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INTRODUCCIÓ

El tema triat per a aquest discurs no és estrictament científic,
tot i que està relacionat amb la ciència. Tampoc és estrictament
humanístic, tot i que té a veure amb el coneixement com a tal. El
motiu el meu pas pel Senat com a ponent de lleis com la de la cièn-
cia o de la recerca biomèdica.

L’ésser humà, des de la nit dels temps, no sols s’ha preguntat
«d’on venim?» i «on anem?», sinó quelcom menys transcendental
però no menys important: «per què? com? i què?» Els qui s’han fet
aquestes preguntes al llarg de la història han estat els homes de
ciència, els científics, els investigadors, i aquesta és la figura que he
triat com a protagonista per al meu discurs, i la seva evolució al
llarg del temps dins un entorn anomenat —en molts casos eufe-
místicament— civilització o societat occidental.

Els homes de ciència han canviat al llarg dels darrers 6.000
anys, dels quals tenim coneixement escrit, en funció del seu entorn
directe (la societat que els ha envoltat) i molt especialment del
poder polític, econòmic i religiós de cada època, de cada societat i
de cada moment de la història.

Aquest discurs no vol ser un resum de la història de la cièn-
cia o del coneixement; no sóc historiadora ni ho pretenc ser. La
seva finalitat és donar una visió ràpida de com els factors socials,
religiosos, polítics i econòmics; l’origen dels homes de ciència, dels
investigadors i el finançament de la seva recerca, han modelat al
llarg del temps els més importants —o millor, els més coneguts—
homes de ciència d’Occident.
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Al llarg dels temps han canviat no sols els mots amb els quals
anomenem els conceptes, sinó també les persones que darrere d’a-
quests mots s’amaguen. No és el mateix l’home de ciència, el cien-
tífic i, encara menys, l’investigador, segons el concepte actual, que
les persones que ho han estat al llarg de la història.

Un exemple és la paraula ciència, que prové del llatí scire o
scientia i equival a ‘coneixement’, a ‘saber’; la definició ha variat
en funció de l’època i l’entorn. Teològicament, la ciència és ‘el
coneixement diví, ja que Déu és el coneixement en si mateix’; per
tant, el primer objectiu de la ciència era el coneixement de Déu. El
segon objectiu, i secundari, era el coneixement de les criatures
creades per Ell. Aquesta definició va marcar els homes dedicats a
la ciència fins al segle XIX, i val a dir que en l’actualitat encara hi
pot haver algunes discussions i reticències en aquest sentit. 

Més s’hi adiu la definició de ciència com ‘el coneixement cert
de les coses, a través dels seus principis i de les seves causes’. Avui
tenim clar que no tot el coneixement és científic, ja que per ser-ho
necessita uns determinats requisits. El coneixement científic ha de
ser total, sistemàtic i veritable, ha de fer realitat l’afirmació donada
ja per sant Tomàs d’Aquino1 el segle XIII, segons la qual «els errors
no poden constituir ciència».

Si busquem ciència en un diccionari actual, la trobem defini-
da com a ‘cos de doctrina metòdicament format i ordenat que
constitueix una branca particular del coneixement humà’, i si dar-
rere el mot ciència o ciències posem un adjectiu com exactes, natu-
rals, socials, econòmiques, biològiques i un llarg etcètera, tenim la
definició de la branca del saber a la qual estem fent al·lusió. 

I científic? Des del punt de vista etimològic, aquesta parau-
la també prové del llatí sciencia, que vol dir ‘el que la posseeix o
que pertany a ella’.

1. Sant Tomàs d’Aquino (1225-1274). Teòleg i filòsof catòlic, és el principal representant de la
tradició escolàstica, fundador de l’escola tomista de teologia i filosofia. És conegut també
com a «Doctor Angèlic».
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I investigador? Ve del llatí investigare, ‘el que fa diligències
per descobrir una cosa, el que indaga o que profunditza conscien-
ciosament en algun gènere d’estudis’, no forçosament científics.
Tanmateix, en l’argot popular, el mot investigador és associat habi-
tualment a la ciència.

Finalment, què és un home o una dona de ciència?. No bus-
quin la definició. No la trobaran. Tanmateix, si busquen homes de
ciència a qualsevol enciclopèdia o cercador, n’hi trobaran tants
com vulguin, ja que així s’han anomenat els sacerdots, alquimistes,
físics, astrònoms, matemàtics, metges, químics i biòlegs, al llarg de
la història. 

Acompanyin-me a fer una ullada a la civilització occidental i
buscar (des de les primeres dades que en tenim notícia escrita, a
través del llistat, si no dels més importants, sí dels més coneguts)
qui eren i què feien aquests homes. Bàsicament homes, ja que de
dones, com veuran, n’hi ha hagut molt poques fins al segle XX.
Encara que, si escrivim «home de ciència» al cercador Google, hi
surten prop de 39 milions d’entrades!!! Si hi escrivim «dona de
ciència», 45 milions!!!
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L’edat antiga: Mesopotàmia i Egipte

La considerada civilització occidental, almenys la documen-
tada, s’inicia amb les civilitzacions que nasqueren gairebé contem-
poràniament a la vall del Nil (Egipte) i a la vall del Tigris i l’Èu-
frates (Mesopotàmia), bàsicament Babilònia.

Encara que la cultura mesopotàmica té les beceroles en èpo-
ques remotes, al voltant del 4000 aC,2 la veritable cultura i, per tant,
el desenvolupament de la ciència en aquesta zona, està centrada
quasi exclusivament en la ciutat de Babilònia, fundada per
Hammurabi3 i que s’estengué des del 1792 aC al 312 aC. El
segle XVIII aC, Babilònia va superar Egipte en el coneixement de les
matemàtiques i de l’astronomia; tenien un sistema de numeració
sexagesimal particular; traçaren trajectòries aparents dels astres,
nomenaren algunes constel·lacions com les del zodíac i, fins i tot,
arribaren a preveure algun eclipsi de lluna; dividiren la circumfe-
rència en 360º, el dia en 24 hores exactes i van subdividir l’hora en
minuts; coneixien la roda, van tenir la primera moneda coneguda i
el primer codi de lleis escrit, conegut com el codi d’Hammurabi.
Tanmateix, no tenim dades de la forma de vida, ni de com ni per a
qui foren realitzats aquests descobriments i amidaments.

La civilització de la vall del Nil és coetània de la mesopotà-
mica. La primera data coneguda del calendari egipci és el 4241 aC.
Podem suposar que l’activitat científica en aquest lloc es remunta
almenys a aquestes dates. També se suposa que els primers conei-
xements de caràcter científic derivaven de les tècniques que
empraren els egipcis en la construcció i l’agricultura, de les quals sí
que tenim coneixements. Els egipcis observaren els moviments

2. Els primers assentaments d’aquesta civilització daten del 5000 aC. Vers el 4000 aC s’estén
per gran part de l’Orient Mitjà i en són un exemple els assentaments d’Eridu o Uruk el 3750
aC.

3. Hammurabi, 1728 aC-1686 aC, segons la cronologia curta, o 1810 aC-1750 aC, segons altres
cronologies. 
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dels astres, determinaren la posició dels quatre punts cardinals,
tenien sistema aritmètic decimal i segurament tenien coneixe-
ments de trigonometria arcaica. 

Els egipcis utilitzaven un calendari de 12 mesos amb 365
dies, i posaren les bases del que actualment classificaríem com a
coneixements mèdics i galènics. D’aquesta època ens resta, a més
de gravats incomplets, el papir Rhind,4 en el qual es pot veure que
dominaven la suma, la resta, la multiplicació i la divisió. Resolien
equacions amb una incògnita i solucionaven problemes pràctics
força complexos. A més, fins a l’actualitat s’han trobat onze papirs
de diferents èpoques amb continguts sobre plantes medicinals i
algunes tècniques quirúrgiques, plànols d’extraordinàries cons-
truccions i escultures. 

Sabem que era una societat amb un govern totalitari i teo-
cràtic, amb classes totalment diferenciades (amb un «alt» nombre
d’esclaus). Tampoc no tenim els noms dels homes —o dones, en
el cas improbable que n’hi hagués— que es dedicaren a la cièn-
cia. En el cas de la medicina, es barrejava la part empírica i la
racional —per tant, científica—, amb la part espiritual —per tant,
la religiosa. Suposem que aquests homes eren sacerdots, metges i
bruixots, i sovint les tres coses al mateix temps. Sí que se sap que
els grecs Tales de Milet5 i el seu alumne Pitàgores de Samos6 van
aprendre geometria i astronomia dels sacerdots de Memfis; per
tant, aquests, a més de sacerdots, eren físics i matemàtics, depe-
nien exclusivament dels faraons, pertanyien a una classe social
diferenciada de la resta i tenien una relació de força i, al mateix
temps, de submissió al poder polític de l’època que feia seus els
avenços obtinguts.

4. Papir Rhind o papir d’Ahmes, d’uns 6 m de longitud i 33 cm d’ample, que data entre el 2000
aC i el 1800 aC.

5. Tales de Milet (aprox. 624 aC-548 aC). Filòsof, matemàtic i constructor de canals, que va
crear escola a Milet.

6. Pitàgores de Samos (572 aC-497 aC).
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La societat egípcia valorava els homes de ciència, més com a
homes que es relacionaven amb el poder terrenal o sobrenatural
que no pas pels coneixements que tenien sobre les diferents matè-
ries, incloent-hi la medicina, que estava reservada a l’aristocràcia.

No hem aconseguit cap nom de l’època. Potser si no hagués
desaparegut la biblioteca d’Alexandria entre els segles III i IV de la
nostra era, n’hi hauríem trobat algun.

La Grècia antiga (450 aC a 323 aC)

Els grecs representen un salt en la història del pensament; en
especial, del pensament científic. Van fer el pas d’una representa-
ció mítica del món lligada a les divinitats a una racionalització pro-
gressiva de tots els fenòmens naturals plasmada en la medicina, la
física i l’astronomia. 

Atenes és la capital del pensament i de la ciència durant el
període comprès entre el 450 aC i el 323 aC. Aquí sí que tenim
noms; per exemple, coneixem pels seus teoremes figures com les
de Pitàgores de Samos i Tales de Milet. Tanmateix, són pocs els
que coneixen altres noms associats a la mateixa escola i que tenen
tanta rellevància o més en l’evolució del pensament científic, com
Anaxímenes, deixeble de Tales i Anaximandre,7 que amida els
solsticis i els equinoccis; o Empèdocles d’Agrigent,8 que fonamen-
ta la seva cosmologia en quatre elements: el foc, l’aire, la terra i
l’aigua. Per a ell, totes les coses, incloent-hi el cos humà, estan for-

7. Anaxímenes de Milet (585 aC-524 aC). Creia que la terra era plana. Anaximandre de Milet
(610 aC-aprox. 546 aC).

8. Empèdocles d’Agrigent (484 aC-424 aC). De família noble, fou metge, taumaturg i polític.
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mades per elements coneguts, en proporcions diferents i, el més
important, no hi troba intervenció divina. És el primer pas cap a la
racionalitat. 

A la mateixa època, Leucip de Milet i Demòcrit d’Abdera9

desenvoluparen per primer cop la teoria atòmica, segons la qual
«tots els cossos estan formats per elements totalment indivisibles
anomenats àtoms», evidentment amb una concepció de l’àtom
diferent de la que es coneix al s. XXI, fa 2.500 anys! És el que es
coneixerà com a «atomisme presocràtic», encara que cronològica-
ment són coetanis de Sòcrates.10 Hipòcrates de Cos,11 considerat
el pare de la medicina, crea la medicina hipocràtica, la qual, per
primera vegada, atribueix les malalties a causes naturals i no a cau-
ses sobrenaturals. El seu mètode es basa en l’observació i el dia-
gnòstic. I, és clar, hi ha Plató:12 el mètode hipotètic-deductiu de la
dialèctica platònica és un precedent de l’axiomatització de les
matemàtiques. Fou alumne de Sòcrates i mestre d’Aristòtil.13

Aristòtil va escriure sobre lògica, metafísica, filosofia de la ciència,
ètica, política, estètica, retòrica, física i astronomia, i en la termi-
nologia actual es pot considerar el biòleg més important de l’anti-
guitat. Descobreix espècies, les disseca, les compara i les classifica;
i aquest sistema de classificació tingué vigència fins al final del
segle XVI. L’any 335 aC, Aristòtil creà el Liceu; Plató ja havia fun-
dat l’Acadèmia l’any 380 aC. Tots dos foren els primers centres de
formació científica del món occidental i han donat nom a les insti-
tucions de les quals encara formem part.

9. Leucip de Milet i Demòcrit d’Abdera (460 aC-370 aC). No és clar si eren mestre i alumne
o si Demòcrit va ser una creació de Leucip.

10. Sòcrates (470 aC-399 aC). Considerat un dels més grans filòsofs universals. No va deixar cap
obra escrita.

11. Hipòcrates de Cos (460 aC-370 aC). Considerat un dels pares de la medicina .

12. Plató (427 aC-347 aC). El seu veritable nom era Aristocles, i pertanyia a l’aristocràcia
d’Atenes.

13. Aristòtil (384 aC-322 aC). Es creu que va escriure prop de dos-cents tractats, dels quals sols
tres arriben als nostres dies. Fou tutor d’Alexandre el Gran.
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Amb aquests noms, Grècia s’associa al despertar de la cièn-
cia. A les seves escoles es crea el fonament científic occidental. Els
grecs determinaren gran part del corpus de creences del pensa-
ment occidental, el que avui denominem «sentit comú»; a ells
devem la divisió entre doxa (‘opinió’) i episteme (‘ciència’). 

Però, què en sabem d’aquests homes? Vivien en una societat
amb diferents sistemes de govern, una societat amb grans diferències
de classe i un alt nombre d’esclaus. Tots eren d’origen aristocràtic i,
si més no, d’un estrat social alt i amb poder econòmic. Hipòcrates era
metge i filòsof, fill i possiblement nét de metges; Plató era de família
noble i aristocràtica; Aristòtil, fill del metge del rei Amintes de
Macedònia, és educat com un aristòcrata. Tots ells visqueren exclu-
sivament per a la ciència, per al saber. La filosofia abraçava totes les
branques del pensament i per això es consideraven a si mateixos filò-
sofs; vivien dins la societat però aïllats d’aquesta. Crearen escoles,
liceus i acadèmies —això sí, exclusives—, i eren respectats per la
societat i pel poder polític al marge del poder religiós i en les dife-
rents formes de govern, des de la democràcia a la tirania, que utilit-
zava els seus coneixements per a l’arquitectura o per a la guerra. Si
Sòcrates és condemnat a morir enverinat amb cicuta el 399 aC, no és
a causa dels seus descobriments científics, sinó com a càstig pel seu
inconformisme, per oposar-se a una societat en què la ignorància era
general i el coneixement estava restringit a l’elit, als que s’anomena-
ven savis, als que avui considerem homes de ciència.

Roma (509 aC a 476 dC)

La societat romana era molt més semblant a la nostra que
moltes altres de posteriors —naturalment, si hi eliminem l’escla-
vatge—, amb una influència religiosa poc important en la vida
civil, si es compara amb les societats anteriors i posteriors, i sem-
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pre lligada al poder polític. Un poder polític absolut, que respecte
a la ciència, variarà poc entre les diferents formes de govern: la
república, el principat (princep senatus) o l’imperi. Una societat en
la qual el desenvolupament de la ciència no ocupava el lloc prefe-
rent que sí tingueren les arts, les lletres o el dret (recordem que
encara avui s’estudia dret romà). La poca ciència de l’època es des-
envolupava a la perifèria, a Alexandria, fruit encara de la influèn-
cia grega de què procedia.

Durant tot el període de la seva dominació, la societat roma-
na es va limitar a utilitzar els coneixements que tenien dels grecs,
fer les corresponents aplicacions i innovacions tecnològiques i
millorar-ne aspectes tècnics. 

Roma, per exemple, tenia un sistema d’arribada d’aigües
netes (aqüeductes) i eliminació d’aigües negres (clavegueres); cal
tenir en compte que París no en tindrà fins al segle XVIII. La cièn-
cia que necessitava Roma era la relacionada amb la supremacia
civil i, en especial, la militar; a aquesta apliquen els coneixements
de física i d’enginyeria, i també els de la medicina, en tant que trac-
tava la salut de les famílies imperials i patrícies. Del món de la
medicina cal destacar figures com la d’Aule Corneli Cels,14 amb
obres de recopilació com De medicina, en cinc volums, que fou el
primer text mèdic donat a la impremta (Florència, 1478); o
Escriboni Llarg,15 metge de l’emperador Claudi, amb obres com
Naturalis historiae o De compositione medicamentorum, una de les
primeres farmacopees.

