WMENATGE AL DR. JESUS M.a BELLIDO I GQLFERICHS
Evocació academica del mestre
Jesús
Bellido i Go1QerEcks*

Vaig conkixer el 0 s . BELLIDOa comenqos de la decada de 1920, el1
encara no tenia 50 anys i jo no arribava als 20. Morí als 72 anys. Vai
tenir,
doncs, el privilegi de viure molt a prop d'aquell sant laic, d'aquel hcime
de bé, gairebé 30 anys. Amb alguna interrupció per motius de salut mi:us,
vaig ser a la vora de la seva figura exemplar gairebé sempre. Em deia,
allargant la paraula, "xicot" -el t e ~ m eque emprava per als que més estimava-, i eren xicots els més joves, corn CESARi JAUME,
RAVENTÓS,
BOITILL
i altres; eren xicots CARRASCO
i PUCHE,més grans. Pero érem pocs el privilegiats que vertaderament erem els seus "xicots". El seu taranna, mig
tímid, mig burleta, sempre mólt afectuós malgrat cert caire esquerp, ens
distingia amb norns o comparacions que són per als que quedem records
inesborrables. A mi, que tenia el costum de dur sempre algun llibre i, a
manca de cartera, el duia sota l'aixella, m preguntava si el que estudiava
ho apilenia "per via linfatica". Al meu g e m a JORDI,amb el qual es lbarallava tot sovint, tot i que tots dos s'estimaven m&, li retreia que volia
saber massa, i "de savis amb un a cada laboratori Ja n'hi ha prou'', i "aquí
ja en tenim un, no cal que et digui res més". Anecdotes com aquestes serien inacabables, i les cito perque són sense importancia aparent, perC que
diuen quin era el medi, l'estat d'esperit. Si hagués de resumir i l que es
respirava al vdtant de BELLIDO-diguem a l'Institut de Fisiologia-- era
PI, i un afecte, una companyonia Meraved'un gran respecte per AUGUST
Ilosa de tots, centrada en JESÚSM.a BELLIDO.
De la seva vida i trajectbria en parlaran altres persones. El final de la
meva relació amb aquel1 home generós, lleial i profÜndament huma, t ingué
lloc a Tolssa, després de recollir-lo a la "porta" d'un camp de concewració
on I'havia dut la policia. Havíem passat junts els anys més durs de la seva
vida, pero no volgué de cap manera venir a America. La seva religiositat,
"amor dels seus i el clima de respecte que li brinda tothom en a(s(ue1ls
temps d'exili, varen ajudar-lo a passar els-darrers anys.
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>Perresumir Ia seva labor científica s'hauria d'escriure molt llargtment.
Ens hem de limitar, a títol de guici, a intentar una cronologia. lRec3rdem
a

* Sessió Científica del diam 29-1-81,
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que AUGUSTPI SUNYER
tenia sols un any més que BELLIDO-pero a casa
seva havia comencat a respirar un ambient de ciencia, j prop de ' ~ U R R Ó
s'havia anat iealitzant. Les seves idees, en essencia, s'integraven en una
fisiologia de l'home complet: la de la unitat i finalitat de b s funcions. Per
tant, les correlacions per assolir aquella unitat havien d'ésser duals, humor a l ~i nervioses alhora (estava naixent aileshores allb de les "secrecions internes"). Era, c m sdeia BELLIDO,químilca i elecbricitat" . BELLIDO,catedratic a Saragossa, després a Granada, ho deixi tot per unir-se a I'equip
de TUKRÓ-PISUNYER,
i li seria fidel fins al darrer dia de la seva vida.
PI havia presentat la seva tesi doctoral sobre la vida anaerbbia I'any
1900. Havia cristallitzat la seva manera de veure la fisiologia en l'aspecte
químic (avui diríem bioquímic) el 1907 arnb el seu llibre "La antitoxia
renal". De 1908 en endavant passa a'existencia estudiant sobretot aquella
integració qumica i nerviosa. BELLIDOes posa incondicionalment al costat
de PI per ajudar-lo a demostrar les bases objectives d'aquella conlcepció,
avui admesa i corroborada arreu. PI sovint tenia idees que no crec exagerat
qualificar de genials -BELLIDO "sintonitzava" perfectament i ajudava a
realitzar-. Les seves mans rodonetes, de dits curts, eren d'una habilitat
sorprenent; la seva tenacitat i paciencia eren infinita; i l'amor per la Fisiologia es cristallitzava en la vida absolutament dedicada a l'Institut; la
PI, i als qui Penvoltivern, era entendridora.
