Record personal del mestre

De JESÚSM.a BELLIDO
I GOLFERICHS,
home profundament cristib i bondadós, gran ciutada, segons el concepte defensat per en SALVADOR
DE MADARIAGA,
i excellent mestre dintre i fora de la Universitat, voldria referir-me
tan sols als aspectes humans ld'amistat per tal de completar les disse~tacions
anterims d'en FOLCHI PI, d d s dos gerhans J. i C. PI SUNYER
BAYO,A. ROCHA i d'en F. G. VALDECASAS.
PI I SUNYEH
i d'en
De molt petit ja sentia parlar a casa de ~'AUGUST
BELLIDO,
bons amics del meu pare per raons de t i p s professional i de coincidencia cultura11 a més de motivacions familiars. Voldria recalcar el respecte i el coneixement profund que tenia el meu pare de la faanília BELLIDO. Tal vegada aixo hagi influ'it en com veia jo "ad inicio" un excellent
amic i un catedratic de Medicina supenpossts l'un a J'a'ltre. En arribar, pero,
a les aules universitaries, les figures de tots dos representaren ,per mi el m&
alt exemple que calia imitar en un futur més o menys llunyi. Per motius
d'índole tactica i consells del meu pare vaig estudiar dos cursos normatius
a l'estiu (l'antilc prepa~atorii d segon de Medicina), i reduir així dos dels
set anys clbs~icsdel període de la Ilicenciatura. Explicava encara oficialment l'assignatura de fisiologia humana el discutit i tanmateix pintoresc
damunt de la ta~imaprofessor RAMON
COLLI PUJOL,per bé que reailment
actuava el1 seu auxiliar de catedra, protessor BELLIDO:Desitjo així evocar
ben bé una actuació brillant i interina i rhpidament subsltituida a la facultat de Sara8gossael 1913, en guanysr unes aposicions pr~tocolAries.Desaparegut el meu g e m a EDUARD
(estudian de tercer curs de Medicina) a
la tardor dei 14, víctilma de l'espa~tosaepidemia de febre tifoidea barcelonina, i vacunat jo, conscients tots d'una mesura profilactica un xi'c arriscada encara que naturl en injectar vacuna lliurada ger la firma BonroughWellcome de Londres, part del curs Academic 1914-1915 transcorre ué a
la capital de XEbre, a casa duns farniliars directes com a prescripció Eigienica suplementaria tot fugint de Barcelona.
El professor BELLIDO,
que regentava ya una catedra, em pemeté freqüentar com a ailumne el seu laboratori, dialogar rnetbldicament i ininterrompidament amb el1 i em facilita visitar les clíniques mMica i quirúr@ca
ddls professors R. ROYOV I L L ~ ~ ~iOR.V LOZANO
A
MONZ~N,
el primer un xic
histrionic, pero intelligent i erudit, i el segon molt eficient i de tal1 germhnic. Llavors l'amistat de les famílies BELLIDOi RODRÍGUEZ
fou més htima i definitiva. JESÚSM.' BELLIDOera fill *un distingit home de negocis
nat a Vélez (Mdlaga), i d'una filla d'en MACARI
GOLFERICHS,
una de les m&
importants i conegudes famílies barcelonines.
Potser valgui la pena, com sovint apuntava l'estimat ROSSENDCARRAS-
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co I FORMIGUERA,
deixeMe seu i semicondeixebk meu, de concedir una importancia especial d s qualificats de "mestissos": una de les branclues familliars no catdanes i l'alltra catalana genuina.
Tots nosaltres hem conegut la vdlua fonamental i el triomf u'lterior i
pralotic en exercir professions liberals de bastants condeixebles i amics
s m p r e de cognoms catalans i no catdans de manera ambivalent. En BELLIDO I GOLFERICHS
i en CARRA~CO
I FORMIGUERA
en són veritables exemples, com jo rscordo estudiant el1 Bachillerat al col.legi Balmes en LATAMENDI i BADIAi al5 CALVO
i RODÉS,vefibi gracia.
No és el moment, ara, d'explicacioas patogeniques @afila un clínic)
s o h e l'origen o raó d'ésser d'aquesta cabdal peculiaritat.
