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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.
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Aixi, vi111 limitar-me a considerar i evaluar dues altres activitats nota->
bles del Dr. Bellido, a les que vaig col.laborar personalment: la ibioquímic,i~
i la quimioterapia, quan ambdues comencaven a 'adquirir la gran importancia que han tingut després.
En efecte, a Pintegrar-me el 1928 a 1l'Institut de Fisiologia, i més espe*
cialment a partir del 1930, el fer-me carrec del laboratori de bioquímica,.
vaig entrar en contacte m6s directe i íntim amb ell, tenint locasió d'anzvalorant més i més la seva gran intelligencia, amples coneixemlents, i adrnirable habilita't manual -tan indispensable per a la investigació acusada.
Els primers aprenentatges foren precisament en aquest darrer aspec.
te. A l'lnstitut existia una balanca de torsió fosa d'us, que volíem aprofitai.
per a pesar m& exactament els petits trocos de muscles de rata i panota,
en uns estudis de perfusió; amb Ila seva gran habilita't i pacienlcia de fiare,
cns ensenya lentament a desmuntar, arreglar i tornar a muntar la balanca, que funciona molt bé. 1 des~présindicava com installar millor el banys
de vidre del termostat, inquibint-hi els erlenmeyers, refrigerants, tubs ld'oxíqeil i de buid, etz. Encara em sembla veure'l, treballant al seu costat, amb
1.1 seva barba frondosa i l'ample
- bata gris, bó i tarallejant Wagner o Beethoven.
1 al mateix t e m ~ s ,admirava la seva magnífica informació. Sabia de
eor, dessequid3, tot e1 que es podia trobar en 81s llibres i revistes d e l'aI>undos,ibiblioteca, on es passava moltes hores totes les tardes. D'altra banda, quan els matins montavem al qran labolratori d'abaix les classes practiques de bioquím:cri ner a mls de cent alumnes, el1 solia baixar en Pascenso- interior i caminava lentament i amb (cesta dific~utltatper entre les
ll~irgii~ri
taules i cls nqis, pre?untant, donant instruccions i aconsellant.
hllés endevant. e!! (nave i el1 organitzaren el magnífic curs sobre "Bioquímica i Fisiologia de la Fernaentació i de la Contracció Muscular", en
que prenquereil nart ells dos -el D.-. Bellido dona la llicó inauqral-, els
en~inentsProf. Meyerhof i Hill, aleshores recents Premis N~obelper les
q-vpr; descobertes al respecte; l'amic de tants anys Severo Ochoa, des de
fa forces t a n ~ b éNobel; i jo, que havia treballat dos anys en aixb, amb el1
Prsf. Neuherg. Fou publica2 el mateix any 1934 en els "Arxius" de l'Inst.
d'Estudis Catelans.

T ara voldria referir-me una mica a l'a>ltreaspecte que ja he assenyar
lat dsl seu mestratge; l'estudi de les relacions entre la farmaeologia i la
quimioterapia.
T1
. fo:-$a abans d'ocupar-ne la catedra barcelonina, e l Dr. Bellido havia
most;.at el seu gran interés en alquests temes; així e'l 1925 en el seu discurs
d'entrada a ]'Academia de Medicina, i desnrés en tseballs ~ r o ~sobre
i s la
valoració de la digital per ele~ctrocardiografia,de Tosefina Barba sobre la
tetraiodefenolftaleína, del meu germa Taume sobre la vitalmina B, etz. Mée
tard, sobre el mateix tema de les vittamines, en general, vaiq col.labor&~
amb el1 en una curta monografia, publicada el 1934 en la "Medicina Catalana".
Per els mateixos anys, interessat el Dr. Bellido -com he dit- en d s
estudis relacionant la compossici6 química dels medicaments amb Ilur
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acció farmacolbgica, m7assenyalA la conveniencia de donar unes classes
setmanals de química 1orgAnica aplicada, als seus alumnes. Calia corriencar,
deia, per els treballs inicials d'Ehlich i collaboradors i de Fisoher armb els
seus, sobre les cadenes laterals i l'estructura dels complostos organics i llur
acció específica; i de tots lels equipls mixtes d'investigació -metges i químics- que proseguirem després la tasca.
Així, ja en la segona edició -espanyolade la "Farmacologia" de
Boulsson, revisada i anotada per el mateix Dr. Bellido (1931) es feja referencia a aq-iest tema. 1, enltse ~d'altx-esobres que recordi al cap de tants
anys, m'indica l'existencia a ,la nostra biblioteca, de "Préparation des Mddicaments Organiques" de Fjourneau, en collaboració amb el mestse i amic
Prof. A. Maldinaveitia, mort fa uns anys a Mexic; "La Question des Vitamines", de Randolin y Simonnet, amb m d t &m-lia bibliografia; "IYormoms,Vitaminas y Fermentos" cuss donat el 1C31 a la Universitat d'Estiu de
Santander per els Prlofs. Barger, V. Ezi'ler i Willstatter; el tan ampli "Lehrbuch der Enzyme" d'oippenheimer i Kuhn (1927), i la molt interessiint collecció "Medixin und Chemic" de Baver-Meister Lucius, iniciada el 1933,
i que traduírem en part a ~l'espanyolAlbert Folch i jo. 1 encara, ja en plena
guerra, arriba a les aos\tsesmans "The chemistry of natural products related
to phenanthrene" de Fieser (1936), llibre que englobava per prin~ercop
Ies relacions químiques estruotura~lsde prod1uctes que semblaven tan diversos com els acids biliars, homones sexuals, saponines, aglicones cardíaques, i I'inici ldels esteroides, de tan Amplia projecció posterior.
Basat en itolt taquest material ibibliografic, el Dr. Bellido organiizh i dirigí uns l ~ ~ sben
o s interessanlts. Comenqarem donant una vilsió gerieral ais
alumnes lde la compossició química i aoció del's aalalodies, anestesics, antipiretics, antiseptics, etz. més coneguts; i el curs seguent i~nndoeremja a les
vitamines, enzimes i homones. Més endevant, el 1934, es dona una idea
inicial dels norus anti~alúdicssinteties iplasmoquina i atebrina de Kikuth;
i el 1936 un esboc de les primeres sulfes -1prontosil1 d7Horlein i I)omag.lz,
sulfanilamida de Fourneau i d e i x ~ l e s i; encara dels derivats del nucli del
ci~clopentanolenaatrén.
Aquest camí, que s'anava perfilant arnb ets anys, es resentí fortament
amb la (guerra, com totes les a~ctivitatsde l'lnstitut, i s'estronca el 1938.
Així, no tinguerem locasió, pairebé, de referir-nos a les modificacions imposades a aquestes teories, basicament aaímico-estructurals, per 01s progressos succesius de !la físico-química biolbgica i dels estudis sobre el medi
i l'estat funcilonail dels organismes, en general, i el cel.lular.