fidelitat magnífica a ~'AUGUST
En molts aspectes hi havia tendencies diverses en aquel1 meravellós Institut -BELLIDO sabia respectar-les totes i aprofitar-ni el millor-, teníem
enveja de la seva extraordinaria cultura i de la seva manera de ser "SOcritica". Sabia molt de moltes coses, passava diiriament hores i hores estudiant, vestit sempre arnb la típica i peculiar bata b'lava ratllada, i sols
s'interrompia de tant en tant per a veure al lboratori ''~com van les pahctiques" (que feiem tots) i fer el possible per comprovair, millorar o descobrir
Eets nous.
La producció científica de BELLIDOva estretament lligada arnb la vida
de la Societat de Biologia (en deiem la socdebiol), aquel1 centre de trek~all
de tanta qualitat i tan avancat (del seu temps.
Resumint: el 1913 es funda la Societat de Biología i es publica el primer volum de treballs, dirigits per PI a la catedra del Olínic 1 TURROal laboratori del Parc Municipal. BELLIDO,en el primer vollum, ja publica un
treball sobre la distensió vesical i la diüresi; quan la bufeta e s t i massa
plena, disminueix la diüresi. Collaborant arnb PI estudien les modifi~cacions
de la conducció intracardíaca per acció de Ca, Ba, Sr, i demostren la que
anomenen "inversió de la conducció". BELLIDO,a part, estudia les varr"acions físiques dels s&rums "inactivats", és a dir que per escaufament han
"
perdut" el que ja aileshores s'anomenava el complement. Comenga tot
seguit el treball que podríem qualificar de "dua'l" -PI pensant més e n el
sistema nerviós, BELLIDO,collaborant arnb entusiasme, pero més preocupat
per aspectes "químics". Les neceissitats tecniques per a demostrar les msdificacions de conducció fan que BELLIDOestableixi el "mecanofon~ograma"
amb el galvanbmetre d'Einthoven. Amb PI i arnb PEYRÍestudien els fenhmens electrics del cor en la sífilis i en la malaltia d e Basedow. No parlarem del que, entretant, feien SAYÉ,DARDER,
NUBIOLAi d'aitres. Algú hauria
d e recordar-ho i resumir-ho algun dia.
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Any 1914. Es crea la Mancomunitat -és el mateix any en que BELLIguanya la catedra de Saragossa, que tan poc de temps havia de dirigir
Aleshores els contactes es van estenent: NEGRÍNes corresponsal de la Societat a Leipzig, i a Madrid hi ha ia un cos de col.laboradors. L'equip PIBELLIDO
estudia l'alternincia de les funcions renals quan l'animal esta anestesiat amb aloralosa. 1 (ara ve la química) els electrocardiogrames després
de la tiroparatiroidectomia, o sigui quan es modifica el calci de la sang
la inervació d'un costat. Publica aixi mateix el resultat d'administrar pei
Any 1915. Es crea I'Institut de Ciencies, que en ampliar-se havia d'esdevenir 1'Institut d'Estudis Catalans. Les publicacions de la Societat cor..
ren a carrec del ''Pallau de la Diputació". BELLIDO
publica l'efecte (de l'excitació vesical -aquesta vegada no per la tensió d'estar plena, sinó pelo
corrent faridic-. Les modificacions observades desapareixen en suprimii.
via venosa solució hipertbnica de bicarbonat sbdic sobre la respiració.
Any 1916. Bs quan DALMAU
és a Boston, i ia surten en les publi~cacion!;
de la Societat ariicles en castelli (ROCASOL~NO,
de Saragossa). BELLIDO
resente els resultats dels seus estudis sobre alternancia renal -novamen":
sistensió i funció trbfica de~lsnervis del ronyó. (Aixb des de Saragossa.)
Any 1917. L'any de la mort de PRATDE LA RIBA, fundador i animador
de totes les alctivitats de cultura superior a Catalunya. El volum de U i i
Socie~tatp~~bilica
un article de GLEYen frances, i un en castella de MARAÑÓN sobre hipbfisi i diuresi (més clínic que d'investigació pura; pero interessant). BELLIDOassenyala les accions de la sang ureimica -i continua
estudiant la inervació renal-. Segueix com deia el1 "enamorat " del ronyó,
meravella d'brgan que respon ails dos estímuils: humorals (químics) i nerviosos.
i de DALMAU.