D’aquests homes desconeixem el lloc i la data exacta de nai-
xement. Tampoc no coneixem l’origen de Plini el Vell (23-79), pro-
curador de la Tarraconense sota el govern de Neró, o del seu

14. Aule Corneli Cels (25 aC-50 dC). De medicina fou la primera obra que tracta la dieta, la far-
màcia i la cirurgia en cinc volums. Aquesta obra desapareix pràcticament en la seva totali-
tat durant l’edat mitjana.

15. Escriboni Llarg (41-54). Va acompanyar l’emperador Claudi a Britània.
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coetani Dioscòrides Pedani,16 cirurgià de l’exèrcit també durant el
mandat de Neró, autor de l’obra De materia medica, més conegu-
da com el Dioscòrides, un dels primers tractats de medicina.
Posteriorment, trobem Galè de Pèrgam (129-200), fill d’una famí-
lia rica, metge de l’emperador Marc Aureli; la seva obra Methodo

Medendi tindrà més repercussió en la història de la medicina que
el mateix Dioscòrides.

Com podem veure, els homes de ciència amb nom propi més
coneguts de Roma eren metges, lligats directament al poder dels
emperadors i al seu servei quasi exclusivament personal.

El final de l’imperi, les invasions i l’arribada del cristianisme
radical acabaran amb tota la ciència de l’època.

L’oasi d’Alexandria (330 aC a 146 dC)

Alexandria, ciutat creada per Alexandre el Gran el 331 aC,
pren el relleu a Atenes en plena dominació romana, a cavall entre
Grècia i Roma però amb l’esperit grec. La biblioteca
d’Alexandria, la més famosa de l’antiguitat, contenia milers de
volums que compilaven tota la ciència de l’època i fou centre del
pensament i de la ciència fins a la seva destrucció a la caiguda de
l’Imperi Ptolemaic el segle II. 

Dels homes que l’integraren, destaquem Aristarc de
Samos,17 que se sap que era matemàtic, astrònom i filòsof, i que el
segle III aC va defensar, sense cap èxit, el sistema heliocèntric.
Tanmateix, no sabem res de les biografies d’homes com Euclides

16. Pedani Dioscòrides d’Anazarb (40-90). Metge farmacòleg i botànic (en la visió actual).

17. Aristarc de Samos (310 aC-230 aC), del qual sols tenim informació per mitjà dels escrits de
Mestrio Plutarc (50/46-120), historiador, biògraf i assagista grec. 
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de Mègara,18 que escriu, potser juntament amb el seu equip, la sín-
tesi de la geometria grega, anomenada euclidiana, la qual servirà
de model fins al segle XIX; ni d’Heròfil de Calcedònia (335 aC-
280 aC), del qual només sabem que era metge, que fa les primeres
disseccions humanes i que per primera vegada atribueix la
intel·ligència al cervell; ni d’Arquimedes de Siracusa,19 que posa
els fonaments de l’estàtica, descobreix la hidrostàtica i explica la
flotabilitat dels cossos en els líquids; d’ell sabem que estava empa-
rentat amb el tirà Hieró. Sabem que el seu deixeble, Apol·loni de
Pèrgam (262 aC-190 aC), defineix les formes de l’el·lipse, la hipèr-
bole i la paràbola; era matemàtic i tresorer de Ptolemeu. Tampoc
no sabem res de la biografia d’Eratòstenes de Cirene,20 director de
la Biblioteca per encàrrec de Ptolemeu III, astrònom i geògraf i
que va amidar la circumferència terrestre amb un error inferior a
l’1%. Al front de la biblioteca el succeeix Hiparc de Nicea,21 astrò-
nom extraordinari del qual només sabem que inventa l’astrolabi i
el teodolit, la trigonometria i que és autor del primer catàleg d’as-
tres. Ja a l’inici de la nostra era trobem Heró (10-70 dC), inventor
de caixes d’engranatges i d’un aparell de vapor rudimentari; autor
de l’Autòmat, la primera obra coneguda sobre robots, fa 2.000
anys!! Al segle II, quasi al final de l’existència de la Biblioteca, tro-
bem Claudi Ptolemeu,22 astrònom del qual sabem poca cosa:
defensor del geocentrisme de l’univers, perfecciona la teoria
d’Hiparc en l’Almagest, obra d’influència cabdal en la cosmologia
de l’edat mitjana. La teoria geocèntrica no serà rebatuda fins als

18. Euclides de Mègara (325 aC-265 aC). Se li atribueix la síntesi de la geometria grega en 13
llibres.

19. Arquimedes de Siracusa (287 aC-212 aC). Fill de Fídies, estava emparentat amb el tirà
Hieró de Siracusa, matemàtic, astrònom i físic. 

20. Eratòstenes de Cirene (276 aC-194 aC). D’ell tenim un dels primers mapes, bastant exacte,
del món conegut.

21. Hiparc de Nicea (190 aC-120 aC). Sabem que va explicar les trajectòries dels planetes a par-
tir del geocentrisme de l’univers i que va fixar l’equinocci de primavera.

22. Claudi Ptolemeu (85-165). Un del personatges més importants de la història de l’astrono-
mia.
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segles XVI i XVII, per Copèrnic i Galileu. Finalment hi ha Diofant,23

considerat el pare de l’àlgebra, del qual se sap poc més que l’edat
a la qual va morir; i Hipàtia d’Alexandria,24 l’única dona conegu-
da del món de la ciència durant segles, la primera dona astrònoma
i matemàtica que té llibres d’àlgebra. Només sabem que era filla
del director de la biblioteca.

Tenim poca informació directa de com vivien aquests homes
de ciència, ja que només han sobreviscut part dels seus escrits, i de
vegades ni això. Sabem que es van refugiar durant 700 anys a la
biblioteca d’Alexandria, un oasi de tolerància on es reuneixen i es
desenvolupen les ments més preclares de l’època, lliures per fer
recerca en tots els àmbits: l’astronomia, la física, la geometria, l’a-
ritmètica, l’àlgebra, etc. I quasi al final de la seva història hi neix
l’alquímia. La societat romana no els considerava com a part seva
i poques vegades són reclamats pel poder, el qual també els manté
al marge. Potser perquè Alexandria mai no va ser considerada del
tot romana.

Desconeixem el finançament de la biblioteca, encara que
suposem que Roma la va mantenir per prestigi. A més, els que la
formaven pertanyien a l’alta societat, una societat rica, motiu pel
qual Alexandria va ser envaïda diverses vegades. Tanmateix, a la
darreria, i abans de la seva destrucció total, la intolerància s’apo-
dera d’Alexandria; n’és exemple la mort d’Hipàtia, assassinada per
ser dona i no voler renunciar als seus coneixements; condemnada
a mort com Sòcrates, no per les seves teories o descobriments, sinó
per haver trencat amb les normes establertes. La intolerància va
destruir la millor joia de l’antiguitat, la biblioteca d’Alexandria.

23. Diofant d’Alexandria. No es coneix la data exacta del seu naixement, se suposa que entre
el 200 i el 214. Sí que se sap que va morir als 84 anys, és a dir, entre el 284 i el 298.

24. Hipàtia d’Alexandria (375-416). Filla d’Heró, físic i cuidador del museu.
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Edat mitjana (476 a 1450)

La caiguda de l’Imperi Romà d’Occident l’any 476 va ser
deguda, entre altres causes, a les successives invasions de tribus
bàrbares25 al continent europeu i part del nord d’Àfrica, entre els
anys 100 i 500 de la nostra era, i provoca una època de destrucció
de l’ordre creat, a més de l’atomització total del poder polític
durant segles. Les coses es compliquen per als científics d’arreu
d’Europa durant tota l’època medieval. Pobles sense cap tipus de
cultura que no fos la cultura de la guerra, unes condicions climàti-
ques extremes i epidèmies que arrasaren diverses vegades el con-
tinent fan que la poca ciència grecoromana que quedava es reclo-
gués als convents, lluny del poble i, fins i tot, lluny del poder polític,
un poder feudal, bàsicament militar fins al segle XIV.

En un món on el més important era la supervivència, on les
úniques fites de l’home comú eren la guerra o l’agricultura i la
ramaderia, amb una vida mitjana inferior a 40 anys, s’imposa la
influència no sols religiosa, sinó de tot allò sobrenatural. La reli-
giositat envaeix tots els àmbits de la vida humana; la cristianitza-
ció de la idea grega de la finitud o el geocentrisme fan que el
coneixement estigui pràcticament restringit a la intimitat i que
els àrabs duguin a terme la poca activitat científica. L’home de
ciència és apartat del poder i de la societat; és vist com un espe-
rit maligne que pot fer enfurismar el poder suprem, únic poder
que acaben reconeixent tots els pobles autòctons o invasors.
L’home de ciència, l’humanista, el científic, només pot sobreviu-
re als convents, apartat de l’entorn, o bé molt proper al poder (un

25. Les tribus bàrbares que assolaren Europa i s’hi establiren van ser els gots (visigots i ostro-
gots), francs, sueus, burgundis, angles, saxons, juts, vàndals, frisons, bàvars, alans (irans) i ala-
mans; i, en una última onada, llombards i àvars. Els vàndals arrasen les Gàl·lies, travessen
Hispània fins al nord d’Àfrica, conquereixen Cartago i des del seu port es dediquen a la
pirateria i assolen el Mediterrani. Els gots i els visigots es queden a Hispània; els francs, a
les Gàl·lies; els saxons, angles i juts, a Britània. De les lluites i les aliances d’aquest conjunt
de pobles, l’any 800 neix l’Imperi Carolingi.
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poder canviant i dominat pels conflictes militars) i, evidentment,
autofinançant la pròpia recerca, la qual cosa es considerava una
excentricitat.

A Europa, fins al segle XV, tret d’algunes excepcions, no tro-
bem rastre d’homes dedicats a la ciència. Entre aquestes excep-
cions hi ha Leonardo de Pisa,26 a cavall del segles XII i XII, que
porta a Europa l’àlgebra i el sistema decimal que inclou el núme-
ro 0 (procedent del món àrab), i que no té problemes amb el poder
religiós, perquè la seva aplicació al comerç li dóna el reconeixe-
ment de l’emperador Francesc II el Gran. Al final del mateix segle,
Ramon Llull,27 considerat per alguns el pare de la nostra llengua,
és el primer que proposa construir una matemàtica universal. Se’l
coneix com «Doctor Il·luminat» per la seva dedicació a la propa-
gació de la fe, motiu pel qual se li va permetre un cert desenvolu-
pament científic; el mateix que sant Tomàs d’Aquino,2 fill del
compte Landolf d’Aquino de Nàpols, que va fer possible compagi-
nar l’estudi de la ciència amb la religió. 

Tots ells són personatges excepcionals, humanistes, científics
i religiosos amb coneixements extraordinaris per a la època Tots
són d’origen noble i estan lligats al poder polític i religiós, la qual
cosa els va permetre excepcionalment dedicar-se a la ciència, sense
persecucions.

El món d’influència àrab

Tanmateix, a una part d’Europa hi havia una altra societat
totalment diferent: la d’influència àrab. Tenim coneixement que les
fites en literatura, arquitectura, filosofia i ciència (incloent-hi la

26. Leonardo de Pisa o Leonardo Fibonacci (1175-1250).

27. Ramon Llull (1235-1315). Fill d’un petit noble català de Barcelona, membre de la cort de
Jaume I.
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mèdica) s’aconseguiren gràcies al mecenatge de califes il·lustrats,
dels quals destaca Abu Yaffar Al-Mansur (712-775), que trasllada
la capital del seu regne a Bagdad, on crea la Casa de la saviesa
(Bayt al-Hikma), que alguns veuen com la successora de la biblio-
teca d’Alexandria, i que en els moments de màxima esplendor era
eclèctica, cosmopolita i pluralista, tot el contrari del que succeïa a
Europa en aquells moments, o del que succeeix ara a Bagdad. Els
àrabs recullen la ciència grega amb algunes modificacions, com els
coneixements portats de l’Índia per matemàtics com Aryabhata,28

el seu alumne Brahmagupta (possible creador del concepte del 0)
i Bhaskara. De les seves vides no ens arriben dades, o almenys no
són fàcils de trobar.

De Bagdad, de l’entorn de la cort, tenim coneixement que Al
Juarismi,29 a qui es deu el mot algorisme, matemàtic, astrònom i
geògraf, dóna nom a l’àlgebra; que Al Battani,30 príncep àrab, l’a-
plica a problemes astronòmics i calcula que l’any té 365 dies,
5 hores, 46 minuts i 24 segons; i que Omar Khayyan31 n’escriu el
primer tractat (a ells es deu la introducció de les xifres aràbigues,
base del nostre sistema decimal).

En l’àmbit de la medicina sobresurten Mesué,32 metge de
quatre califes, i el seu deixeble Hunain ibn Ishap, els quals tradu-
eixen el corpus hipocràtic, el Dioscòrides i les obres de Galè, a més
d’escriure llibres sobre medicina; i Avicenna,33 filòsof i metge con-

28. Aryabhata (aprox. 476-550). Troba la manera de resoldre l’equació de segon grau;
Brahmagupta (598-660) resol les equacions indeterminades, i Bhaskara (1114-1185) recull
tots els coneixements matemàtics i astronòmics del moment en el Sidhanta ciromani.

29. Abu Abdallah Muhammad ibn M�s� al-Jw�rizm� (Abu Y�ffar), conegut com Al-Juarismi
(aprox. 780-850).

30. Abu Abdallah Mohammad ibn Jabir ibn Sinan al-Raqqi al-Harrani al-Sabi al-Battani, cone-
gut com Al-Battani (858-929).

31. Omar Khayyan (1048-1131). Astrònom i matemàtic persa.

32. Juuhanna idn Masawaih (777-857), conegut com Mesué.

33. Abu-Alí al-Hussayn ibn Abd-Al·lah ibn Sina, conegut com Avicenna (980-1037). La seva
enciclopèdia mèdica, traduïda al llatí com el Cànon, fou el text bàsic per a l’ensenyament de
la medicina a Europa durant més de cinc segles.
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seller de la cort i ministre, autor de més de 450 obres, entre les
quals destaquen el Cànon de la medicina, i un dels primers llistats
de medicaments per ordre alfabètic. De l’escola ibèrica destaca
Averrois,34 fill d’una família noble cordovesa, filòsof, metge, expert
en lleis, matemàtic i astrònom. 

Si ens preguntem com eren aquests homes, veurem que
també tenen un denominador comú; encara que de la majoria no
en coneixem l’origen, sí que queda clar que formen part de la
noblesa de l’època, de gran influència política, i que estan protegits
i finançats pels diferents califes, potser pel seu doble vessant de
metges i homes de ciència.

I si a l’Europa medieval arriba poca informació d’aquests
homes i de la ciència que desenvoluparen va ser per la manca de
traduccions de l’àrab a les llengües occidentals i per l’antagonisme
religiós existent, que rebutjava tot el que no provenia del món
cristià.

L’alquímia

En el context de la Europa medieval, els alquimistes merei-
xen un capítol a part. L’alquímia, nascuda a Alexandria, engloba
una antiga pràctica protocientífica i una disciplina filosòfica que
combina elements de la química, la metal·lúrgia, la física, la medi-
cina, l’astrologia, la semiòtica, el misticisme, l’espiritualisme i l’art.
L’alquímia va provocar una extraordinària atracció sobre bona
part dels científics, fins al segle XIX.

34. Averrois, nom amb què es coneix Ab� l-Wal�d Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn
Rush (1126-1198), protegit pel Sultà Abu Ya’qub ‘abd al-Mu’min (1163-1184) de la perse-
cució dels ulemes i alfaquins andalusins. 
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I és precisament la relació de la alquímia amb l’hermetisme
i l’esoterisme (la curiositat pel desconegut) la que encisa homes de
ciència, alguns d’ells lligats al poder religiós com sant Tomàs
d’Aquino o Ramon Llull; d’altres més laics, com Paracels,35 fill de
metge i format a la Universitat de Basilea, que concebé l’univers
com a un immens organisme vivent. Homes extraordinaris com
Isaac Newton, que va dedicar més temps i escrits a l’alquímia que
a l’òptica o la física, per les quals és més conegut; o Roger Bacon,36

que es va considerar a si mateix alquimista, malgrat ser el pare del
mètode científic. Però precisament per la relació amb l’hermetis-
me se’ls va considerar «bruixots» i les seves pràctiques es van tit-
llar de bruixeria, només practicades per homes considerats intoca-
bles pel poder religiós o polític i, per tant, ocultes durant segles.
L’alquímia i els alquimistes foren desterrats de les doctrines ofi-
cials fins al segle XIX. 