Amb I'inici de la guerra, colm he dit, les tasques de TInstitut, s'anaren
esmortuint, a mesura que es desorganitzava !la Facultad i da Universitat
Autbnoma -tan anymada- a l'anar-s'en al front mestres joves i alarnnes
i ser mobilitzats d'altres. Perb el Dr. Bellido seguia sempre inconmovible
al sleu lloc, i a la Secretaria General de la Facultat, que ocupava ja feia
temps.
Quan, al cap d'un any, jo ja estava incorporat al Laboratori de l'Hospita1 Militar de Vallcarca, si podia algunes tardes anava a J'Institut i m'el
trobava al ,seu despatxet del segon pis, treballant, o be fent enrera algunes

Año 1982

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

95

banderetes de les línies del fmnt i dels llocs #quenaven caient en mans de
l'enemic, en un mapa de Catalunya que tenia a la paret; bó i murmurant:
"/a e n sortiran!". D'altres vegades, el1 llegia gairebé sol a la b$blioteca, i
(p~anhi anava a cercar algunes informacions, s'animava desseguida i m'ajudava, 'com sempre, a trobar-ho en Ili,bres i revistes.
El 1938, Negrín, el seu ami'c de sempre, B'anomena "Comisario de Cultos" del govern de la Rephblica, i amb el seu catolicisme fervorós, rnantenia llargues converses, al despatxet, amb canconges i capellans rqresentants
del cardenal Vida1 i Barraquer, exiliat a Suissa. Malhauradament, aquest
ecforc per a restablir el culte, que emprengue amb d'entusiasme i ila dedicació coiwtants en ell, arribava ja massa tard, i sols va polder fer-se \m011
parcialmenlt.
Encara, al novembre del 1938, m'escaigue d'acompanyar-lo a París
cn representació del Govern de la Generalitat, a (la cellebració del quaranta aniversari del1 descobriment dels cossos radi'oactius per Pierre i Maric:
Curie, i Becquerel. Fou una setmana plena de fervor científic i polític,
especialment en l'"Acte S'olemne", atl gran amfiteatre de (la Sorb-blona, amE~
presencia del President Lebmn; en que fou interferit per les radioemissores alemanyes el parhment en francés, ~transmésdes de Varsovia, per el
President polonés, el químic Moscicki. Així era ja, aleshores, la pau estantissa $Europa.
Una tarda plujosa, freda i romantica, anarem en pmcessó al1 petit cementiri de Sceaux, on reposen els Curie; als matins assistíem a des sessionj
cienltífiques i algunes tardes a la "Maison de la Ddcouverte" tot just inaugirada. Quin record avui, magnífic i llunya, d'aiquell Dr. Bellido, interessat, ctom sempre, per tot, en tan curt loasi emoci'onal! De retorn a Catalunya passarem encara un dia a Tolosa, a casa do1 Prof. Soula, i en !el nostae optimisme orb, estavem ben lluny de sospitar que hi tornaríem definjtivalment al cap de dos mesos; el1 per a morir-hi.
En efecte, els darrers dies de Gener ldel 1939, sortia el Dr. Bellido de
Barcelona cap a l'exili, amb la seva muller, acompanyats per I'Albert FolcEi;
mentre jo ho feia amb el seus fills. La darrera vegada que el vaig abracar
fou al maig seguent, als "pompiers" de Talosa, caserna arranjada com a
llar provisional, per Soula, per als refugiats catalans que anaven sortint
dels camps de concentració. Nosalitres ja anavem camí de Mexic, i al prtbguntar-li ,la meva m l l e r si ells ens seguiri~enmés endevant, sols respongu; :