El primer ja penAny 1918. Eil de la mort ~'ACHÚCARRO
(m& aviat
sava en la neurbglia com a "brgan de secreció interna". DALMAU
' 1 ue:i
del grup "químic") fou una perdua molt gran. Aquel1 alny es publ'q
irrticles de ROCASOLANO
i de DEL Río ORTEGA.
En anar llegint tots aquells
treballs 6s impossiible no sentir una impressió pregona. ¡Quina promesa
més gran era aquella Societat de Biologia, aquel1 Institut de Fisiologia,!
BELLIDO
insisteix a estudiar la sang uremica.
Any 1919. Acabada la guerra, la Societat t2 corresponsals arreu. A Buonos Aires, a Lisboa, a Ectats Units, i a una serie de llocs que mereixerien
és Presliuna historia a part. Reneix la investigació un xic per tot. BELLIDO
dent de la Societat, amb CERVERA
com a Secretari. AUGUST
PI va a Buenos
Aires a donar una serie de conferencies que havien d'ensenyar al món la
tbnica de les inquietuds i els esforps culturals a Catalunya. 13s l'epoca en
que, sota la influencia de TURRÓ,PI estudia la fam i els reflexos hipergliicemiants. BELLIDO6s professor a l'Escola de sords-muts de Villa Joana, i
allí publica un interessant estudi sobre el ritme respiratori i la lectura
mental d'aquells invalids.
Durant tots aquests anys AUGUST
PI SUNYER
havia estat President de
la Societat. Ara, pero, comenca a deixar pas a nous elements, tots nascuts
a l'olmbra seva i de l'Institut.
Anys 1920-1921. N'és President DOMINGO,
i BELLIDOtresorer. (Des cle
1920 a 1925 les publicacions vénen de la Diputació Provincial. La dict,idiira ofega I'empenta de les institucions catalanes; fins al 1930 'es viurá
DO
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així.) BELLIDO,sempre estudiant, publica novament sobre la "sístole retrbgrada". 1 e n el camp dels reflexos, per aclarir 'les observacions que havia
fet el 1913 i 1915, comprova i dem6stra que diverses estimulacions mecaniques d'abdomen i pelvis no provoquen el que fa la distensió de la bufeta.
Es tracta, doncs, &una interacció bufeta-ronyó, un altre fenomen d'unitat
funcional. DURAN
REYNALS,
TURRÓ,HOUSSAY
enriqueixen aquelles sessions.
Any 1922, quan TURRÓn'és President, i BELLIDO
Secretari. CARRASCO
és a Boston, ANTONITRIASa Salamanca, DURAN
REYNALS
a Africa, i fins hi
ha la collaboració IZQUIERDO des de Mexic. BELLIDOcontinua aprofundint en l'estudi del sonyó, i amb PI SUNYER
est~1bleixla tecnica de la vagografia. Si el pu'lmó té una sensibillitat específica (com la té la bufeta), es
traotava de demostrar 61s corrents nerviosos ascendents, i el neumogastric
era m& ffacil d'estudiar que els nervis renals, múltipiles i en xarxa. Aquests
ai?i~clessón una demostració de l'habilitat tdcnica de BELLIDOi d e la profunditat de les idees de PI SUNYER.
Entreltant la diotaldura ha acabat amb la Mancomunitat. La puldicació
següent tindra lloc l'any 1931, i vindra del "Palau de la ~ e n e r d i i a t " .Pero,
sota la capa de la Diputació Provinlciall, la Societat de Biologia no para de
treballar.
Anys 1923-1924. Sota la presidencia de TURRÓ,i BELLIDOcm1 a Secretari, su~rtenels treballs de PUCHE,excellent col.laborador -un altre BELLIDO,com si diguéssim-. A Tolosa ¡treballa i envia comunica~cionsSOULA,
a Nova York DURAN
REYNALS.
Mor el Dr. VALENTÍCARULLA,
professor de terapeutica, i ben aviat
queda a carrec del Dr. BELLIDOla catedra que es diu aleshores de Farmacologia. Publica sobre l'acció de l'estronci en els gossos nounats. El seu
PI SUNYER,
seguint el madeixeble, ara catedratic de Saragossa, SANTIAGO
teix ordre d'idees d e Barcelona, pub~licasobre amoníac i ronyó.
