben entrats els anys quaranta, l’article de 

Harrison no fos totalment acceptat.

Ross Harrison no només va argumentar 

la “doctrina neuronal” de Ramón i Ca-

jal, sinó que va fer diverses aportacions 

al món de la ciència en diferents camps, 

entre d’altres, el de trasplantament d’òr-

gans. En el camí d’aquestes descobertes, 

va resoldre els problemes bàsics del cul-

tiu cel·lular –com el medi, l’observació i 

la contaminació–, una tècnica que ha es-

tat vital en aplicacions biològiques, així 

com en l’estudi del càncer i el desenvolu-

pament de vacunes per a la poliomielitis, 

per posar uns exemples. Un segle de la 

seva utilització ha demostrat que no és 

exactament el que anomenaríem un mè-

tode d’una vàlua limitada. I

La botànica catalana pot presumir de tenir a la llista dels seus 
científics il·lustres Pius Font i Quer, autor d’obres tan conegu-
des com Diccionario de botánica (1953), Plantas medicinales 
o el Dioscórides renovado (1963). Amb una personalitat per 
al lideratge i com ens afirma la seva filla Alícia Font: “No vivia 
per la botànica, ell era botànica; un botànic en cor i ànima”.

100anys

El primer 
cultiu in vitro
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Ara fa...

La primera vegada que Harrison va 
utilitzar un cultiu de teixit al labora-
tori, aquest va ser el procediment que 
va seguir: 1) aïllar trossos de paret del 
tub neuronal –teixit embrionari precur-
sor del sistema nerviós– d’un embrió de 
granota; 2) dipositar-los en una gota de 
líquid limfàtic fresc de granota col·locada 
sobre un portaobjectes estèril; 3) quan la 
limfa va coagular, invertir el portaobjec-
tes sobre un altre amb una certa depres-
sió, creant així un cultiu de gota pendent 
(actualment molt utilitzat en microbiolo-
gia). Després de diverses observacions al 
microscopi, va poder descriure el desen-
volupament de fibres nervioses in vitro a 
partir de les neurones presents al teixit.

L’experiment 
de Ross G. Harrison

Qui era...
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