Tanmateix, l’alquímia és, malgrat els seus amples aspectes
místics, esotèrics i artístics, una de les principals precursores de les
ciències modernes. Moltes de les substàncies, eines i processos de
l’alquímia han servit com a pilars fonamentals de les modernes
indústries químiques i metal·lúrgiques.

A partir del segle XI s’inicia a Bolonya (1088) un nou camí en
el món del saber, la fundació de les universitats, la majoria a partir
de les escoles monàstiques i palatines del segle IX.37 Les universi-
tats es convertiren en espais oberts a la innovació i la ciència, enca-
ra que sota l’estreta vigilància del poder religiós i polític. 

Durant els últims segles de l’edat mitjana la societat europea
va passar de ser totalment feudal a estar governada per monar-

35. Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, Paracels (1493-1541).

36. Roger Bacon (1214-1294). Filòsof, científic i teòleg anglès, de l’ordre franciscana, i conegut
amb el sobrenom de Doctor Mirabilis.

37. Algunes d’aquestes escoles, com és el cas de Salamanca el 1218, foren de medicina.
Salamanca fou la primera institució europea amb el nom d’universitat (Universitas Studii
Salmanticensis).
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quies absolutes, les quals van evolucionar de la teocràcia més abso-
luta a formes de govern menys dominades pel poder religiós.
Tanmateix, la religió fou excusa, encara durant segles, per a lluites
i aliances entre els diferents regnes europeus, la qual cosa no sem-
pre va afavorir els homes de ciència.

L’Imperi Bizantí

Pont entre Orient i Occident, molts dels artistes del
Renaixement miren a l’Imperi Bizantí, especialment a
Constantinoble, com a font d’inspiració; malgrat això, no hem tro-
bat noms d’homes dedicats a la ciència que destaquin durant
aquest període en aquest indret. Sí que hi ha constància de l’apli-
cació, sempre seguint la pròpia idiosincràsia, dels diferents conei-
xements científics a les arts, la mecànica, la construcció o la nave-
gació. Aquests coneixements procedien de Grècia i Roma, molt
especialment d’Alexandria, i en els últims segles de l’Imperi Persa.

En medicina hi destaquen Aeci (que vol dir ‘metge’)
d’Amida (aprox. segle VI), Alexandre de Tral·les (525-605), que viu
i publica a Roma, i potser el més destacable és Pau d’Egina (aprox.
625-690), fundador de la cirurgia i l’obstetrícia, el qual va adquirir
els coneixements a Alexandria.

Bizanci és reconeguda com a veritable transmissora del
saber científic grecoromà a Orient.

El Renaixement (1450 a 1550)

Al cor d’Europa, a Itàlia, fins al 1400 no comencen els canvis
que permetran un renaixement intel·lectual, artístic, humanístic i
científic; un canvi que beu de nou de fonts gregues.
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Un dels factors que més influïren en el Renaixement, cabdal
per a la difusió del saber, fou la invenció de la impremta per
Johannes Gutenberg,38 que va proporcionar edicions fàcils dels
clàssics i, per tant, permet la difusió del pensament i la ciència, els
quals comencen a arribar a capes socials impensables fins al
moment. A més, els viatges a través de la ruta de la seda, dels quals
és paradigmàtic el de Marco Polo,39 i l’arribada de coneixements
des de llocs totalment desconeguts fins al moment ajuden a crear
un clima de renovació. 

Donem una ullada als homes (ja que continuen essent només
homes) més paradigmàtics del Renaixement. En aquest ambient
es desenvolupen homes com Leonardo da Vinci,40 un esperit uni-
versal, científic, enginyer, inventor, pintor, escultor anatomista
extraordinari, arquitecte, urbanista, naturalista, músic, poeta, filò-
sof i escriptor; a ell es deuen esborranys de l’helicòpter, del sub-
marí o de carros de combat. Fill de notari i conseller de la
República de Florència, va poder treballar gràcies als mecenatges
del papa Lleó X, dels Mèdici i de Francesc I de França. O Nicolau
Copèrnic,41 que amb la seva revolució copernicana el 1543 rebut-
ja, després de quinze segles, la teoria geocèntrica de Ptolemeu, i hi
introdueix l’heliocentrisme i desposseeix la humanitat de la imat-
ge de centre de l’univers que se li atorgava fins al moment.
Copèrnic era un clergue catòlic, jurista, governador, líder militar,
diplomàtic i economista, fet que li va donar una impunitat impen-
sable en altres condicions. O com Sir Francis Bacon,42 de proce-
dència noble, canceller d’Anglaterra, filòsof, polític, advocat i

38. Johannes Gutenberg (1398-1468). Ferrer alemany, nascut a Magúncia.

39. Marco Polo (1254-1324). Mercader i explorador italià.

40. Leonardo da Vinci (1452-1519).

41. Nicolau Copèrnic (1473-1543). Polonès, fill de comerciants rics, estudià a la Universitat de
Cracòvia i després estudià medicina i dret canònic a Bolonya.

42. Sir Francis Bacon (1561-1626). Pertany a la noblesa (primer baró de Verulam, vescomte de
Sant Albans), estudia al Trinity College de Cambridge.
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escriptor. Bacon, pare de l’empirisme, proposa el primer mètode
d’estudi científic i, per tant, el naixement de la nova ciència.

Finalment, cal destacar Andreas Vesal,43 fill del metge de la
cort de l’emperador Maximilià, que crea l’anatomia com a ciència
amb la seva obra De humani corporis fabrica, amb estudis fets per
observació directa de l’estructura del cos humà, i corregeix així l’o-
bra de Galè escrita 1.200 anys abans. L’obra fou dedicada a Carles
I i més tard al seu fill Felip II (potser aquest va ser el motiu de la
seva impunitat).

Els homes de ciència del Renaixement són humanistes inte-
grals, coneixen el llatí i el grec, la seva font d’inspiració o de con-
trovèrsia són els clàssics i no es pot separar la seva recerca cientí-
fica del pensament humanista. La majoria d’ells tenia formació
religiosa i per això entraren en conflicte amb el poder religiós i
eclesiàstic. En tots els casos, el seu origen o la seva procedència els
permet anar a universitats exclusives per a les famílies de l’entorn
de la noblesa (unes universitats que, recordem, procedien de les
escoles monàstiques i palatines).

Les seves troballes científiques no són ni enteses ni compre-
ses per la societat; són vistes amb recel, en especial pel poder, cosa
que a més d’un li costa la vida, com és el cas de Miquel Servet.44

Fill d’un noble de Navarra, monjo, va ser condemnat a la foguera,
no pels seus treballs de fisiologia (la circulació menor), sinó pels
seus estudis teològics sobre la Santíssima Trinitat; o Giordano
Bruno (1548-1600), monjo que va ser executat, no per les seves
teories heliocèntriques ni per traduir Averrois, sinó pels seus
escrits en què negava el pecat original. La seva mort havia de ser
un element dissuasori per als científics de l’època. Tanmateix, avui
dia se’l considera el precursor de la revolució científica. 

43. Andreas Vesal o Andries van Wesel (1514- 1554). Estudia a la Universitat de Lovaina i a la
Sorbona. 

44. Miquel Servet Conesa (1511-1553).
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I com tants altres menys coneguts, que en el millor dels casos
havien de renunciar públicament a les seves idees o als seus des-
cobriments per sobreviure, com fou el cas de Galileu,45 amb el
qual entrem «oficialment» a la ciència moderna. Tanmateix, per-
sonalment crec que Sir Francis Bacon o Andreas Vesal, i evident-
ment Nicolau Copèrnic, amb la seva revolució copernicana,
podrien estar perfectament en la línia de sortida de la ciència
moderna.

L’edat moderna (1550 a 1880)

Galileu va ser el veritable descobridor de la dinàmica plane-
tària. Inventor del telescopi, se’l considera el pare de la física i de
l’astronomia moderna. Galileu és fill de la baixa noblesa italiana,
estudia a la Universitat de Pisa, i malgrat tenir la protecció del duc
de Toscana, l’autorització del papa Urbà VIII i el seu gran prestigi
intel·lectual, la Inquisició l’obliga a retractar-se de la seva teoria
heliocèntrica perquè contravé la doctrina que establia que el món
i, per tant, l’home, era el centre de l’univers. 

El mateix va passar a René Descartes,46 fill d’un conseller de
la Bretanya, que va revolucionar el món del pensament; el meca-
nisme universal cartesià marcarà profundament la història de la
física. Tanmateix, la condemna del seu amic Galileu fa que renun-
ciï a publicar la seva obra completa, que no es publicarà fins des-
prés de la seva mort; aquesta es va produir a Suècia, on havia fugit
per temor a la persecució religiosa. 

45. Galileu, en italià Galileo Galilei (1564-1642). A partir de les teories de Copèrnic estableix
la metodologia de la física, basant-se en el sistema hipotètic deductiu-experiència; observa
el sistema solar i descriu els primers quatre satèl·lits de Júpiter (els galileians), observa la
rugositat de la lluna, etc.

46. René Descartes (1596-1650) Pertanyia a la baixa noblesa francesa i va estudiar a la
Universitat de Poitiers. Revoluciona el món del pensament i de la física quant a la mate-
matització de la realitat. 



32

Del mateix segle XVII podríem destacar personatges com
Christiaan Huygens,47 ambaixador, fill d’un diplomàtic holandès,
astrònom, físic i matemàtic. Molt influenciat per Descartes, amplia
els coneixements del nostre sistema solar, estudia la força centrí-
fuga i la teoria ondulatòria de la llum. I també Blaise Pascal,48 filò-
sof, matemàtic, físic, inventor, escriptor, moralista, místic i teòleg
francès (jansenista), que pertanyia a una família noble de
Clarmont d’Alvèrnia (l’actual Clarmont-Ferrand), considerat un
dels personatges més brillants de la cultura occidental i que, a més
dels estudis sobre la pressió atmosfèrica i la hidrostàtica, inventa la
primera calculadora mecànica, base del futur ordinador.

I, evidentment, Johannes Kepler,49 professor d’astronomia i
matemàtiques de la Universitat de Graz, que farà un altre gran pas
en la concepció de l’univers. 

I arribats a aquest punt, m’agradaria introduir una frase
força reveladora de com eren els homes de ciència al
Renaixement. Un dels axiomes keplerians diu que «res no ha fet
Déu al món sense un pla», la qual cosa demostra clarament una
preocupació permanent pel concepte religiós de l’univers. Malgrat
tot, els seus llibres van estar en l’índex de llibres prohibits durant
segles. 

Simultàniament, Pierre de Fermat,50 jurista i matemàtic, fill
de la burgesia occitana, va descobrir el càlcul diferencial abans que
Newton i Leibniz. Cofundador de la teoria de probabilitats junta-

47. Christiaan Huygens (1629-1695). Estudia a Leiden, i al Col·legi d’Orange de Breda, mem-
bre destacat de la Royal Society i de l’Académie des sciences.

48. Blaise Pascal (1623-1662). Un dels llenguatges informàtics de programació és anomenat
PASCAL en honor seu. 

49. Johannes Kepler (1571-1630). Estudia a la Universitat de Tübingen. Basant-se en les seves
teories, descobreix el moviment el·líptic dels planetes i fins i tot dóna informació dels pla-
netes que no podia veure.

50. Pierre de Fermat (1601- []1665) estudia a la Universitat de Tolosa. El teorema de Fermat fou
demostrat el 1995 per Andrew Wiles i Richard Taylor. Fermat és un dels pocs matemàtics
amb un asteroide que duu el seu nom. Fermat és també el nom d’un cràter lunar.
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ment amb Pascal, Fermat és conegut per les seves aportacions a la
teoria de nombres (últim teorema de Fermat), que va preocupar
els matemàtics durant quasi 350 anys.

I també hi ha Gottfried Leibniz,51 filòsof, matemàtic, jurista,
bibliotecari i polític alemany, amb una producció intel·lectual
extraordinària que inclou la creació del sistema binari, el germen
dels llenguatges informàtics.

Finalment, abans d’entrar al segle XVIII, vull destacar un dels
més grans, per a molts el més gran científic de la història, Isaac
Newton,52 el qual, malgrat no ser de procedència noble, va poder
estudiar a la King’s School de Grantham i al Trinity College de
Cambridge, del qual més tard en formaria part. Fou filòsof, teòleg,
físic, astrònom, alquimista i, sobretot, matemàtic, i és impossible
separar els diferents vessants en la seva obra. Newton va escriure
la síntesi de la gravitació universal i proposà el càlcul infinitesimal,
un instrument que permeté l’estudi dels fenòmens físics més com-
plexos i obrí la porta a una nova generació de científics que arribà
fins al segle XX.

L’evolució era inevitable; la ciència i els homes de ciència
havien començat a canviar, a partir del Renaixement, i encara que
es manté el denominador comú de la pertinença d’aquests homes
a l’elit econòmica, social i, en molts casos, política, s’inicia una nova
línia comuna: la seva formació a les universitats, de les quals la
majoria foren professors i on desenvoluparen la seva recerca. Eren
físics, matemàtics, metges o astrònoms; no obstant això, encara
eren filòsofs, la majoria tenia una àmplia formació religiosa i tots
continuaven pressionats per l’entorn religiós, sia catòlic, luterà o

51. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Fill i nét de professors universitaris de Leipzig.

52. Isaac Newton (1643-1727). A partir de les lleis de Kepler i de la teoria de la caiguda dels
pesos (i el pèndol) de Galileu, proposa la síntesi de la gravitació universal. Newton intro-
dueix l’àlgebra al llenguatge de la física i crea les eines matemàtiques per descriure l’entorn
en el Philoshophiae naturalis principa mathematica. El 1685 proposa el càlcul infinitesimal,
instrument que permetrà l’estudi dels fenòmens físics més complexos.
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calvinista. Coneixien perfectament el llatí i alguns el grec; llegien i
s’inspiraven en els clàssics i és impossible separar la seva activitat
científica de la humanística. Modificaren les seves actituds, però ja
no renunciaven a les seves idees. Vivien separats del poder, però en
convivència amb aquest i, per descomptat, lluny de la resta de la
societat, que els continua ignorant o els menysté, no sols pel seu
estatus social, sinó perquè aquesta no sap ni entén el que fan.

Un fet important que cal destacar del s. XVII és el naixement
d’institucions elitistes com la Royal Society o l’Académie des
sciences,53 creades amb el mecenatge dels estats, les quals, amb la
desaparició de la pressió política i religiosa sobre els científics,
marcaran l’evolució de la ciència fins al segle XX.

Al segle XVIII, un factor marcà la diferència respecte al poder
i l’autonomia que adquiriran els científics. Aquest factor és l’evo-
lució de les patents com a eina per protegir la recerca i els seus
resultats. Encara que a partir del segle XV les monarquies i les
repúbliques europees van utilitzar el sistema de patents de mono-
poli com a forma de remuneració dels seus col·laboradors, i que la
primera patent de què es té constància és una patent de monopoli
de la República de Venècia de 1491,54 la primera associació entre
invenció i patent va néixer el 1621, durant el regnat de Jaume I
d’Anglaterra, i el primer sistema legal de propietat intel·lectual es
va crear el 1710 a l’Anglaterra barroca, i a poc a poc s’estengué per
tot Europa: a Dinamarca i Suècia el 1741, i a Espanya el 1762.
Tanmateix, serà durant la Revolució Francesa quan es produeix la

53. La Royal Society of London for Improving Natural Knowledge és la societat científica més
antiga del Regne Unit i una de les primeres d’Europa. Va ser inspirada per Sir Francis
Bacon i fundada l’any 1660, encara que des de feia uns anys ja hi havia un grup de científics
que es reunia amb certa periodicitat. L’Académie des sciences fou creada el 1666, durant el
regnat de Lluís XIV, amb el patrocini del seu primer ministre, Jean-Baptiste Colbert, i va
comptar amb científics com René Descartes, Blaise Pascal i Pierre de Fermat.

54. La primera patent de la qual es té constància és una patent de monopoli de la República de
Venècia, l’any 1491, a favor de Pietro di Ravena, que assegurava que sols ell o els impres-
sors que designés tenien el dret legal d’imprimir la seva obra Fènix a l’interior de la
República. La primera patent d’aquest tipus a Alemanya apareix el 1501, i a Anglaterra el
1518, sempre per a obres concretes i sempre com a gràcia reial de monopoli.
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veritable transformació de la propietat intel·lectual, que passa de
ser «una gràcia reial» a un dret natural, com a part del tribut que
el nou món rendeix a la intel·lectualitat pel seu suport i protago-
nisme en l’epopeia revolucionària i en la consolidació posterior
dels estats lliberals. Les patents seran claus en la recerca fins a l’ac-
tualitat.