Any 1925. PRIMODE RIVERAacaba amb la Mancomunitat. Ja hem vist
com se segueix estudiant i treballant gairebé en la clandestinitat. És l'any
en que BELLIDOentra a l'Academia de Medicina i en el discurs d'ingrés
presenta <lesseves idees, tan fecundes, sobre d'estreta relació entre farlmacologia i ~quimnioterApia.BELLIDOcon~tinuaenamorat de la "química".
L'any 1926 mor el pare espiritual1 del grup, RAMON
TURRÓ.La presidencia d e la Societat pasisa a GONZÁLEZ,
del Parc, i BELLIDO
n'és tresorer.
El retorn de CARRASCO
de Boston ha renovat l'interes de sempre per la
glucemia i Ja seva reg~lacióGecordem la punció bulbar que tant I
L modifica!, un altre cas d'awió nerviosa-química coordinada). Ara es disposa
de la insulllna. Junt amb PUCHE,BELLIDO
treballa i'ntensament sobre acluests
punts i sospita un fet que més tard haura de confirmar i que dura al seu
norn: lla injecció d'insulina va seguida d'una hipergluc&mia immediata,
abans de la caiguda definitiva del valor del sucre a la sang. Torna a publicar sobre els ronyons desnervats, i en aquesta alternancia de treballs
de química i d'inervació apareixen mokes publicacions de PI, CARRASCO
i
PUCHEsobre el t e m e més amplli, ja, de "sensibilitat visceral", duts a cap
sobretot gracies a las tecniques que havia posat en marxa i perfeceionat
BELLIDO.8 s l'epoca en que un altre dlement de la Societat, DURAN
REYNALS, publica sobre bacteribfags, des d e Nova York. Recordem que la immunitat fou el "punt de partida" de la Societat.
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Anys 1928-1929. Els treballs van desenvolupant-se, arnb GONZALEZi
PUCHEa la di'rectiva. BELLIDO,junt arnb PUCHE,aprofundeix en l'estudi del?;
ronyons desnervats i la qualitat de l'orina. E1 que podríem dir-ne la faoeta
química agata nova empenta amb l'estudi d e les "carbonúries disoxidatives" i l'oxigen abfsent a l'orina. JAUME
PI, a'l retorn d'Estats Units, treballa
arnb gats descerebrats. Poc o molt a l'ombra, tots aquests treballs es fa11
arnb l'ajuda tkcnica constant, els consells, i, sovin>t,l'empenta primera a
carrec de BELLIDO.
Anys 1930-1931. BELLIDOno és a la Junta directiva ("s'ha de deixar
I BALTA.A u p e n t a el nombre de
lloc als joves"). La dirigeixen DOMINGO
corresponsals i (de col~laboraclorsarreu. És un any trist per a la Fisiologia,:
moren GLEY,GALLEGO
i WIDAL-cito solament aquellS que d'una manera
o ailtra col.laboraren arnb la Societat, que és tant com diramb PI-BELLIDO.
RÍOFRIO,BELLIDO
assenyala detalladaAmb la collaboració de FERNANDEZ
ment el fenomen de la hiperglucAmia insulínica inicial (que durant temps
dura el nom de fenomen de BUERGER-BELLIDO).
La catedra de Farmacologia absorbeix molt el temps de BELLIDO.A la sala del Ciínic i al Dispensan
al seu carrec s'estudien sobretot malalts de la nutrició, primerament a cdrrec del firmant, després de CARRASCO.
La Generalitat i la Universitat Autbnoma acaparen PI i BELLIDO.
E1 1932 PUCHEha marxat a Valencia, on treballa sobre reflexos i prtssió arterial. PI publlica sobre rnetilglioxal.
El 1933 BELLIDOestudia les arrítmies prcrduides en el gos per la tiroparatiroideotomia. El treball és un model de perfecció tecni'ca; amb la colllabcaració de BENAIGES
i ARQUÉratifica la importancia del cdci en el treball
del cor. Perb els tennps són durs i poc propicis per a les institucions (:ata%lanes.
L'any 1934 culminen les aotivitats arnb un curs a calrrec de HILL,MEYERHOF,
OCHOA,CESARPI SUNYER
i BELLIDOsobre un tema tan fonamental
i gi-andiós com és "Fermentació ailcohblica i metaboljsme muscular".
No hem pogut trobar dades dels darrers temps -fins a l'explosió del
1936.