El professor BELLIDOnasqué a Barcelona el 22 de novembre (le 1880
i cursa els estudis primaris i secundaris gairebé totalment després d'una
curta estada a l'Escdla Pia, al Collegi Peninsular, no regentat per ordes
religiosos, la majoria dels quals arreplegaven un eno~rmepe~ceñti*tge de
ñlls i filles de gent destacada a la capital ddl Principat.
El celebre "Liceo políglota" acollí també fills de pares que decidiren
no confiar l'educació de 11w descendencia a la companyia de Jesús, a l'Escola Pia, Doctrina Cristiana, etc.
L'AUGUSTPI I SUNTER
fou igualment alumne del Collegi Peninsu~lar,on
conegué el qui després d'anys i més an- hauria també d'esser un collaborador fraternal i insubstituible de l'escola de fisiologia, invesltignnt, ensenyant cientacament i idedlbgicament estudiosos de laboratori.
No caldria dir que un escolar de la talla d'en BELLIDOhavia de tenir
un curriculum d'assignatures o disciplines lliure del datídic, aleshoses com
ara, isuspens dels mestres més sígids o dels atrsbiiliaris.
De complexió pícnica (repeteixo, sác, primer de tot, un clínic fent
reflexions) i sintbnic temperamentalment, a vorltes d'una timidesa que no
aconseguí mai dominar del tot, titubejant episbdicament de forlma marcada en pronunciar detenninades sillabes, treballava sol o acompanyat i al
laboratori tarallejava operes d'en Wagner (Walkiria, Tannhauser, e&). Tothom ho sabia, pero de vegades al saludaven extempordniament o inoportunament provocant una resposta no gens amable.
El professor BELLIDO,manipulava al laboratori aiudat primitivament
per un altre virtubs de la més acurada t r a p manudl, en PAUAGUST~
I PLANELL,d'una manera que feia pensar rnés en la tecnica escrupulosa que no
en 61s fonaments fisiolbgics d'un experiment.
La raca perfecta demostrada a les viviseccions l ' a b s ~ ~ b ide
a tal manera que era natural que fos acompanyada de recolrds wagnerians de
cantic.
Era proverbial que, confonent-se o no, els alumnes en saludar+lo diguessin: Dr. B. B. Bom-bombeta, que l'esposa i les filles a casa ho consideraven ben festosament i ben reverencialment per contra. Transcorren rnés
i més anys i un dia, amb la i~roniaque mai no deixa d'utilitzar o la gracia
d'una resposta punyent i incisiva, digué a un dels interlocutors d e torn:
Ara ja res de bom-bombeta, perque la moda es no-no nanette. Substancial
ironia respectuosa o amable d'un horne cordial.
Acabada brillantment la carrera als 21 nys, es doctodi a Madrid (com
era obligat aleshores) als 22 anys, i intelligent, actiu i sentint per damunt
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de tot la vocaoió universitaria d'ensenyar, fou auxiliar de la Catedra de
Fisiologia de Barcelona. Dirigí més endavant les Catedres de Fisiologia de
Saragossa i Granada, i en fou tituilar. Retorna a la Ciutat Comtal per encarregar-se de la Catedra de Farmacologia i Terapéutica, en deixar-nos per
sem re més I'estimat Marques de Carulla, Catedra que guanyi per oposició any 1929 i que no abandona fins al motment de veure's porta,t a l'exili.
Nomenat jo professor d'una nova eslpecialitat, la Neurologia, pel paOCUtronat de la Universitat Autonoma de Catalunya, el professor BELLIDO
pava la Secretaria de la Facultat de Medicina, administrativament a rnés
a més, i la relació mútua esdevingiié més ferma.
No es decidí en cap momenc de la seva vida a fer de metge practic,
tot i tenint a casa seva la installació que hereta d'en GOLFERICHS
i d'en
SANMARTÍ.
Una activitat cultural extraüniversitiria, li fou confiada per la
Mancomunitat de Catalunya i ulteriorrnent per la Genoralitat de Catad
lunya i i1'Ajuntament de Barcelona. Erudit, patriota i catolic de debo, intervingué no gens secundariament en I a c a d h i a i laboratori de Cikncies
Mediques de Catalunya i en la "Sociedad médico-farmacéutica de los
Santos Cosme y Damián".