Però abans d’arribar a la Revolució Francesa hem de passar
per la Il·lustració, moviment cultural europeu del segle XVIII cen-
trat principalment en el període comprès entre la Segona
Revolució Anglesa del 1688, coneguda com la «Revolució
Gloriosa», i la Revolució Francesa del 1789, un xic menys gloriosa,
però que gràcies a l’extensió de l’Imperi Napoleònic, les idees de
llibertat i drets civils que defensaven van arribar a tot Europa, van
afectar d’una manera o altra totes les monarquies i es va obrir pas
a l’època contemporània.

La Il·lustració55 va comportar la revisió dels conceptes d’ho-
me i de món, en general, i el que és més important, una onada de
racionalisme i de permissivitat que ho envaeix tot, i que farà més
fàcil la recerca per part dels homes de ciència.

Seguint les directrius donades per Newton, el físic italià
Alessandro Volta,56 fill de mare noble i pare de l’alta burgesia,
professor del Reial Col·legi de Como i de la Universitat de Pavia,
descobreix la pila elèctrica. El físic i matemàtic francès André-
Marie Ampère,57 de família burgesa, fou un dels descobridors de

55. La Il·lustració es va caracteritzar per la recerca del racionalisme utilitarista propi de la clas-
se burgesa en la seva etapa ascendent, en la qual es lluita per aconseguir l’hegemonia estruc-
tural del mode de producció i per la presa del poder polític per part de la mateixa burgesia,
desplaçant l’aristocràcia dominant fins al moment. La Revolució Francesa és una revolució
burgesa. 

56. Alessandro Volta (1745-1827). Des del 1881, en el seu honor, la unitat de força electromo-
triu del Sistema Internacional d’Unitats s’anomena volt.

57. André-Marie Ampère (1775-1823). Matemàtic i físic. Inventa el primer telègraf elèctric i,
amb François Arago, l’electroimant.
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l’electromagnetisme. I l’enginyer francès Sadi Carnot,58 fill d’un
revolucionari, llicenciat a l’Escola Politècnica,59 obre la porta a la
termodinàmica i comença un camí sense precedents en la matèria.

La química renaixerà de l’antiga alquímia i serà portada al
rang de ciència per Antoine Lavoisier,60 fill de l’alta burgesia de
París, que encara és filòsof, a més d’economista i químic, i el qual,
juntament amb la seva esposa Marie Lavoisier, proposa la llei de
la conservació de la massa. A aquests els seguiran noms com el
del químic John Dalton,61 autodidacta que proposa la hipòtesi
atòmica (pesos atòmics); o Jacob Berzelius,62 d’origen noble,
amb la proposta de formulació amb subíndex; i el químic rus
Dimitri Mendeléiev,63 de família humil però que pot estudiar a
Moscou i a Heidelberg, i que proposa la primera taula del ele-
ments químics. 

Al mateix temps, Friedrich Gauss,64 fill d’un jardiner, consi-
derat el més gran matemàtic des de l’antiguitat, va revolucionar la
matemàtica i va influir de manera significativa en molts camps,
incloent-hi la teoria de nombres (avui en primera línia d’actuali-

58. Nicolas Léonard Sadi Carnot (Sadi Carnot) (1796-1832). A la seva mort, als 36 anys, la seva
obra és desenvolupada i difosa per Rudolf Julius Emmanuel Clausius (1822-1888), físic i
matemàtic prussià.

59. L’École Polytechnique és una de les escoles d’enginyers més conegudes i prestigioses de
França. Anomenada també «la X» (perquè en el seu símbol d’armes es poden veure dos
canons en forma d’X), es va fundar el 1794 i és un establiment públic d’ensenyament i recer-
ca que encara està sota la tutela del Ministeri de Defensa francès.

60. Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), considerat el pare de la química moderna, i Marie-
Anne Pierette Paulze (1758-1836), coneguda com a Marie Lavoisier, proposen conjunta-
ment la llei de conservació de la massa o llei de Lomonósov-Lavoisier, que explica la com-
bustió, la respiració, l’oxidació.

61. John Dalton (1766-1844). Químic i físic anglès. El 1822 fou elegit membre de la Royal
Society i, el 1830, membre de l’Académie des sciences de París.

62. Jöns Jacob von Berzelius (1779-1848). Metge i químic.

63. Dimitri Mendeléiev (1834-1907). Creador de la primera taula periòdica dels elements, va
predir propietats dels elements que encara estaven per descobrir.

64. Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855). Matemàtic, astrònom i físic alemany conegut com
a Princeps mathematicorum. D’origen humil necessità, l’ajuda del duc Ferran d’Àustria per
acabar la seva formació.
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tat) i, juntament amb Carl Jacobi,65 fill d’un banquer, substituïren
els postulats d’Euclides (2.200 anys després) i obriren la porta a
geometries no euclidianes. 

En el camp de la biologia destaca Carl Von Linné,66 suec, fill
d’un pastor luterà i que estudia a Lund i Uppsala, considerat el
pare de la taxonomia. No obstant això, el primer biòleg real fou
Rudolf Virchow,67 metge i polític alemany, que el 1858 va propo-
sar la cèl·lula com a unitat de vida. I George Cuvier,68 promotor
de l’anatomia comparada i la paleontologia, segons el concepte
actual.

Dos científics contraposen les seves teories sobre l’evolució
de les espècies; d’una banda, Jean-Baptiste de Monet (conegut
com Lamarck),69 francès d’origen noble, naturalista i botànic que
defensa la idea de l’evolució dels éssers vius a partir de lleis natu-
rals, però basades en l’herència dels caràcters adquirits (muta-
cions) i, de l’altra, Charles Robert Darwin,70 creador de teories tan
revolucionàries com la de l’origen de les espècies i, per tant, l’evo-
lució per selecció natural, a qui devem la veritable revolució cien-
tífica. Fill de la burgesia anglesa, el seu patrimoni personal li va
permetre fer els viatges necessaris per establir les seves teories.
Les seves idees van reestructurar tot l’ordre conceptual que el

65. Carl Gustav Jakob Jacobi (1804-1851). Estudia a la Universitat de Berlín.

66. Carl von Linné (1707-1778). Classifica els éssers vius i crea un sistema binomial de nomen-
clatura.

67. Rudolf Virchow (1821-1902). Pioner del concepte modern del procés patològic en la seva
Patologia cel·lular, les seves teories les va donar a conèixer Friedrich Theodor Schwann
(1810-1882), fisiòleg i anatomista prussià, el qual també va estudiar la digestió gàstrica i les
fibres nervioses (beina de Schwann).

68. Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier, baró de Cuvier (1769-1832).

69. Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet, cavaller de La Marck (1744-1829). Naturalista
francès amb influències de Cuvier, de Linné i de Jean Jacques Rousseau (1712-1778), pen-
sador radical i revolucionari, considerat un dels pares de la Il·lustració, un dels inspiradors
de la Revolució Francesa.

70. Charles Robert Darwin (1809-1882) publica L’origen de les espècies el 1859 i L’evolució
humana i la selecció sexual el 1868.
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món occidental tenia fins al moment, ja que considera l’univers
com a fruit més de la casualitat que de la intervenció divina. Tot i
l’impacte social i moral de les seves teories, ni Lamarck ni Darwin
no van patir conseqüències. El món dels homes de ciència ja havia
canviat radicalment.

Avui en dia, en ple segle XXI, les seves dues teories són enca-
ra motiu de controvèrsia en societats obertes com els Estats Units
o la mateixa Europa, sia des del punt de vista religiós, ètic o social. 

Al mateix temps, el matemàtic rus Nikolai Lobatxevski71

rebat les geometries euclidianes i proposa els principis de la teoria
de la relativitat. Finalment, cal destacar Évariste Galois,72 mate-
màtic francès mort el 1832 als 20 anys. La seva teoria constituirà
una de la bases matemàtiques de la modulació CDMA73 utilitzada
en els sistemes de navegació per satèl·lit, com el GPS (Global
Positioning System). 

A partir d’aquest punt, el nombre d’homes extraordinaris es
multiplica i encara que a la primera meitat del segle XIX la ciència
era poc reconeguda oficialment, el mateix Darwin en la seva auto-
biografia es queixava del poc valor que donaven als estudis cientí-
fics universitats del prestigi d’Òxford o Cambridge, on els ense-
nyaments científics romanien com a secundaris. Les diferències
dels homes de ciència amb els seus antecessors ja són molt impor-
tants. Per una banda, els científics deixaran de pertànyer a la
noblesa clàssica per sortir de la nova noblesa: la burgesia. Encara

71. Nikolai Ivànovitx Lobatxevski (1793-1856). Estudia a la Universitat de Kazan, de la qual
fou professor, degà de matemàtiques i rector.

72. Évariste Galois (1811-1832). D’adolescent determinà la condició necessària i suficient per-
què un polinomi fos resolt per radicals, i establí las bases fonamentals per a l’àlgebra abs-
tracta. Però no serà fins molt després de la seva mort que l’Académie des sciences accepti
les seves teories.

73. Accés Múltiple per Divisió de Codi (CDMA, de l’anglès Code Division Multiple Access).
Utilitzat en comunicacions i especialment en els sistemes de navegació per satèl·lit, com el
GPS americà, el GLONAS rus o el futur sistema de navegació europeu «Galileu».
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n’hi ha pocs que surten de les classes humils. La burgesia ha pres
el poder, arriba a la política i a les universitats, i els seus fills seran
pensadors científics i polítics. Per altra banda, ja no hi ha temes
prohibits, encara que de vegades són difícilment acceptats per les
acadèmies de l’època com la Royal Society de Londres o
l’Acadèmia Francesa de les Ciències, que en marquen la pauta.
Tots tenen formació universitària especialitzada: matemàtics, engi-
nyers, físics, químics i, només excepcionalment, filòsofs. Però en
tots els casos continuaran necessitant els recursos econòmics pro-
pis per realitzar les seves investigacions; les universitats que els
acullen com a professors poques vegades es fan càrrec del finan-
çament. Finalment, les matèries motiu de la recerca i els seus des-
cobriments comencen a estar relacionats amb la vida quotidiana.

Però s’ha iniciat un camí sense retorn. Per primera vegada en
segles trobem el nom d’una dona en el món de la ciència, Marie
Lavoisier,53 considerada la mare de la química moderna i que va
rebre els coneixements del seu espòs. A ella es deu una bona part
de les publicacions recopilades sobre l’obra de Lavoisier, i fins i tot
és possible que Marie atribuís una part dels descobriments propis
al seu espòs, com una mesura de protecció enfront una societat que
difícilment els acceptaria si venien d’una dona. Lavoisier és guillo-
tinat durant l’època del terror de la Revolució Francesa, per per-
tànyer a la noblesa i no per ser un científic. A la mateixa època tro-
bem una altra dona d’aquestes característiques, l’astrònoma
anglesa Caroline Lucretia Herschel,74 autodidacta, germana de Sir
William Herschel. Recordem que les dones no tenien, encara, cap
accés als coneixements.

74. Caroline Lucretia Herschel (1750-1848) va ser la primera «astrònoma professional», junta-
ment amb el seu germà Sir William Herschel (1738-1822), constructor del telescopi més
gran de l’època i descobridor de 8 cometes, 6 dels quals porten el seu nom.
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Edat contemporània a partir del 1880

Encara que l’edat contemporània representi poc més de dos
segles, és difícil triar els noms dels homes de ciència més destacats
a l’hora de buscar-ne els trets comuns.

Socialment, una de les característiques de l’època és la
Revolució Industrial,75 fruit de la revolució burgesa i del desenvo-
lupament de la tecnologia i, per tant, indirectament, de la ciència.
La Revolució Industrial propiciarà, a més, els grans moviments
socials dels segles XIX i XX. 

Donem una ullada a aquests dos segles!

De la mà del monjo agustí catòlic i naturalista Gregor
Johann Mendel (1821-1884), en descobrir les lleis de l’herència,
publicades el 1865, neix la genètica. Aquestes lleis que no seran
conegudes fins a 30 anys després, gràcies a les revisions fetes per
Hugo Marie de Vries,76 Carl Correns77 i Erich von Tschermak,78

publicades simultàniament l’any 1900. Mendel era monjo i natura-
lista; Corres, de Vries i Tschermak eren professors universitaris de
Leiden, Heidelberg, Würzburg, Munic i Viena. Mendel va necessi-
tar el suport de professors universitaris per al reconeixement de
les seves teories.

75. La Revolució Industrial és el període comprès entre la segona meitat del segle XVIII i el
principi del segle XIX, durant el qual primer la Gran Bretanya,] i després la resta d’Europa,
pateixen el conjunt de transformacions socioeconòmiques, tecnològiques i culturals més
importants de la història. L’economia basada en el treball manual fou reemplaçada per la
indústria i la manufactura. La revolució començà amb la mecanització de les indústries tèx-
tils i el desenvolupament dels processos del ferro. Una de les innovacions tecnològiques més
importants fou la màquina de vapor.

76. Hugo Marie de Vries (1848-1935). Botànic neerlandès format a les universitats de Leiden,
Heidelberg i Würzburg. Va afegir la teoria de les mutacions a les lleis de l’herència de
Mendel.

77. Carl Franz Joseph Erich Correns (1864-1933). Estudia botànica, química i física a la
Universitat de Munic.

78. Erich von Tschermak-Seysenegg (1871-1962). Biòleg, botànic, genetista i agrònom austríac.
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L’any 1833, el químic amb estudis de medicina, Friedrich
Wöhler,79 en sintetitzar la urea obre la porta a la bioquímica.
Friedrich Wilhelm i Anselme Payen,80 també químics, donaran
nom als enzims. Payen torna a marcar diferències, ja que realitza
bona part dels seus descobriments en una fàbrica lluny del circuit
universitari. L’evolució de la tecnologia comença a complementar
la ciència. Un exemple: l’arribada del microscopi permetrà al quí-
mic Louis Pasteur81 convertir-se en el primer microbiòleg. Els seus
estudis obriran la porta a la immunologia. 

Durant el segle XIX, una nova Europa neix a l’altra banda de
l’Atlàntic en la carrera de la ciència: el Canadà i els Estats Units.
Especialment aquests últims, fruit de l’emigració europea, esde-
vindran capdavanters en aquesta carrera, a causa del finançament
que, com veurem, serà i continua essent la clau en la «captura» del
talent investigador.

Un exemple paradigmàtic vingut de l’altra banda de
l’Atlàntic i que diferencia clarament l’investigador del considerat,
fins llavors, home de ciència és Thomas Alva Edison.82 Sense for-
mació universitària, empresari i prolífic inventor, a ell es deuen els
perfils tecnològics del món contemporani: les indústries elèctri-
ques, la telefonia, el fonògraf i les pel·lícules. Edison no pertany a
la noblesa, no està relacionat amb el poder i els seus «invents»,
com la bombeta elèctrica, el micròfon o el fonògraf, serveixen
directament per al dia a dia de tots els seus conciutadans. I el que

79. Friedrich Wöhler (1800-1882). Deixeble de Berzelius, pedagog i químic alemany, descobreix
el beril·li, el silici, l’alumini, l’itri i el titani, i un mètode per purificar el níquel.

80. Anselme Payen (1800-1882). Aïlla el primer enzim, la diastasa, encara que el terme enzim
no serà encunyat fins al 1878 per Friedrich Wilhelm Kühne (1837-1900), químic i fisiòleg
alemany, alumne de Wöhler.

81. Louis Pasteur (1822-1895). Químic. Mentre era degà de la Universitat de Lille, contribuí
decisivament a la química orgànica en demostrar els fenòmens d’isomeria química entre les
diferents molècules d’àcid tartàric. La resta dels seus descobriments, les vacunes o la pas-
teurització es van fer a l’Escola Normal Superior de París.

82. Thomas Alva Edison (1847-1931). Nord-americà. Va patentar més de mil invents i va des-
cobrir l’anomenat efecte Edison, en el qual es basarien las vàlvules termoiòniques i el díode.
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és més important, pot viure de les patents. Fou cofundador de la
companyia General Electric. 

Si bé la telecomunicació83 no és, pròpiament, recent, els mit-
jans emprats sí! Durant el segle XIX, gràcies a homes com el noble
francès Claude Chappe,84 es passà ràpidament de les ones sonores
a la telegrafia òptica; i del telègraf elèctric es passà al sense fils i al
telèfon patentat per Alexander Graham Bell.85 S’inicià així un
camí sense retorn amb l’ús de les ones electromagnètiques a partir
de les teories del físic Michael Faraday, les quals van ser redefini-
des pels també físics James Clerk Maxwell i Heinrich Rudolf
Hertz. Gràcies a aquests investigadors, les telecomunicacions can-
viaren el futur, no sols de la ciència sinó de tota la humanitat.

