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literatura lluís bonada

El metge investigador Salvador Macip reivindica 
el mestratge científic i humanístic de Ramón y Cajal

Una nova, curiosa i original col·lecció 
literària creada per Angle Editorial, 

“Ara i aquí”, ha permès a Salvador Macip 
(Blanes, la Selva, 1970), escriptor, metge 
i investigador del càncer en universitats 
d’Amèrica del Nord i del Regne Unit, 
escriure una reivindicació del mestratge 
científic i humanístic de Santiago Ramón 
y Cajal, (Petilla de Aragón, 1852-Madrid, 
1934) premi Nobel de medicina pels 
seus treballs sobre el sistema nerviós. 

Ramon y Cajal és un text, a imitació 
dels que va escriure el científic, molt 
personal. L’autor hi combina de mane-
ra harmoniosa la biografia personal, 
científica i cultural del personatge amb 
la seva.

És a dir, hi reporta de quina manera 
va entrar a la seva vida i com l’ha influït 
el seu exemple, “l’exemple d’honestedat 
i constància que hauríem de seguir tots 
els científics”, diu.

La idea del llibre és la d’establir, de la 
manera més amena possible, un joc de 
miralls per revelar els paral·lelismes en-
tre dues èpoques. Així, els pensaments 
i les imatges de la vida de l’investigador 
del segle XIX es barregen amb les del seu 
homòleg dels segles XX-XXI. 

La persona que pensi que Ramón y 
Cajal només era un boig del laboratori, 
hi descobirà un home del Renaixement, 
d’interessos i habilitats multidiscipli-
nàries, i, com a tertulià −a València, 
Barcelona i Madrid− l’autor de Charlas 
de café, del qual Macip tria l’aforisme 

que diu que vals molt poc si la teva mort 
no és desitjada per moltes persones.

Per a Macip, un dels seus llibres 
bàsics de Ramon y Cajal són les Reglas y 
consejos sobre la investigación científica, 
llibre de capçalera seu i de molts investi-
gadors. Ell l’ha llegit en una reimpressió 
de l’edició Austral del 1941, i ara es troba 
a les llibreries, precedit pel títol Los tóni-
cos de la voluntat (Gadir, 2015).

Ramon y Cajal hi indica que les qua-
litats indispensables de la recerca són 
la independència mental, la curiositat 
intel·lectual, la perseverància en el 
treball, l’amor a la glòria i la religió de la 
pàtria. La religió de la pàtria, i cap més, 
perquè, com recorda Macip, era agnòs-
tic: el seu Déu era la ciència. I també, cal 
afegir, a causa de la seva formació en les 
lògies maçòniques, on, a més de créixer 
com a persona, va entendre que el seu 
objectiu a la vida era el de contribuir al 
progrés de la humanitat, a més de ser 
sempre un model d’honestedat moral.

La vida del biografiat, conclou Macip, 
ha de servir per reflexionar sobre quina 
mena de persones ens agradaria ser i 
quina mena de món volem construir per 
als nostres fills.

Angle Editorial publica un assaig biogràfic de Santiago 
Ramón y Cajal en la nova col·lecció “Ara i aquí”. 

■ Vol retallat
Venus diu (Venus i Adonis, William 
Shakespeare), segons Morera 
i Galícia, que dos coloms se 
l’enduen sense esforç “de l’alba al 
vespre” (“from morn till night”).  
García González: “desde la fiel 
mañana hasta la dulce noche”.  
Guizot: “depuis le matin jusqu’au 
soir”. Salvador Oliva no vol cansar-
los tant: “m’alçarien enlaire a qual-
sevol indret, de dia o bé de nit”.

■  Ultracorrecció
Carme Arnau (El paradís perdut de 
Mercè Rodoreda) diu que el poe-
ma de Jacint Verdaguer dedicat 
a Antoni de Paula Aleu comença 
així: “En Amèrica ha niuat”. No, co-
mença així: “En Amèrica ha niat”. 

■ Fals atac al català
El Diccionari de la literatura cata-
lana diu que l’escriptor aragonès 
León Carnicer Rochel (Sabiñán, 

1826-Palma, 1915) “publicà Acen-
to prosódico de la lengua catalana 
(1891), al·legat contra la unitat de 
la llengua”. El llibre es diu Acento 
prosódico de la lengua castella-
na, i, com diuen uns anuncis de 
la premsa balear, és un manual 
dirigit als professors, oradors i 
poetes que no tinguin el castellà 
com a idioma usual; un llibre 
molt interessant per als escriptors 
mallorquins, valencians i catalans 

−s’entén, que vulguin escriure i 
parlar en castellà. Res de cap atac 
contra la unitat del català.

■  Justificació a mitges
El DIEC2 ignora que el verb justifi-
car s’usa, com diu el GD62, per fer 
que sigui admesa una cosa
tot donant-ne les raons, explicant-
ne la necessitat (“El govern ha 
justificat les mesures econòmi-
ques”). 

Les notes de víctor ripoLL
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