També desenvolupa una tasca important al Sindicat de metges de
Catalunya.
A la darreria de la guerra civil, el govern del professor NEGRÍNes recwdA d'ell, fisibleg destacat, ciutada de da'lt a baix i religiós, confiant-li la
neionata "Comisaria de cultos".
Una desgracia fa,miIiar, la mort de la seva filla Conxita, va ésser acA
ceptalda amb resignació cristiana pel professor BELLIDO.
Jo vaig contribuir a assistir en la malaltia inguaritable -una meningitis tuberc-u'losa- Cuna noia exemplalr entre les exemplars de la seva prole.
La devoció com a mestre i amic que he sentit pel professor BELLIDO
es va mantenir a l'exili tot i no poder-lo veure per dificulitats governatives
ue jo vaig sofrir, pero tenint sempre present la trajectbria a Tolosa d'una
qamilia ixn estimada i que atenia a Barcelona pacients recornanats principailment per la tia PAZ,vídua MOLINAS,
mare d'un home de negocik que
triomfa alctuahnent.
Als 71 anys d'edat lliura la seva ánima a Déu (19 de julo1 de 1952)
a Tolosa, ciutat francesa lligada per sempre més, com a nova patria, a
bastants membres de la família BELLIDO.
L'exili, m b moltes dificultats polítiques i de tot ordre per en BELLIDO
i eils seus, no determina mai una minva del principi de dignitat característic de I'home prototipus d'una doble familia, extra i intracatalana benestant, de profundes conviccions tradicionals i morals, i d'una línia de conducta motilínia, enemiga doncs de les fluctuacions i de1 funambdisme d'un
nucli gens reduit de personatges, rnés febles o més amants de l'oripell o
de la capitalització de chrrecs de I'adrninistració o d'una aotivitat professitonal lliure.
M h b r e N-erari
d'aquesta ~ o ~ o r a c fundada
ió
l'any 1770, encara rern81~1~brern
i citem sovint apontacions científiques i idees per al millor govem intern d'un organisme complex com el nostre.
Els individus que han reeixit i han estat perseguits no es dobleguen
davant un triomf logic o una adversitat indeguda. Se saben administrar
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bé els guanys i la influencia o bé els ensenyaments que prodiguen i no
recden ni ploren quan uns ciutadans indignes, desagraits o vencedors
raó 'de les armes, s'obliden d'ajudar a mantenir una dignitat o una linia
conseqüent de l'home honest, treballador i sacrificait que els desbrba momentaniament i que no els serveix per presumir $una plataforma falsa i
transitoria. Estic segur que els seus perseguidors polítics, per mala rábia
fonarnentzlment haurien desitjat tenir-lo entre nosaltres el 1952, data del
seu traspas, per presumir llavors de cristians o de qualsevol altra cosa.
Nosaltres reverenciem una conducta digna i fructífera, tangencidment
polítiica per al5 estúpids, bornis d'intel.ligencia o curts de vista davant la
historia, i avui i dema com ahir i abans-d'ahir proclaman~emi proclameni
la, vhlua indiscutible d'una vida consagrada a la família, a la Universitat,
a la cultura geneiiloa del país. ¡Quina desgracia la dels habitants d'aques!es terres (el percentatge impsessiona) que reaccionem de vegades com a
debils
mentals i dtres c m a neurbtics "vera efigies" o rnig psicbtics!
'
Jo considero en BELLIDO,ho dic festosament i amb respecte, com un
paradigma del ciutada substantivament perfecte, del catblic audknticament pur i del mestre que a fora i a dins de les aules ensenya vivint i no
mostrant la imatge d'un egoisme nefast, egoisme que "urbi et orbe'" tenirn
por de trobar que ens ofega i pertorbar-nos.
Deixeble i amilc, insisteixo, del gran profesor BELLIDO,vull donar-li
avui les grácies com a ciutadi espanyoi i catala, com a titular de Citedres
i diipositari de cultura i com a Academic de Barcalona. La gratitud, creiem
molts, és un deure primordiail dels que ens tenim per ben nascuts.