Tanmateix, i curiosament, un dels canvis que més influirien
en els homes de ciència va ser el protagonitzat per la indústria far-
macèutica. Encara que el seu inici es pot datar el 1856, amb el des-
cobriment accidental del primer colorant sintètic,86 el primer fàr-
mac sintètic fou l’acetofenidina (el paracetamol deriva d’aquesta
molècula), comercialitzada el 1885. El segon, l’àcid acetilsalicílic, el
1899.87 Totes dues molècules es van sintetitzar als laboratoris d’in-

83. La telecomunicació és la transmissió de senyals a distància per qualsevol mitjà. Pere el
Cerimoniós va utilitzar senyals de fum entre torres de vigilància per transmetre els movi-
ments de les tropes enemigues.

84. Claude Chappe (1763-1805). Noble francès. L’any 1792 comença amb les emissions de tele-
grafia òptica, que requerien torres específiques. El telègraf elèctric aprofita el cablejat elèctric
i, per tant, no necessita una infraestructura específica. La introducció del codi de Morse per
Samuel Morse (1791-1872) comporta un gran avenç en la transmissió.

85. Alexander Graham Bell (1847-1922). Sense estudis universitaris, és reconegut com l’inven-
tor del telèfon (1876), encara que avui es parla de si, en realitat, la inventora fou Elisha Gray
(1835-1901). 

86. James Clerk Maxwell (1831-1879). Defineix el concepte d’ona electromagnètica, el qual per-
met descriure matemàticament la interacció entre l’electricitat i el magnetisme; les equa-
cions de Maxwell, a partir de les lleis d’inducció magnètica; i els camps de força enunciats
per Michael Faraday (1791-1867). Maxwell va predir que les ones electromagnètiques es
propagaven igual que les ones lluminoses, fet corroborat pel físic alemany Heinrich Rudolf
Hertz (1857-1894). 

87. William Henry Perkin (1838-1907). Sintetitza la mauveïna o «malva de Perkin», el primer
colorant sintètic, i a partir d’aquí comença el desenvolupament de nous colorants i s’accele-
ra el progrés de la bacteriologia, la histologia i l’estudi de la química orgànica.
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vestigació de Bayer a Leverkusen. Per primera vegada, la recerca
es desenvolupa dins d’una empresa i la mateixa empresa finança,
patenta i es beneficia d’aquesta recerca, la qual cosa provoca un
canvi radical en el concepte de recerca i, per tant, en els investiga-
dors.

Abans d’entrar de ple en el segle XX, un nom mereix un apar-
tat per a ell sol. Es tracta del suec Alfred Nobel,88 inventor de la
dinamita i creador dels premis Nobel, l’obra de mecenatge cientí-
fic i de promoció més important del segle XX. 

Els Nobel s’han convertit en el reconeixement de tota la
societat als homes de ciència, de qualsevol lloc del món. Els Nobel
són el somni de tots els investigadors a partir de 1901. Una revisió
dels 786 premis des de la seva creació és pràcticament una revisió
de tota la ciència del segle XX i de l’inici del segle XXI (vegeu l’an-
nex II). Fins al 2011, el premi ha estat atorgat a 23 organitzacions,
783 homes i 44 dones.89 I aquesta és una de les grans diferències
del segle XX: la incorporació de les dones al món del treball, a la
política i a la ciència. Per això m’agradaria destacar el nom d’algu-
nes d’aquestes dones que brillaren amb llum pròpia i que marca-
ren el camí a seguir.

88. Felix Hoffmann (1868-1946) sintetitza la forma pura de l’àcid acetilsalicílic.

89. Alfred Bernhard Nobel (1833-1896). Segons el testament d’Alfred Nobel, els premis s’han
de lliurar «a les contribucions més sobresortints, a la persona que hagi fet el descobriment
o l’invent més important en el camp de la física, la química, i la fisiologia o medicina; a la
persona que hagi produït l’obra més sobresortint de tendència idealista dintre del camp de
la literatura; a la persona que hagi treballat més o millor en favor de la fraternitat entre les
nacions, l’abolició o reducció dels exèrcits existents i la celebració i promoció de processos
de pau». Més tard es va crear el d’economia; però continua sense existir el de matemàtiques.
Els Nobel han estat atorgats al llarg dels últims 110 anys gràcies a la fórmula dels fons patri-
monials indisponibles.
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La primera fou Maria Salomea Skłodowska90 (Marie Curie),
que obté dos premis Nobel, el de física el 1903 i el de química el
1911; i la seva filla Irene Joliot-Curie, fisicoquímica, premiada el
1935, únic cas fins ara de mare i filla que reben el premi. La bio-
química Gerty Theresa Cori90 rep el de fisiologia o medicina el
1947; la física Maria Goeppert-Mayer,91 el de física el 1963; la quí-
mica Dorothy Crowfoot Hodgkin,92 el de química el 1964; la gene-
tista Barbara McClintock,93 el de fisiologia o medicina el 1983;
Rita Levi-Montalcini,94 neurocirurgiana, el de fisiologia o medici-
na l’any 1986; la bioquímica Ada Yonath,95 israeliana, viva, guar-
donada amb el Nobel de química el 2009; i, finalment, l’única que
ha rebut el d’economia, la nord-americana Elinor Ostrom (1933-
2012). Totes elles formen part d’una història de lluita pel reconei-
xement dels mèrits propis per si mateixos, amb independència de
l’origen i el sexe. La seva lluita per la meritocràcia és, per desgrà-
cia, l’assignatura pendent en molts àmbits.

Al llarg del segle XIX, el naixement de la indústria farmacèu-
tica i la creació dels instituts d’investigació privats o estatals van
significar l’obertura d’un nou camí en la carrera dels investigadors,
i han estat el viver i la fita de la majoria dels científics fins a l’ac-
tualitat. A partir d’aquest moment, l’home de ciència es convertirà
definitivament en científic, en investigador assalariat o, el que és
pitjor, es podrà convertir en un treballador sense iniciativa al ser-
vei de la recerca.

90. D’aquestes 44 dones: 15 Nobel de la pau, 12 de literatura, 10 de fisiologia o medicina, 4 de
química, 2 de física i sols 1 d’economia.

91. Gerty Theresa Cori (1896-1957). Nobel de fisiologia o medicina el 1947, compartit amb el
seu marit Carl i amb el fisiòleg argentí Bernardo Alberto Houssay, per haver descobert el
pas de glicogen a àcid làctic.

92. Maria Goeppert-Mayer (1906-1972). Física. Nobel de física el 1963, juntament amb Hans
Jensen i Eugene Paul Wigner.

93. Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin (1910-1994). Química. Rep el Nobel per haver determi-
nat l’estructura dels compostos bioquímics essencials que combaten l’anèmia perniciosa.

94. Barbara McClintock (1902-1992). Obté el de fisiologia o medicina el 1983, pel descobriment
del canvi de posició dels gens en els cromosomes.

95. Rita Levi-Montalcini (1909-2012). Nobel de fisiologia o medicina l’any 1986, compartit amb
Stanley Cohen pel descobriment del factor de creixement nerviós (NGF). 
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El segle XX

Socialment, el segle XX es va caracteritzar per les dues grans
confrontacions militars que deixaren Europa, i de retruc part del
món, dividits en dues ideologies, la qual cosa provocà un èxode
científic sense precedents d’Europa al nou món, un èxode que per-
durà fins al final del segle. 

Tanmateix, és impossible, encara que sigui breument, fer un
seguiment dels científics més importants del segle XX, tant pel
nombre com per l’amplitud de les diferents matèries objecte de
recerca.

Els físics Ambrose Fleming (britànic) i els nord-americans
Alexander Lee De Forest, John Bardeen, Walter Brattain i
William Shockley,96Nobel de física el 1956, amb els descobriments
sobre els semiconductors i l’efecte transistor, inicien una de les
branques del coneixement que més ha apropat la ciència a l’home
ordinari: l’electrònica. Aquesta donarà pas a les tecnologies digi-
tals de la comunicació i de la informació, a la robòtica i a la domò-
tica, possible futur de les nostres llars.

Al mateix temps, a Europa, Pierre i Marie Curie97 desco-
breixen la radioactivitat a partir dels descobriments dels raigs X
pel físic Conrad Röntgen (1895) i dels tubs de raigs catòdics pel

96. Ada Yonath (1939-). Química i doctora en Cristal·lografia. Nobel de química el 2009 per
l’estudi cristal·logràfic de les estructures dels ribosomes. 

97. Sir John Ambrose Fleming (1848-1945). El 1904 inventa el díode de buit, basat en l’efecte
Edison que Edison havia descrit el 1883, i va observar l’emissió termoiònica. Alexander
Lee De Forest (1873-1961), estatunidenc, inventa el tríode el 1906. El transistor neix de la
mà de John Bardeen (1908-1991), físic dels Estats Units que va compartir el Nobel amb
Walter Houser Brattain (1902-1987) i William Bradford Shockley (1910-1989), també físics
els Estats Units, amb les investigacions sobre els semiconductors.
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físic Henri Becquerel.98 Niels Böhr,99 Nobel el 1918, fa la primera
aproximació a l’estructura atòmica, i Enrico Fermi100 rep el Nobel
de física el 1938 pel desenvolupament del primer reactor nuclear i
la teoria quàntica; tots dos obren la porta a l’ús industrial de l’e-
nergia nuclear. En tots els casos, aquesta recerca es produeix en
instituts annexos a les corresponents universitats.

Un dels principals protagonistes de la revolució científica del
segle XX, que va canviar la representació de la naturalesa i les pres-
suposicions epistemològiques sobre les quals s’assentava la raó
moderna de la civilització occidental, fou l’alemany Albert
Einstein.101 La teoria de la relativitat canvia els conceptes d’espai,
temps i gravetat que havien caracteritzat la física moderna des de
Newton. La relativitat general substitueix la cosmologia moderna;
l’univers estàtic i infinit fou reemplaçat per un univers finit i en
expansió (teoria del Big Bang). La mecànica quàntica va eliminar
el principi de causalitat estricta sobre el qual s’havia afirmat la
representació determinista de la naturalesa, i tot va passar a ser
una qüestió de probabilitats. A Einstein se’l considera el pare de la
bomba atòmica i de tota la teoria utilitzada en les centrals
nuclears, però rep el Nobel de física el 1921 per l’explicació de l’e-
fecte fotoelèctric. Einstein és de nou, i excepcionalment, un filòsof,
un polític i un home de ciència.

98. Pierre Curie (1859-1906). Físic francès casat amb Maria Skłodowska o Marie Curie (1867-
1934). Marie fou la primera en emprar el terme radioactivitat. Descobreix el poloni i el radi.
Ernest Rutherford, primer baró de Rutherford Nelson (1871-1937), físic i químic britànic,
és considerat el pare de la física nuclear.

99. Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), físic alemany, de la Universitat de Würzburg, i
Antoine Henri Becquerel (1852-1908), físic francès, estudien el fenomen de la fosforescèn-
cia el 1886.

100. Niels Henrik David Böhr (1885-1962). Físic danès, contribueix de manera fonamental a la
comprensió de l’estructura atòmica (òrbites i electrons) i a la mecànica quàntica. Rep el
Nobel el 1918.

101. Enrico Fermi (1901-1954). Físic italià. Descobreix el neutró el 1932 i rep el Nobel de física
el 1938.
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Al llarg del segle XX, l’evolució en els diferents àmbits és
extraordinària; des del físic Nikola Tesla,102 l’enginyer Guglielmo
Marconi103 i els físics John Logie Baird104 i Karl Ferdinand Braun,
creadors de la televisió, fins a l’actualitat (en què rebem als nostres
telèfons tota la informació mundial en imatges, pocs segons des-
prés que hagin succeït els fets), els investigadors no han parat de
crear al seu entorn una de les més grans indústries mundials, fruit
de la fusió total entre empresa i investigadors.

La bioquímica evoluciona cap a la genètica molecular de la
mà de James Watson i Francis Crick,105 quan el 1953 proposen l’es-
tructura de l’ADN des del Cavendish Laboratory de Cambridge, i
a la que Matthew Meselson (1930-) i Franklin Stahl (1929-), el
1957, en demostrar que la replicació i la reparació de l’ADN és
semiconservativa, donaran carta de ciència independent.

102. Albert Einstein (1875-1955). El 1905 exposa la teoria de la relativitat, que va reformular
per complet el concepte de gravetat, i que englobarà la relativitat especial, el moviment
brownià i l’efecte fotoelèctric. Una de les conseqüències d’aquest estudi fou el naixement
d’una nova branca de la física, la cosmologia. Einstein posa els fonaments de la teoria del
tot (theory of everything), que intenta unificar les quatre forces que governen l’univers i
intenta explicar l’evolució del macrocosmos i del microcosmos, cosa que va donar pas a la
nova física.

103. Nikola Tesla (1856-1943). L’any 1893 va presentar la televisió a la National Electric
Association.

104. Guglielmo Marconi (1874-1937). L’any 1901 realitza el primer enllaç de ràdio
transatlàntic. Premi Nobel de física el 1909, va ser el primer enginyer italià que el gua-
nyava.

105. John Logie Baird (1888-1946). Enginyer i físic escocès. Aconsegueix la transmissió de
dibuixos animats a través d’una televisió mecànica, popularitzada pel físic i inventor ale-
many Karl Ferdinand Braun (1850-1918), Nobel de física el 1909, que inventa el tub de
raigs catòdics. Philo Taylor Farnsworth (1906-1971) va produir el primer televisor i el va
mostrar al públic el 7 de setembre de 1927. Entre 1935 i 1941 arribaren les primeres emis-
sions televisives a Anglaterra, Itàlia, França, els Estats Units i Holanda. L’emissió s’atura-
ria a causa de la Segona Guerra Mundial.
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A la bioquímica també dediquen la seva recerca, entre molts
altres, Dennis Mitchell,106 que descobreix la fosforilació oxidativa;
Adolf Krebs,107 els cicles de Krebs i de la urea; Severo Ochoa i
Arthur Komberg,108 els mecanismes de la síntesi biològica dels
àcids ribonucleic i desoxiribonucleic; i Khorana, Holley i
Nirenberg,109 que obtenen el codi genètic de la síntesi de prote-
ïnes. Finalment, el 1973, de la mà de Cohen, Levi-Montalcini i
Boyer,110 en produir el primer ésser viu recombinant, s’obre la
porta de l’enginyeria genètica. Ens creiem capaços de canviar els
nostres orígens.

Al final del segle XX es produeix un altre pas important per
a la ciència i per als científics: es crea als Estats Units la primera
indústria biotecnològica (Genentech), nascuda de la recerca per a
la fabricació de nous fàrmacs i vacunes més eficaços.

Ara és la societat qui empeny: augmenta l’interès científic i
social per la immunologia i per les cèl·lules mare.111 Es clonen els

106. James Watson (1928-) i Francis Crick (1916-2004), premis Nobel de fisiologia o medicina
el 1962, dedueixen l’estructura de l’ADN gràcies als estudis amb cristal·lografia de raigs X
d’ADN de Rosalind Franklin (1920-1958) i als estudis sobre aparellament de bases nitro-
genades deMaurice Wilkins (1916-2004) i d’Erwin Chargaff (1905-2002). Watson va conti-
nuar treballant al Cold Spring Harbor Laboratory a Long Island (Nova York) i Crick al
Salk Institute d’investigacions genètiques de San Diego (Califòrnia).

107. Peter Dennis Mitchell (1920-1992). Bioquímic anglès (Universitat de Cambridge), Nobel
de química el 1978.

108. Sir Hans Adolf Krebs (1900-1981). Metge, biòleg i bioquímic alemany, estudià a Göttingen,
Freiburg, Berlín i Munic. Professor a Sheffield, Cambridge i al Trinity College d’Òxford.
Nobel de fisiologia o medicina l’any 1953.

109. Severo Ochoa de Albornoz (1905-1993). Tenia doble nacionalitat, espanyola i americana
(1956). Nobel de fisiologia o medicina el 1959, juntament amb Arthur Komberg, pel des-
cobriment dels mecanismes de la síntesi biològica de l’ARN i l’ADN.

110. Har Gobind Khorana (1922-), biòleg molecular d’origen indi, i els estatunidencs Robert
William Holley (1922-1993) i Marshall Warren Nirenberg (1927-2010), reben el Nobel de
fisiologia o medicina el 1968 pel seu treball en la interpretació del codi genètic i la seva fun-
ció en la síntesi proteica.