Les publi~cacionsdels darrers anys ja van signades Genmalitat de Catalunya -no hem pogut consulta^ algunes de les idtimes portacions de
BELLIDO-. Després vingué la diispora i al ati del Clínic li caigué l'hc~nor
de l'auto de fe deis vvollms de la Societat e Biologia.
Fora de Catalunya, BELLIDOconserva la grandesa d'esperit de sempre.
Taamateix, tot i que li foren oferts mitjans de treball, les dificu'ltats d e la
vida a l'exili francks no li pemneteren desenvolupar aquella enorme riquesa
d'idees acumulades de PI, de TURRÓ,de l'estudi constant de les millors
publi~cacionsde toit el món i fruit d'una tenacitat exemplar; moltes d'aquelles idees ara són veritats admeses, encara que sovint no portin el nom dels
que les varen concebre. Els h m e s passen, i queden els fets que moltes,
molts vegades, ningú no sabri qui els descobrí o els inicia. Perb els que
visquérem prop de l'Institut, de PI i, sobretot, de BELLIDO,podem dir que
aquest f m I'artífex d'aquella Socdebiol. 1 tots li devem un gran testirnoni
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de;- gratitud emocionada, tots aquells qui, dispersos per l'ampii nión, recordem el que ens ensenya. D'ell aprenguérem no-solament tecniques,
coneixements científics i novetats i maneres de treballar: hem apres el
que és un home de bé, lleial, sa i exernplar. Un d'aquells homes que honoren la humanitat.
Recordat i molt estimat doctor BELLIDO:ha escrit aquestes ratlles amb
tot el cor un dels pocs que queden dels seus "xicots" que veneren la seva
memoria.

Al Dr. Jesús M.a Bellido
CÉSARPI-SUNYER
BAYÓ
(ACADEMIC
CORRESPONENT
NACIONAL)

Arnb prot'unda emoció escric aquestes notes, a la ciutat de Mexic, en
ocasi6 d'acolmplh--se el 22 de novemlbre el1 centenari del1 naixement a Baroelona, del tlan enyorat mestre Dr. Jesús M." Blellido.
La seva figura conpulenta i el seu caracter amable i generós, arnagat
darrera una aparent bmsquetat -prolduote potser de la seva íntima timidesa i del seu tartamudeig- figuren entre ells millors records de la meva
infantesa, apriofundits 'en la joventut. La gran amistat i estreta col.labciració
científica amb el pare, el portaven molt seguit a casa, a Barce~lona,i en
a Roses.
les vacances e~ti~uenques
E n etecte, un any rnés jove que el pare, havien estudidt medicha i
comenqat a treballar junts al Laboratori Municipal del Parc, sota el mestratge de Ram6n Turró -el creador de la escola biolbgica catalana- i al
petit laboratori de Fisiologia de la Facultat, anexe a Ja catedra de Col1 i
Pujoll, que ells havien vivificat i ampliat.
Fill de família benestant i no ernpés per necessitats econbmiq~iesprimaries ni gens altret per le'xercici privat de (la medicina, el Dr. Bellido, ja
de ben jove, pode dedicar tot (el dia al laboratori i a la docencia; avenqantse així en rnig segle, a casa nostra, a Ja funció de mes~trede "temps complert", que ana exercint almb gran esfarc i exilt fins el 1939.
El 1914 guanya per opossició la catedra de Fisiologia a Saragossa, on
en pocs anys inicia una escoila, d e la que foren membres molt destacats,
anys a venir, a'histbleg Isaac Costero i el cimgia Joaquín d'Harcourt, morts
els dos a Mexic. 431 1920 pasa a la mateixa catedra de Granada, pero seguí
al laboratori barceloní de la Fa~cultat,transformat feia poc, en un m& aauipli
i més ben doltat, "Institut de Fisiologia" per la Manicomunitat de Catalunya. Finalrnent, 'el 1930 - m o r t el Dr. Carulla- abtingué la cjteldra de
Terapeutica a da nostra Universitat, orientant-ne desseguida la docencia i
la investigació cqp a la Farmacolcsgia, seguint corrents més modernes.
Nlo insisteixo en rnés idetalls al respecte, perque d'altres ccrmpariys
Zaleshores s'ocuparan avui - a m b rnoJit més coneixement- d'estudiar la
seva gran aporltació com a fisioleg i farlmacblelg.