"Amdrica es per els joves!".
Alla seguí durant tots els anys difícils de la ocupació alemana i del
govem de Petain, treballant -mentre les podia- al laboratori i catedra
de Fitsiologia; enmig del risc constant i de les estretors elconomiques,i alli
morí la seva estilmaida muller. Acabada ja la guerra, el pare el reclama iiisistentnlent al seu costat, a Caracas, pero ja es trobava molt ve11 i malalt,
i mai es decidí.
Escrivia, a vdtes, a revistes catallanes de l'exili i especiallment als
"Qiiaderns" de P~erpiriya.1 també ens escrivia a nosaltres, lels joves que
erem a America, unes llargues cartes, amb la seva lletra ample i espaiada,
plenes de melangia i remembrances. Encara, el 1952, fou 'dessignat Priesident del Consistori dels "Jocs Florals" a celjebrar el dessembre a Tolosa 4
prengue part aotiva en la seva organització; pero, mentre, s'agreujd ila se~ra

96

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

VOL. LX - N." 262

malaltia i mopí tres mesos abans; el dia 18 d'agost, sense poder a'complir
el seu darrer acte de fidelimtat a Catalunya.
Aquestes fidelitats constants a la Patria, la Ciencia, la Religió i YAmistat, foren els quatre punts cardinals que orien~tarenla seva noble i generosa existencia. Que tots ~ l e g a t s ,els que avui ens reunim a recordar-lo
emociona~dament,ens esforcexn a seguir tan alt exemplel

Els inicis de I'electrocardiografia a Catalunya

La modestia proverbial de TESÚS MARIABELLIDO,
i la timidesa comen(10); no han impedit el reconeixement de les
tada per NADALI SAUQUET
seves virtuts com a mestre i investigador, superades no~mésDer l'esplendida
qualitat humana. Professor de Fisiologia i Famacologia a ~aragossa,Granada i Baroelona, treballador eficac en la reorganització de l'Escda (de Medicina, 'en d període de la Universitat Autonoma -al eostat de l'eminent
dega JOAQUIM TRIASPUJOL-, President de l'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i Balears, exmple per tots els que líenvoltarern, autor
d'importants estudis de recerca, collaborador en bona part dels tlreballs
del meu pare, aporta en totes les seves accions una haiba destresa experimental, erudició admirable i pensament hen dirigit. Altres parlariin d'aquestes aictivitats proteiques. Jo vull dedicar unes pagines a un aspecte
poc conegut de la seva vida científica: la contribució a la introclucció de
l'ilectrocardiografia a Catalunya, i, molt probablement, a Es-ianya. No hi
I
ha -o no he vislt- estudis sobre la prioritat, comparab'les al de PIQITER
JOVERsobre les primeres radiografies,-on destaquen l'inoblidable ~roft:ssor
EDUARD
FONTSERE
i el mártir CESARCOMAS
I LLABERIA.
NO es tr&t;i, pero
d'una cursa de marató, a d la notorietat indivisible del primer lloc, sinó
de seguir el desenvolupament en eil nostre país d'una tecnica d'aplicació
keqüent, ajuda essencial en el diagnbstic de-moltes malalties del ccbr.
Les primeres dem~st~racions
de l'ele~t~ricitatanixnzl són les ~'ALOYSIO
L. GALVANI
(1737-1798) en obtenir la contra~ceiódel mírscul gastrocnemi
de la granota col.locant l'extrem del nervi cihtic tallat sobre la stiperfície
cruenta del mateix múscuil, tarnbé tallat (1791). Fent un pas endavant, CAHLO MATTEUCCI
(1811-1868) intercala un galvanbmetre en contacte, d'una
banda, amb la superficie nomail d'un múscul, i, de l'altra, amb la lesionada,
i observa ucn con-ent que dura hores; la part lesionada es comporta d'una
manera negativa res~pectede la part intacta (1838). RUDOLFALBERT VON
KOLLIKER(1817-1905) i HEINRICHMULLER(1808-1864) són eL prirners a
demostrar potencialls d'acció produits per d'activitat cardíaca (1836) i proposen l'experiment, repetit a la primeria de l'actual segle en tots els cursos
eleanental de fisioilagia, d'aplicai sdbre el cor actiu d'una granota el nervi
ciatic d'una preparació neuromuscular: cada sístale provoca una contrac.