111. Herbert Boyer (1936-), juntament amb Stanley Cohen i Rita Levi-Montalcini, produeixen
el primer ésser viu recombinant.
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primers éssers vius, se seqüencia l’ADN de desenes d’espècies i el
biòleg i home de negocis John Craig Venter (1946-), des de la seva
empresa Celera Genomics, publica el genoma complet de l’home
en competència amb el Projecte Genoma Humà. Ja no parlem
solament de científics, sinó d’empreses dedicades exclusivament a
la recerca, creades amb fons privats i amb el vistiplau dels governs
i de tota la societat en general. Però amb aquestes empreses també
es generen dilemes ètics nous i importants que cal resoldre.

Finalment, no puc oblidar els científics que protagonitzaren
un dels grans canvis del segle XX, paradigma de la fusió entre la
recerca i la indústria: la informàtica. Des que l’estadístic Herman
Hollerith112 inventa i patenta la primera computadora; els enginy-
ers John Vincent Atanasoff i John Presper Eckert i el físic
Williams Mauchly patenten la primera computadora comercial; i
Howard Aiken113 desenvolupa el Mark (computador electromecà-
nic de 16 m de llarg, 2 m d’alt i un pes de 5 tones), fins a l’actuali-
tat, en què tots portem un ordinador als nostres telèfons, han pas-
sat moltes patents i molts investigadors que no podem enumerar
aquí. Però per arribar-hi va caldre ARPANET, un projecte pura-
ment militar que, amb la fusió amb altres xarxes ja existents, for-
maria el que avui coneixem com Internet. Aquesta xarxa informà-
tica mundial ha estat comparada amb l’arribada de la impremta el
segle XVI. Avui l’utilitzen més de 2.000 milions d’éssers humans i va
ser (i és) clau per al progrés de la ciència. El seu desenvolupament
ha influït com pocs avenços en la nostra vida quotidiana. Les
comunicacions per Internet trenquen societats, fan caure dictadu-
res i, en definitiva, estan canviant el món!

112. Elizabeth Blackburn (1948-). Bioquímica australiana. Ella i Carol Widney Greider (1961-
), biòloga nord-americana, estudien els telòmers i descobreixen la telomerasa. Nobel de
medicina el 2009 amb el canadenc Jack Wiliam Szostak (1952-).

113. Herman Hollerith (1860-1929). Considerat el pare de la computació i fundador de
Tabulating Machine Company, que passaria a ser IBM. Inventa la primera computadora
basant-se en les teories de Pascal, Leibniz, les targetes perforades, Joseph Jacquard (1752-
1834) i les teories de Charles Babbage (1791-1871).
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L’actualitat

El científic del final del segle XX i principi del segle XXI
poques vegades es considera home o dona de ciència, no és filòsof,
no es considera humanista, rarament coneix els clàssics, si no són
de la seva especialitat.

En resum, es caracteritza perquè:

� Treballa en equips multidisciplinaris i, en la majoria dels casos,
multicèntrics (poques vegades és una recerca personal);

� Rep el reconeixement mundial i els més destacats, sols o en
grup, són guardonats amb el premi Nobel (amb rares excep-
cions, com els matemàtics); i

� Té un finançament totalment diferent: si bé fins al segle XIX
aquest anava a càrrec del seu patrimoni personal o del mecenes
corresponent (els nobles o el governant de torn), a partir del
segle XIX va a càrrec de les universitats, directament o indirecta-
ment. Durant el segle XX, els estats financen la recerca per mitjà
de centres de caràcter públic, universitats, instituts i organismes
públics de recerca (OPI), o bé directament amb empreses priva-
des o mitjançant fundacions. Les empreses, algunes nascudes de
la recerca, necessiten cada vegada més de la mateixa recerca i, si
més no, de la innovació per a la sostenibilitat i el creixement. I
aquest serà el factor determinant del finançament i dels interes-
sos i, per tant, de les prioritats dels científics. Actualment no hi
ha cap gran empresa que no tingui un departament de recerca o
que no en contracti un externament de manera habitual.

� Avui dia el científic prové de totes les capes socials sense excep-
ció. No li cal tenir patrimoni personal ni ser d’origen acomodat;
només li fa falta, d’una banda, formació universitària, la qual
està a l’abast gairebé de tothom; i, de l’altra, il·lusió i ganes de
dedicar-hi molt de temps i obtenir-ne poc guany econòmic, amb
comptades excepcions.
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En una societat oberta, sense cap condicionant religiós, tot és
vàlid en nom de la ciència? Sabem que, sense cap legislació regu-
ladora, en el seu nom es podrien fer veritables aberracions. Per
tant, i per evitar-ho, una societat s’ha de dotar de legislació d’obli-
gat acompliment sobre els límits de la recerca i controlar si aquest
acompliment es realitza.

En els estats lliures, el poder democràticament representat
pels seus polítics és a les càmeres, que han d’assumir el control cor-
responent per mitjà de la legislació oportuna. En aquestes càmeres
s’ha de produir el debat sobre els límits de la recerca i han de deci-
dir, per exemple, si es poden usar les cèl·lules mare d’origen
embrionari; què es pot fer i què no amb els embrions sobrants de
la fecundació assistida, etc. 

La societat occidental, incloent-hi Amèrica del Nord i una
bona part del Centre i del Sud, té una ètica o moral basada en les
creences judeocristianes comunes, la qual cosa li ha permès dotar-
se d’una legislació acceptada unànimement, de caràcter interna-
cional, com la Declaració d’Hèlsinki;114 de caràcter europeu, com
el Conveni del Consell Europeu per a la protecció dels drets
humans i la dignitat de l’ésser humà respecte de les aplicacions de
la biologia i la medicina, subscrit per l’Estat espanyol a Oviedo, el
4 d’abril del 1997, i que entrà en vigor el gener del 2000; o d’altres
de caràcter estatal, com la Llei sobre tècniques de reproducció
humana assistida, la Llei d’investigació biomèdica o la Llei de la
ciència, la tecnologia i la innovació. I, finalment, quant a l’ús de

114. John Vincent Atanasoff (1903-1995). Enginyer electrònic que aconsegueix el tractament
automàtic de la informació (informàtica = informació + automàtica). Construeix el primer
calculador digital, operat en sistema binari, l’ABC. John William Mauchly (1907-1980) i
John Presper Eckert (1919-1995), entre 1943 i 1946, patenten amb l’ENIAC el primer com-
putador comercial modern.
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dades, la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD).115

És, doncs, allò «políticament correcte» el que marca els límits
de la investigació al segle XXI. El control ja no és ni de l’Estat ni de
les organitzacions religioses, ni tan sols de les societats científiques
de segles passats; ara el control és dels comitès d’ètica i de bioèti-
ca116 creats per la mateixes càmeres legislatives. Els comitès terri-
torials o els propis de cada centre, formats amb unes condicions
determinades i amb l’autorització prèvia corresponent, fan el
seguiment necessari per al compliment de la legislació vigent.

Per acabar, la societat considera extraordinàriament els cien-
tífics i els investigadors, i fins i tot els mitifica. Tots els estudiants
de ciències es volen dedicar a la investigació, potser perquè en des-
coneixen la duresa. Els motius? Els descobriments científics i tec-
nològics formen part de la vida quotidiana. Tothom s’adona que la
majoria de les eines que utilitzem a diari són fruit de la recerca: des
dels electrodomèstics a la comunicació, des de la medicina al trans-
port, o fins i tot al servei de l’oci. Aquest interès queda perfecta-
ment reflectit en el cost econòmic públic de la recerca a tots els
països. A l’Estat espanyol, la carrera investigadora, pendent de
tenir l’estatut del personal investigador, té l’esquema següent:
grau, màster, doctorat i postdoc.

115. La Declaració d’Hèlsinki sobre els «Principis ètics per a les investigacions mèdiques en
éssers humans» repassa els principals aspectes que han de ser considerats, tals com els pro-
tocols a seguir, formació i qualificació científica de les persones que intervenen, compara-
ció de despeses i risc, protecció de la intimitat i confidencialitat, informació adient i con-
sentiment informat així com la seva obtenció en el cas de persones que no siguin capaces
físicament o mentalment de donar-lo, utilització de placebos i obligacions ètiques a l’hora
de la publicació de resultats.

116. Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida; Llei 14/2007,
de 3 de juliol, d’investigació biomèdica o la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tec-
nologia i la innovació. I, finalment, quant a l’ús de dades en qualsevol publicació, la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 
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117. L’actual Comitè de Bioètica d’Espanya fou creat per la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’in-
vestigació biomèdica.

118. El 2011, el Ministeri d’Educació i Ciència té registrats 5.912 títols universitaris dividits en
3 arquitectures, 20 diplomatures, 67 enginyeries, 2.024 títols de grau, 111 llicenciatures,
2.106 màsters reconeguts i 1.574 programes oficials de doctorat (tot i que aquest darrer
nombre és enganyós, ja que amb el nom de «doctorat en Dret» n’hi ha 15 de diferents). 

119. Els parcs científics neixen els anys cinquanta com una còpia dels de Cambridge a Europa
i els dels Estats Units. A Espanya, la gran eclosió es dóna a partir de l’any 1980.

120. La Fundació Cotec es crea el 1992, com una organització de caràcter empresarial amb el fi
de contribuir a promoure la innovació tecnològica i incrementar la sensibilitat social per la
tecnologia.

121. El bosó de Higgs és una partícula elemental hipotètica massiva, l’existència de la qual és
predita pel model estàndard de la física de partícules. Aquesta partícula no ha estat obser-
vada fins al moment, però té una importància cabdal en l’explicació de l’origen de la massa
d’altres partícules elementals.

El pressupost del Ministeri de Ciència i Innovació117 per al
2011 fou de 5.402 milions d’euros. Actualment hi ha instal·lats, al
llarg de tota la geografia peninsular i insular, 19 parcs científics118

i 28 plataformes científico-tècniques singulars (annex II).

Segons la Fundació Cotec,119 el 2010 hi havia al nostre país
uns 77.000 investigadors «oficials», molt lluny dels 250.000
d’Alemanya. És clar que Espanya té 47 milions d’habitants i
Alemanya 81 milions.

L’home de ciència, ara també dona de ciència, ha canviat
extraordinàriament al llarg de la història, pel que fa a l’origen,
coneixements, manera de treballar i d’investigar. Però hi ha un
nexe comú que els diferencia de la resta dels congèneres: la curio-
sitat, la capacitat de preguntar-se sempre el com, el per què i el
què, amb independència de la seva acceptació social i política.
Continuen buscant el mateix que ja buscaven els grecs fa 2.500
anys: el fonament de la matèria. En la nova ciència, aquest «àtom»
s’anomena bosó de Higgs,120 o «partícula de Déu», la qual sembla
que s’ha pogut trobar gràcies a una de les estructures científiques
més grans i singulars, el gran col·lisionador d’hadrons (LHC)121 de
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l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN), a
Ginebra, 175 m per sota de la frontera franco-suïssa. Tot i que
alguns pensaven que, si aquesta es trobava, es podia crear un forat
negre i s’acabaria el món! Quins temps tan fascinants estem vivint! 

Per cert, why? how? i what? presideixen l’entrada del
CERN. Preguntes que esperem que es continuïn fent el homes de
ciència, els investigadors, els científics, siguin com siguin, durant,
diguem... els pròxims 6.000 anys?

Moltes gràcies per la seva atenció.

122. Large Hadron Collider.Accelerador de partícules circular del CERN, situat sota terra, a la
frontera entre Suïssa i França. És el més gran construït fins a l’actualitat (27 km de perí-
metre) i el de més energia (potència màxima de 14 TeV, 7 TeV per feix). 
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1901. Emil Adolf von Behring per la serote-
ràpia per tractar la diftèria.

1902. Ronald Ross per les seves investiga-
cions sobre la malària.

1903. Niels Ryberg Finsen per la utilització
de la llum en el tractament del lupus
vulgar.

1904. Ivan Petrovich Pavlov per la investiga-
ció de l’aparell digestiu i l’estudi dels
sucs gàstrics.

1905. Robert Koch pel descobriment de la
causa de la tuberculosi. 

1906. Camillo Golgi i Santiago Ramón y
Cajal per les investigacions sobre el
sistema nerviós.

1907. Charles Louis Alphonse Laveran per
les investigacions sobre les malalties
causades per protozous.

1908. Ilya Ilyich Mechnikov i Paul Ehrlich
pels estudis sobre el sistema immuni-
tari.

1909. Emil Theodor Kocher pels treballs
sobre la fisiologia, patologia i cirurgia
de la glàndula tiroide.

1910. Albrecht Kosse per les investigacions
en biologia cel·lular, especialment
sobre les proteïnes i els àcids nucleics.

1911. Allvar Gullstrand pel seu treball sobre
les diòptries de l’ull. 

1912. Alexis Carrel pels treballs sobre la
sutura vascular i el trasplantament
dels vasos sanguinis i òrgans.

1913. Charles Robert Richet per les seves
investigacions sobre l’anafilaxi.

1914. Robert Bárány per les seves investiga-
cions sobre l’aparell vestibular en l’o-
ïda interna. 

1915/16/17/18.

1919. Jules Bordet per la troballa d’un fac-
tor bactericida present en el sèrum de
la sang dels mamífers, conegut com
complement. 

1920. Schack August Steenberg Krogh per
establir el mecanisme que regula l’in-
tercanvi gasós en la respiració i per

descobrir la fisiologia dels vasos
capil·lars. 

1921.

1922. Archibald Vivian Hill i Otto Fritz
Meyerhof pel descobriment de la rela-
ció entre el consum d’oxigen i el meta-
bolisme de l’àcid làctic en el múscul. 

1923. Frederick Grant Banting i John James
Richard Macleod pel descobriment de
la insulina. 

1924. Willem Einthoven per inventar l’elec-
trocardiograma.

1925.

1926. Johannes Andreas Grib Fibiger per
les investigacions sobre la hipòtesi
inflamatòria en la etiopatogènia del
càncer.

1927. Julius Wagner-Jauregg pel descobri-
ment del valor terapèutic de la inocu-
lació de malària en el tractament de la
demència paralítica.

1928. Charles Jules i Henri Nicolle per les
seves investigacions sobre el tifus.

1929. Christiaan Eijkman i Sir Frederick
Gowland Hopkins pels descobriments
en el camp de les vitamines antineurí-
tiques i les d’estimulació del creixe-
ment.

1930. Karl Landsteiner pel seu descobri-
ment dels grups sanguinis.

1931. Otto Heinrich Warburg per les inves-
tigacions sobre el citocrom en la respi-
ració cel·lular.

1932. Sir Charles Scott Sherrington i Edgar
Douglas Adrian pel seus descobri-
ments relacionats amb les funcions de
les neurones.

1933. Thomas Hunt Morgan pel descobri-
ment del paper del cromosoma en
l’herència genètica.

1934. George Hoyt Whipple, George
Richards Minot i William Parry
Murphy pels descobriments relacio-
nats amb el tractament del fetge en
casos d’anèmia.

ANNEX I

Premis Nobel de fisiologia o medicina 
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1935. Hans Spemann pel descobriment de
l’efecte conegut com inducció embrio-
lògica.

1936. Sir Henry Hallett Dale i Otto Loewi
pels estudis sobre excitació i transmis-
sió química dels impulsos nerviosos.

1937. Albert von Szent-Györgyi Nagyrápolt
pel descobriment dels processos de
combustió biològica, amb especial
referència a la vitamina C i a la catàli-
si dels àcids fumàrics.

1938. Corneille Jean François Heymans pel
descobriment del paper del sinus
carotidi i els mecanismes aòrtics en la
regulació de la respiració.

1939. Gerhard Domagk pel descobriment
de la sulfonamida Prontosil, primer
fàrmac eficaç contra les infeccions
bacterianes. 

1940/1941/1942.

1943. Henrik Carl Peter Dam i Edward
Adelbert Doisy pel descobriment de la
vitamina K i la seva funció biològica. 

1944. Joseph Erlanger i Herbert Spencer
Gasser pels estudis en el camp dels
impulsos elèctrics del sistema nerviós.

1945. Sir Alexander Fleming, Ernst Boris
Chain i Sir Howard Walter Florey pel
descobriment de la penicil·lina i el seu
efecte curatiu en malalties infeccioses.

1946. Hermann Joseph Muller pels estudis
de l’acció dels raigs X com a produc-
tors de mutacions i de l’acció de les
radiacions sobre les cèl·lules.

1947. Carl Ferdinand Cori i Gerty Theresa
Cori pels treballs sobre el metabolis-
me dels hidrats de carboni; i Bernardo
Alberto Houssay pel treball sobre la
influència del lòbul anterior de la
hipòfisi en la distribució de la glucosa
en el cos, d’importància per al desen-
volupament de la diabetis. 

1948. Paul Hermann Müller pel descobri-
ment de l’alta eficàcia del DDT com a
verí de contacte en el tractament d’ar-
tròpodes. 

1949. Walter Rudolf Hess, per mapar les
àrees del cervell relacionades amb el
control dels òrgans interns; i António
Caetano de Abreu Freire Egas Moniz
pel descobriment del valor terapèutic

de la lobotomia en determinades psi-
cosis. 

1950. Edward Calvin Kendall, Tadeus
Reichstein i Philip Showalter Hench
pels estudis de les glàndules suprare-
nals i el descobriment de la cortisona.

1951. Max Theiler pel desenvolupament de
les primeres vacunes eficaces contra la
febre groga. 

1952. Selman Abraham Waksman pel des-
cobriment de l’antibiòtic estreptomi-
cina. 

1953. Hans Adolf Krebs pel descobriment
del cicle de l’àcid cítric (cicle de
Krebs) i Fritz Albert Lipmann pel des-
cobriment del coenzim A i la seva
importància en el metabolisme inter-
medi.

1954. John Franklin Enders, Thomas
Huckle Weller i Frederick Chapman
Robbins pels estudis del virus de la
poliomielitis.

1955. Axel Hugo Theodor Theorell pels tre-
balls sobre els processos bioquímics
dels enzims.

1956. André Frédéric Cournand, Werner
Forssmann i Dickinson W. Richards
pel desenvolupament del cateterisme
cardíac i la caracterització de diverses
cardiopaties.

1957. Daniel Bovet per sintetitzar el primer
antihistamínic clínicament disponible. 

1958. George Wells Beadle, Edward Lawrie
Tatum i Joshua Lederberg pels seus
treballs sobre els bloqueigs metabòlics
controlats per gens. 

1959. Severo Ochoa i Arthur Kornberg pel
descobriment dels mecanismes de la
síntesi biològica dels àcids ribonucleic
i desoxiribonucleic.

1960. Sir Frank Macfarlane Burnet i Sir
Peter Brian Medawar pels descobri-
ments sobre la tolerància immunitària
adquirida.

1961. Georg von Békésy pel descobriment
del mecanisme físic de l’estimulació
en la còclea. 

1962. Francis Harry Compton Crick, James
Dewey Watson i Maurice Hugh
Frederick Wilkins pel descobriment
de l’estructura de l’ADN.
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1963. Sir John Carew Eccles, Alan Lloyd
Hodgkin i Andrew Fielding Huxley
pels descobriments sobre els mecanis-
mes iònics de l’excitació i inhibició de
la membrana de les cèl·lules de las
parts perifèriques i centrals del nervi.

1964. Konrad Bloch i Feodor Lynen pels
treballs sobre el metabolisme del
colesterol.

1965. François Jacob, André Lwoff i
Jacques Monod pels descobriments
sobre el control genètic de la síntesi
d’enzims i virus. 

1966. Peyton Rous i Charles Brenton
Huggins pel descobriment dels virus
inductors de tumors i pels descobri-
ments sobre el tractament hormonal
del càncer de pròstata.

1967. Ragnar Granit, Haldan Keffer
Hartline i George Wald pels descobri-
ments sobre els processos fisiològics
visuals primaris en l’ull.

1968. Robert W. Holley, Har Gobind
Khorana i Marshall W. Nirenberg per
la interpretació del codi genètic i la
seva funció en la síntesi de proteïnes.

1969. Max Delbrück, Alfred D. Hershey i
Salvador E. Luria pels descobriments
sobre el mecanisme de replicació i
l’estructura genètica dels virus.

1970. Sir Bernard Katz, Ulf von Euler i
Julius Axelrod pels descobriments
sobre els neurotransmissors i el meca-
nisme d’emmagatzematge, alliberació
i inactivació.

1971. Earl W. Sutherland, Jr. pels descobri-
ments sobre els mecanismes d’acció
de les hormones.

1972. Gerald M. Edelman i Rodney R.
Porter pels descobriments sobre l’es-
tructura química dels anticossos.

1973. Karl von Frisch, Konrad Lorenz i
Nikolaas Tinbergen pels descobri-
ments sobre l’organització i l’expres-
sió de models de comportament indi-
vidual i social en l’etologia.

1974. Albert Claude, Christian de Duve i
George E. Palade pels descobriments
sobre l’organització estructural i fun-
cional de la cèl·lula.

1975. David Baltimore, Renato Dulbecco i
Howard Martin Temin pels descobri-

ments sobre la interacció entre els
virus tumorígens i el material genètic
de la cèl·lula.

1976. Baruch S. Blumberg i Daniel Carleton
Gajdusek pels descobriments sobre
nous mecanismes d’origen i dissemina-
ció de malalties infeccioses.

1977. Roger Guillemin, Andrew V. Schally i
Rosalyn Yalow pels descobriments
sobre la producció d’hormona peptídi-
ca del cervell i pel desenvolupament de
radioimmunoassaigs d’hormones pep-
tídiques (Yalow).

1978. Werner Arber, Daniel Nathans i
Hamilton O. Smith pel descobriment
dels enzims de restricció.

1979. Allan M. Cormack i Godfrey N.
Hounsfield pel desenvolupament de
la tomografia computada.

1980. Baruj Benacerraf, Jean Dausset i
George D. Snell pels descobriments
d’estructures de la superfície cel·lular
determinades genèticament que regu-
len les reaccions immunitàries (siste-
ma HLA). 

1981. Roger W. Sperry, David H. Hubel i
Torsten N. Wiesel pels descobriments
sobre el processament de la informa-
ció en el sistema visual.

1982. Sune Karl Bergström, Bengt
Samuelsson i John R. Vane pels des-
cobriments sobre les prostaglandines i
substàncies biològicament actives
relacionades.

1983. Barbara McClintock pel descobri-
ment dels transposons.

1984. Niels K. Jerne, Georges J.F. Köhler i
César Milstein per les teories sobre
l’especificitat en el desenvolupament i
el control del sistema immunitari i el
descobriment del principi de produc-
ció d’anticossos monoclonals.

1985. Michael S. Brown i Joseph L.
Goldstein pels descobriments sobre el
metabolisme del colesterol.

1986. Stanley Cohen i Rita Levi-Montalcini
pels descobriments sobre els factors
de creixement.

1987. Susumu Tonegawa pel descobriment
del principi genètic de la formació
d’una àmplia varietat d’anticossos.
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1988. Sir James W. Black,Gertrude B. Elion
i George H. Hitchings pel descobri-
ment d’importants principis en el trac-
tament amb fàrmacs, especialment en
el camp de la quimioteràpia.

1989. J. Michael Bishop i Harold E. Varmus
pels estudis en la comprensió del
mecanisme pel qual es produeixen
tumors malignes a partir dels canvis
que es produeixen en els gens normals
d’una cèl·lula, que no sols els produïts
per virus, sinó també els produïts per
radiacions, substàncies químiques, etc.

1990. E. Donnall Thomas i Joseph E.
Murray pels descobriments sobre el
trasplantament cel·lular i d’òrgans en
el tractament de malalties humanes.

1991. Erwin Neher i Bert Sakmann pels des-
cobriments sobre la funció dels canals
iònics en les cèl·lules.

1992. Edmond H. Fischer i Edwin G. Krebs
pels descobriments sobre la fosforilació
reversible de les proteïnes com a meca-
nisme de regulació biològica.

1993. Richard J. Roberts i Phillip A. Sharp
pel treball sobre els introns, fragments
d’ADN que no s’expressen i que fan
que la informació en un gen no es dis-
posi de manera contínua, sinó fraccio-
nada.

1994. Alfred G. Gilman i Martin Rodbell
pel descobriment de les proteïnes G i
la seva funció en la transducció de
senyals en les cèl·lules.

1995. Edward B. Lewis, Christiane
Nüsslein-Volhard i Eric F. Wieschaus
pels descobriments sobre el control
genètic de les primeres etapes del des-
envolupament embrionari.

1996. Peter C. Doherty i Rolf M.
Zinkernagel pels descobriments sobre
la resposta immunitària de les cèl·lules
enfront de l’atac d’organismes infec-
ciosos.

1997. Stanley B. Prusiner pel descobriment
del prió com a partícula infecciosa
proteica. 

1998. Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro i
Ferid Murad pels treballs sobre el
paper de l’òxid nítric en el sistema car-
diovascular. 

1999. Günter Blobel per descobrir que les
proteïnes tenen senyals intrínsecs que
en governen el transport i la situació
en la cèl·lula.

2000. Arvid Carlsson, Paul Greengard i Eric
Kandel pels descobriments sobre la
transducció de senyal en el sistema
nerviós.

2001. Leland H. Hartwell, R. Timothy Hunt
i Paul M. Nurse pels descobriments de
reguladors clau del cicle cel·lular.

2002. Sydney Brenner, H. Robert Horvitz i
John E. Sulston per les investigacions
sobre el fenomen de l’apoptosi en el
nematode Caenorhabditis elegans. 

2003. Paul Lauterbur i Sir Peter Mansfield
per la invenció i el desenvolupament
de la ressonància magnètica nuclear.

2004. Linda B. Buck i Richard Axel pels
descobriments dels receptors odo-
rants i l’organització del sistema olfac-
tiu.

2005. Robin Warren i Barry Marshall pel
descobriment del bacteri Helicobacter
pylori i el seu paper en l’úlcera d’estó-
mac i la gastritis.

2006. Andrew Fire i Craig C. Mello pel des-
cobriment de la ribointerferència.

2007. Mario Capecchi, Oliver Smithies i Sir
Martin Evans pels treballs sobre
cèl·lules mare i manipulació genètica
en models animals, i el descobriment
de les cèl·lules que causen les úlceres. 

2008. Harald zur Hausen pel descobriment
dels virus del papil·loma humà que
causen el càncer de cèrvix; Françoise
Barré-Sinoussi i Luc Montagnier pel
descobriment del VIH.

2009. Elizabeth Blackburn, Carol W.
Greider i Jack W. Szostak pel desco-
briment de l’enzim telomerasa i com
els cromosomes estan protegits per
telòmers.

2010. Robert Edwards pel desenvolupa-
ment de la fecundació in vitro.

2011. Bruce Beutler, Jules Hoffmann i
Ralph Steinman per descobrir els
principis clau de l’activació del siste-
ma immunitari.
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ANNEX II

Instal·lacions científico-tècniques singulars de l’Estat espanyol
(MICINN 2011)

– Plataforma Solar d’Almeria 

– Centre astronòmic de Calar Alto 

– Radiotelescopi de l’IRAM al Pico Veleta 

– Reserva Científica de Doñana 

– Observatori del Teide 

– Observatori del Roque de los Muchachos 

– Centre astronòmic de Yebes 

– Centre de Computació i Comunicacions de Catalunya 

– Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear del Parc Científic de
Barcelona 

– Sala Blanca del Centre Nacional de Microelectrònica 

– Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació 

– Canal d’Investigació i Experimentació Marítima 

– Dispositiu de Fusió Termonuclear TJ-II del CIEMAT 

– Instal·lació d’alta seguretat biològica del CISA 

– Instal·lacions singulars d’enginyeria civil al CEDEX 

– RedIRIS de serveis telemàtics avançats

– Central de Tecnologia de l’Institut de Sistemes Optoelectrònics de la
Universitat Politècnica de Madrid 

– Canal d’Experiències Hidrodinàmiques d’El Pardo 

– Vaixell d’Investigació Oceanogràfica Cornide de Saavedra 

– Vaixell d’Investigació Oceanogràfica Hespérides 

– Base antàrtica espanyola Juan Carlos I 

– Base antàrtica espanyola Gabriel de Castilla 

– Laboratori Subterrani de Canfranc 

– Vaixell d’Investigació Oceanogràfica Sarmiento de Gamboa 

– Centre de Supercomputació de Galícia - Finis Terrae 

– Centre Nacional d’Acceleradors 

– Plataforma d’Imatge Molecular del CIC biomaGUNE 

– Plataformes aèries de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA) 
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DISCURS DE CONTESTACIÓ

al Discurs d’Ingrés de la
Molt Il·lustre Dra. Rosa Núria Aleixandre

a càrrec de l’Excm. Dr. Joan Sabater i Tobella





63

Excel·lentíssim Senyor President,

Molt Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,

Senyores i Senyors,

En primer lloc, vull agrair la deferència que la Junta de
Govern ha tingut amb la meva persona, en designar-me per con-
testar el discurs d’ingrés com acadèmica numerària de la Dra.
Rosa Núria Aleixandre. És per a mi un honor poder col·laborar en
aquest acte acadèmic, sobretot tractant-se de la Dra. Aleixandre, a
qui, a més de la seva gran vàlua professional i científica, m’uneix
des de fa molts anys un entranyable vincle de col·laboració pro-
fessional i d’amistat personal.

En realitat, no és una nouvinguda en aquesta institució; el 8
de novembre de 1999 hi va ingressar com acadèmica corresponent
i el seu discurs d’ingrés va ser «Laboratori clínic. Gestió integral:
assistència, investigació i docència».

Acadèmic de número vol dir que el nou acadèmic entra per
rebre una medalla numerada, corresponent a l’escó numerat que
ocupava un acadèmic que l’ha deixat vacant i, en la majoria de
reials acadèmies, aquest fet només es dóna per decés del titular. És
per tant de rigor, en el protocol de l’acte, que el nou acadèmic faci
en el discurs una breu necrològica del seu antecessor. Com han
pogut escoltar, la Dra. Aleixandre no ha fet cap necrològica del seu
antecessor, ja que ingressa per rebre la medalla número 1 i ocupar
l’escó número 1, que és el que des de fa 41 anys ha estat ocupant
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qui els parla. El fet és que, afortunadament, no he traspassat, sinó
que solament he passat a acadèmic numerari emèrit i, per genero-
sitat dels meus companys, he estat anomenat President d’Honor.
El pas a emèrit comporta deixar vacant la plaça numerada i, per
tant, en l’acte d’avui, estalviar la meva necrològica a la
Dra. Aleixandre; cosa que, com poden suposar, ha sigut molt grati-
ficant per a mi. Bé, bromes a part, és una gran satisfacció que la
(fins avui) meva medalla passi a la Dra. Aleixandre, que estic segur
que la portarà amb la màxima dignitat i treballarà per l’Acadèmia
amb una gran dedicació i professionalitat.

La Dra. Rosa Núria Aleixandre es va llicenciar en Farmàcia
a la Universitat de Barcelona l’any 1973. L’any 1983 va decidir
ampliar els seus coneixements en el món de la recerca, amb la idea
de fer la tesis doctoral. Des de l’any 1983, i durant 18 mesos, va fer
estades a l’Institut de Bioquímica Clínica, del qual jo era el direc-
tor, amb motiu de formar-se en el context de les malalties metabò-
liques congènites per preparar el tema de la tesi. Llavors va
començar entre nosaltres una sincera amistat personal que, en el
decurs del temps, fructificaria també en diverses col·laboracions
professionals i científiques. L’any 1995 va llegir la seva tesi docto-
ral «Evolució dels valors de cortisol en sèrum des del naixement
als quatre anys de vida i la seva relació amb l’entorn», que va obte-
nir la qualificació d’excel·lent cum laude. La tesi va ser dirigida pel
Dr. Antoni Maya (q. a. c. s.), cap del Departament de Detecció
Precoç de l’esmentat institut.

La Dra. Aleixandre té una capacitat desbordant de treball i
en els seus plantejaments a la vida sempre mira a l’horitzó, cosa
que fa que hom tingui la sensació que va un pas més endavant que
l’entorn. Té grans dots de lideratge, li agrada manar i allà on mana
tothom va de corcoll, ja que és molt exigent amb la disciplina, efi-
ciència i professionalitat en el treball. Potser per això, l’Institut
Català de la Salut li va encarregar la molt difícil tasca de planificar
i executar la integració de la majoria dels laboratoris d’anàlisis clí-
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niques públics de la província de Girona, tasca que d’antuvi ja s’in-
tueix d’una gran dificultat, per les implicacions tècniques, logísti-
ques i de relacions humanes, atesa l’obligada reestructuració de
llocs de treball que comporta. Aquesta complexa reorganització es
va dur a terme en el decurs de deu anys, entre el 1994 i el 2004, en
què es va crear una xarxa de centres d’extraccions a la província
de Girona, es van reduir els laboratoris als CAP i es va crear el
laboratori central a l’Hospital Dr. Josep Trueta. Des del 2001 fins
a l’actualitat ocupa el càrrec de director clínic del Laboratori
Clínic ICS-Girona.

Els equips que ella ha liderat han tingut vuit beques de recer-
ca; ha participat en set projectes d’investigació multicèntrics i en
nou contractes d’investigació i transferència de tecnologia d’espe-
cial rellevància amb empreses o administracions; ha estat autora o
coautora de cinquanta publicacions científiques i, pel que fa a la
direcció d’activitats de recerca o desenvolupament, ha dirigit dotze
treballs de suficiència investigadora i quatre tesis doctorals.

És membre fundadora de l’Associació Catalana
d’Especialistes en Bioanàlisis (1983); membre del Comitè Científic
de la Fundació Josep Trueta de Girona (2002-2004); membre del
Comitè d’Ètica i Investigació de l’Hospital de Girona Dr. Josep
Trueta (1996-2004); cofundadora del Grup de Recerca Oncològica
de Girona, juntament amb el Departament de Bioquímica i
Biologia Molecular de la Universitat de Girona (1996-2000).

Des del curs 1999-2000 desenvolupa una important tasca
docent, principalment a la Facultat de Ciències de la Universitat de
Girona, en el segon cicle i en diplomatures de postgrau. Entre les
assignatures impartides podem destacar: Epidemiologia i medici-
na preventiva, Introducció a la gestió de recursos, Relació despe-
ses qualitat-no qualitat, Control de qualitat i bones pràctiques de
laboratori i Introducció a la robòtica. Des del curs 2001-2002 codi-
rigeix el diploma de postgrau en Laboratori Clínic per la Fundació
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Universitat de Girona: Innovació i Formació. Ha sigut membre del
Consell de tutors de la Universitat de Girona per als programes de
doctorat de ciències.

En el decurs del temps he pogut comprovar com persones
amigues o conegudes, en determinats moments de la vida en els
quals ja es té un grau important de maduresa professional i perso-
nal, senten la necessitat de canviar coses dins les estructures orga-
nitzatives del país pel que fa al seu entorn professional, i arriben a
la conclusió que els canvis importants només es poden fer per
mitjà de la política. Això és el que la Dra. Aleixandre va pensar fa
uns anys i es va presentar per a una plaça al Senat, per la provín-
cia de Girona, a les eleccions de l’any 2004. Fou elegida i des de lla-
vors i fins fa poc (fins al final del 2011), ha exercit amb dedicació i
entusiasme, com era d’esperar en ella, aquest càrrec polític que
l’ha obligat a romandre més temps a Madrid que no pas a Girona.
A la Dra. Aleixandre li agrada parlar i, com hem vist, té una bona
experiència docent i és molt discutidora, per la qual cosa no és
estrany que des d’un bon començament se li assignessin responsa-
bilitats de representació. Entre els anys 2004 i 2011 va ser portaveu
de CiU a les comissions d’Educació i Ciència; Educació i Serveis
Socials; Societat de la Informació i Coneixement; Sanitat i
Consum; Ciència i Innovació; i a la Comissió Mixta del Congrés i
del Senat per a l’Estudi dels Problemes amb les Drogues. Com es
pot comprendre, l’exercici d’aquests càrrecs pressuposa un esforç
molt important de treball en equip amb el grup polític i els seus
assessors, per defensar els punts de vista del partit a les comissions
que, de fet, és on s’elaboren els projectes de llei.

Pel que fa a la tasca legislativa pròpiament dita, ha sigut
ponent en sis ponències d’estudi, en set de propostes de llei i en
vint-i-quatre ponències legislatives, és a dir, per a la redacció de
projectes de llei. Entre aquestes podem esmentar:

– Projecte de Llei de restitució a la Generalitat de Catalunya dels
documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats a
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l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del
Centre Documental de la Memòria Històrica.

– Llei orgànica d’educació.

– Projecte de Llei per la qual es crea el Consell General de
Col·legis d’Òptics Optometristes.

– Projecte de Llei de garanties i ús racional dels medicaments i
productes sanitaris.

– Projecte de Llei orgànica de protecció de la salut i de lluita con-
tra el dopatge en l’esport.

– Projecte de Llei orgànica per la qual es modifica la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

– Projecte de Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i
homes.

– Projecte de Llei de foment d’investigació biomèdica.

– Projecte de Llei orgànica de mesures de protecció integral con-
tra la violència de gènere.

– Projecte de Llei per la qual es crea el Consell General de
Col·legis Oficials de Psicòlegs.

– Proposició de Llei del medicament i de la prestació farmacèutica.

Com podem observar, la major part de la seva tasca com
senadora es va enfocar als temes relacionats amb la sanitat i l’edu-
cació, als relacionats amb els drets socials i als directament rela-
cionats amb Catalunya.

En el seu discurs, la Dra. Aleixandre esmenta diverses vega-
des i l’acaba amb els tres interrogants que presideixen l’entrada
del CERN: Why? How? What?, és a dir, ‘Per què? Com? Què?’

Podríem comentar el discurs que acabem d’escoltar a partir
d’aquestes tres preguntes.
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What? Què ha fet la Dra. Aleixandre?

Ha fet un discurs sobre un tema no esperat o previst. Com
hem pogut conèixer gràcies al resum del seu currículum, la Dra.
Aleixandre ha desenvolupat tota la seva activitat professional en
el context del laboratori d’anàlisis clíniques. Era previsible, per
tant, que el seu discurs fos un recorregut per l’evolució del labora-
tori clínic en el decurs dels últims 30 o 40 anys, en què hem passat
de fer les anàlisis pipeta en mà, i d’una a una, a processar les mos-
tres en autoanalitzadors multicanal que poden fer 40-50 determi-
nacions diferents a tantes mostres com s’hi introdueixin, sense
parar i només amb la limitació d’anar-hi afegint els reactius exhau-
rits. O bé que ens parlés de l’evolució de la metodologia, des dels
reactius de formulació química als de components bioquímics, els
basats en anticossos monoclonals, les tècniques amb isòtops
radioactius i, finalment, les aplicacions de la descodificació del
genoma humà com eina per a la predicció de malalties i base cien-
tífica per a una medicina preventiva personalitzada segons el poli-
morfismes genètics de cada persona.

Però el discurs no tracta res de tot això i, en canvi, ens fa un
recull completíssim dels personatges que, en el decurs de la histò-
ria de la humanitat, s’han fet les preguntes «què? com? i per
què?», en l’entorn de les seves inquietuds científiques, amb les
eines metodològiques al seu abast i en el seu context cultural, els
quals hem vist com, al llarg de la història, han evolucionat des d’e-
lucubracions observacionals i filosòfiques fins a emprar les eines
tecnològiques més avançades que mai ha disposat l’home en la físi-
ca, la química o la biotecnologia, entre altres.

Comença el seu recorregut en la cultura que com a base va
tenir la antiga Babilònia, fundada per Hammurabi (1810 aC-1775
aC), amb la coetània cultura egípcia. Hem escoltat com divuit
segles abans de Crist, a Mesopotàmia van dividir la circumferència
en 360°, el dia en 24 hores exactes i van subdividir l’hora en minuts,



69

a més d’escriure el primer tractat de lleis que la humanitat ha
conegut: el codi d’Hammurabi. Coetàniament, a la vall del Nil ja
s’utilitzava un calendari de 12 mesos i 356 dies, i el egipcis van ser
l’avantguarda de la medicina. Que faci quatre mil anys que s’arri-
bés a definir el dies de l’any, la seva ordenació en mesos i les hores
del dia, demostra una capacitat d’observació del cel i la natura amb
unes bases científiques sòlides i amb capacitat per desenvolupar
coneixements d’astronomia d’una precisió admirable, ja que
aquesta distribució del temps és vàlida encara en els nostres dies.
El recorregut del discurs acaba en una data de pocs mesos enrere,
amb el possible descobriment de la partícula de Higgs, o «partícu-
la de Deu», la qual fa anys que es buscava com a peça clau per
entendre la formació de la matèria i que els científics del CERN,
amb l’ajut d’un col·lisionador d’hadrons, un dels aparells més sofis-
ticats i costosos del mon científic, sembla que han trobat.

Fer un recorregut per 4.000 anys d’història de la humanitat,
esmentant els homes i les dones que s’han fet aquestes tres pre-
guntes envers la ciència i han intentat donar-hi resposta, no és cosa
fàcil, ni pel que fa a l’elecció dels personatges, ni per la capacitat
d’abstracció per exposar en poques paraules les seves inquietuds i
la seva aportació al desenvolupament de la ciència i a l’evolució
del pensament humà. Això és el que ha fet la Dra. Aleixandre.

How? Com ho ha fet?

Ho ha fet amb un acurat rigor cronològic i conceptual basat
en dades científiques. A llarg del seu discurs, cada personatge
esmentat està referenciat al peu de pàgina amb el nom, els anys en
què va viure i els trets concisos de la seva aportació al coneixe-
ment.

A l’inici veiem que l’aportació dels pensadors o homes de
ciència es va fer individualment; es tractava de persones que
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tenien unes inquietuds i les desenvoluparen dintre de les limita-
cions de la situació cultural en què van viure. Cal destacar la infle-
xió aportada per la cultura grega, conseqüència probablement de
ser una civilització intel·lectualment molt desenvolupada i social-
ment estructurada com una democràcia, i del fet de que els seus
grans pensadors no van actuar aïllats, sinó que van fer escola: Plató
fundà l’Acadèmia el 380 aC i Aristòtil creà el Liceu l’any 335 aC.
Acadèmia i Liceu, noms que encara empren algunes organitza-
cions culturals de molts països, com símbol d’ensenyament amb
mètode, profunditat de pensament i mestratge. En aquesta cultura
grega apareix la figura d’Hipòcrates, considerat el pare de la medi-
cina i, encara avui, a la majoria de col·legis professionals els nous
metges escenifiquen en una cerimònia la fidelitat al jurament hipo-
cràtic definit fa 2.500 anys.

Pel que fa a la medicina, la figura emblemàtica que segueix a
Hipòcrates la trobem ja a la cultura romana, amb Galè de Pèrgam
(129-200 dC). Encara avui, en termes col·loquials, als metges se’ls
anomena «galens», i tant jo com molts del presents hem cursat l’as-
signatura de Farmàcia galènica.

Després esdevé la foscor de l’edat mitjana, amb continues
guerres i on tot el coneixement s’havia d’emprar per sobreviure.
Pel que fa al pensament filosòfic, només als convents hi va haver
algun focus de llum, en les figures de sant Tomàs d’Aquino i
Ramon LLull. Per altra banda, la foscor de l’edat mitjana ens apor-
ta l’aparició dels alquimistes, els quals podríem considerar, en
certa manera, els precursors de la farmàcia basada en productes
químics i no en productes naturals, com era fins llavors.
Afortunadament, però, després de la foscor apareix la llum i arri-
bà el fecund Renaixement que, a més de grans artistes, pensadors
i científics, ens aportà la impremta, l’invent de Gutenberg que va
revolucionar la transmissió de la cultura i el coneixement, i els va
posar a l’abast de tota la humanitat, i no solament en cercles tan-
cats i exclusius com eren els convents o les biblioteques reials.
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Caldria només esmentar els noms de Leonardo da Vinci o de
Copèrnic per avaluar el que el Renaixement va fer per l’evolució
de la cultura i la ciència.

L’edat moderna entra amb força amb Galileu, que deixà un
immens llegat científic. Un fet important que cal destacar del
s. XVII és el naixement d’institucions elitistes com l’anglesa Royal
Society o la francesa Académie des sciences, creades pels estats
sota el seu mecenatge i que, amb la desaparició de la pressió polí-
tica i religiosa sobre els científics, marcaran l’evolució de la ciència
fins al segle XX. La nostra Acadèmia és una branca del frondós
arbre que va néixer de les arrels de les dues institucions esmenta-
des.

Finalment fa una revisió de l’edat moderna, que és la que, de
fet, compta amb els noms dels científics que han desenvolupat la
medicina i farmàcia actuals, professions germanes i pilars del més
ampli concepte del manteniment de la salut i no sols del guariment
de la malaltia. Com annex, la Dra. Aleixandre aporta la llista de
tots els guardonats amb el premi Nobel de fisiologia o medicina, i
el motiu pel qual van ser guardonats, des de la seva creació l’any
1901. La sola lectura de la llista és un resum dels grans descobri-
ments que ens han portat a l’alt nivell del binomi medicina-farmà-
cia dels nostres dies.

I finalment, why? Per què ho ha fet?

Cal preguntar-se per què la Dra. Aleixandre ha triat un tema
tan històric i no un tema relacionat amb la seva especialitat d’anà-
lisis clíniques. Bé, és ella qui ens ho hauria d’explicar; tanmateix,
sense preguntar-li res, però coneixent-la molt bé, intentaré trobar-
hi una explicació. 
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Cada dia la ciència està més superespecialitzada, amb cientí-
fics que miren per un forat molt estret pel qual poden veure un
panorama limitat en amplada, però amb molta profunditat.
Conceptualment, és com si es veiés tot a través d’un microscopi.
Ara bé, la necessitat de guanyar en profunditat en el tema que s’es-
tudia fa que, molt poques vegades, es tingui l’oportunitat de con-
templar el magnífic horitzó del conjunt. En l’àmbit de la medicina,
per exemple, fins fa poc hi havia metges i cirurgians. Fa poques
dècades, la traumatologia es va separar de la cirurgia. Ara, per
exemple, si mirem en una guia mèdica l’especialitat de traumato-
logia, és difícil trobar-hi traumatòlegs a seques: hi ha traumatòlegs
especialitzats en genoll, en maluc, en la mà, en la columna, en el
crani o en el tòrax. De manera similar, podríem fer-ho per totes les
branques de la medicina, i també de la farmàcia, l’advocacia, etc.
Cada dia hi ha menys professionals generalistes i, en molts casos,
això també té inconvenients.

¿I per què passa això? Senzillament, per la limitació de la
capacitat intel·lectual que tenim els humans. Abans se’ns deia que
«el saber no ocupa lloc». La realitat, però, és que el saber ocupa
molt lloc, i com més coneixements més lloc s’ocupa en el limitat
magatzem del nostre cervell. Això ens porta a la superespecialit-
zació en tots els nivells de la ciència, ja que en realitat tenim una
capacitat molt limitada per ordenar el complex procés que s’inicia
en captar i seleccionar la quantitat ingent d’informació científica
que ens arriba cada dia, procés que continua en un segon nivell per
la intel·ligència que necessitem per transformar aquesta informa-
ció en coneixement i, finalment, sentit comú per passar del conei-
xement a aplicacions pràctiques per desenvolupar la nostra pro-
fessió.

Com vostès saben, la Dra. Aleixandre és de Girona. Girona
és un territori privilegiat i un regal de la natura. Una branca molt
estimada de la meva família és de Girona. La Cellera de Ter i
Canet d’Adri formen part dels records de vacances de la meva
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infantessa i Santa Coloma de Farners i Girona estan en el record
d’esdeveniments familiars. Per tant, conec molt bé la gent d’aques-
ta magnífica terra: són acollidors, mentalment oberts, forts de
caràcter, pensen molt bé el que diuen i diuen sense embuts el que
pensen. A la província de Girona, en molt poc temps, pots veure
l’horitzó magnífic del mar al paratge més formós de la Costa
Brava, contemplar els paisatges harmoniosos i a la vegada ferés-
tecs de l’Empordà, la serenor dels paisatges de la Cerdanya o
veure un horitzó d’abast interminable des dels cims dels Pirineus.
Crec que la Dra. Aleixandre, que gaudeix dels atributs que hem
esmentat d’una bona gironina, tot admirant alguns d’aquests mag-
nífics paisatges de la seva estimada terra, mentre pensava en el
títol del seu discurs d’ingrés a l’Acadèmia, va creure que el més
adient per a un acte solemne com aquest no era explicar-nos un
tema científic vist molt profundament a través d’un forat, sinó
obrir-nos la finestra al frondós paisatge que descriu el que han
aportat a la humanitat les dones i els homes que en el decurs de la
història han fet del pensament científic l’objectiu de la seva vida,
fent-se les preguntes «Què? Com? Per què?».

Recordar-nos l’evolució del pensament científic de la huma-
nitat en el decurs de 4.000 anys, de manera tan acurada i concisa,
ha sigut un gran encert, que ha necessitat d’un gran esforç de
recerca, de criteri de selecció i d’imaginació per fer-nos-ho arribar
de manera amena i alhora rigorosa en els continguts.

Gràcies, Rosa Núria. Felicitats i benvinguda a aquesta Reial
Corporació.

Excm. Senyor President, complert el requisit estatutari de la
lectura del discurs d’ingrés, prego entregui a la Dra. Rosa Núria
Aleixandre el diploma i la medalla que l’acreditin com a acadèmi-
ca de número d’aquesta Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya.

Moltes gràcies.








