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!luan hom intenta de fer una valoració d'allo que ha estat o 
és .la producció cultrual en un determinat ambit geogrMic, és del tot 
pertinent -i necessari- de dedicar un espai a una faceta d' aquest afer 
que ben sovint és objecte 'd'oblit: la ciencia. 

Que ('Emporda és terra d'artistes i ¡¡¡erats emerits eos8 
sabuda. I ha estat tanta la fama adquirida, merescudament sens dubte, 
per alguns d'aquests, que molla gent, en pensar en la nostra terra 
en I'aspecte cultural, només al.ludeix ea ells. 

Certamen!. no podem pas parlar d'una ciencia empordanesa, com 
potser tampoc no ho hauríem de fer de la ciencia posem per cas catalana 
o italiana, .$i_n6 de I'.aporlació empordanesa, o catalana o italiana 
per reprendre els mate.ixos exemp!es, a la ciencia, al progrés científic 
en gener~l. 

¡ si ho anem mirant al Ilarg del temps, l'Emporda ha tingul 
un pes específic no pas menyspreable en el desenvolupament científico-tec
nic del país. Vegem-ne a gran s trets, només alguns exemples significatius. 

El segle X, trobem ! 'Emporda vinculat a una de les figures més 
defotacades de la ciencia europea del moment, Gerbert !'Orlhac, -matematic 
¡ asti'onom occita, futur Papa Silvestre 11, a través del Comte de Besalú 
Miró Bonfi·ll, bon amic seu, el qual visita ,¡ amb qui es relaciona episto
larment sovint. 

Si passem al segle XIV, un deis metges més famosos i personatges 
més influe"'ts que veiem a la Cort del rei Pere el Cerimoniós és el 
jueu figuerenc ·Cresques Elies. I un xic més tard, (>1 segle XVI, Ueonard 
Jaques, metge nascut a Empúries, fou un deis r"és celebres professors 
de la seva materia en di verses Universitats italianes. 

En plena 11.lustraeió, un altre metge, Josep Mlsdevall Terrades 
(Figueres, finats del primer terc del segle XVIII Trujillo, 1801) va 
ser I'arbitre quasi indiscutible de la sanital espanyola en e!s regnats 
de Caries III ¡ Caries IV. Prepara remeis eficao;os contra les epidemies 
de calentures pútrides i malignes, trebana en laboratoris i amb metodes 
que es poden considerar moderns i fou un deIs primers 8utors peninsulars 
que s'ocupa de qüestions de medicina higiene laborals, en relació, 
amb ,les noves irtdl,istries ti::xtils que s'an<!ven instal.lant a C<!talunya. 
Després, durant la dominaeió francesa, un altre empordanes (Josep 
Garriga Buach, Sant Pere Pescador, 1777 Elna, segona meltat del 
segle XIX), farmaceutic i metge, autor d'un innovador tractat de química 
aplicada a les arlS (el segon de la materia editat en castella), ocupa 
també carrecs sanitbris i polítics de relleu. 

Ja al segle XIX, la nostra terra és capdavantera en alguns aspectes 
de I'aveno; científic, com els que comentarem molt breument: 

El 1859, Monturiol, figuerenc, feia les primeres proves del seu 
Ictíneu. No cal estendre's més a comentar la importancia de I'aportació, 
certament cabdal, del nostre compatriei a la navegació submarina. 

L'any 1876 s'experimenta per primer cop a la Península 
I'are voltaic, inventat per Davy a Gran Bretanya el 1811. El 
la prova fou l'lnstitut de segon ensenyament de Figueres. 
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El 1881, Estarlislau Vayreda, olotí afincal a Lledó, publica. un 
deIs primers treballs en catala de la RenaixenIYa, sobre una excursió 
botanica al Baix Emporda; aixo és un exponent del fet que els científics 
catalans no han menystingut la propia Ilerigl...la en I'exposició de Ilurs 
resultats. El mateix any, el cadaquesenc Frederic Tremols, membre 
de la mateixa escola botanica que Vayreda, presenta a .la Diputació 
de Barcelona un complet i interessant informe sobre els ceps americans 
resistenls a la fil.lo)(era que aquell organisme li havia encomanat 
tOI comissional-Io 81s t::stats Units. 

Ja entrat el segle, i a comenlYaments del XX, funcionaren a l'Emporda 
dos observaloris astronomics, un a Cabanes i un a Sant Feliu de Guíxols. 
Els seus responsables, Anloni Ribas Rafael Patxot respectivament, 
manlingueren conlactes amb els millors professionals de I 'epoca, nacionals 
i forans, i publicaren i traduiren nombrosos Ireballs. 

Pel que fa a l'Agronomia, no podem deixar d'esmentar Narcís 
Fages, figuerenc, principal promolor de la Granja_Escola de Fortianell, 
notabilíssim centre de formació en agricultura, i de la Societat d'Agricultu
ra de l'Emporda, la primera de la seva mena a tOI I'estat. 

Amb alxo que hem exposat, ens podem fer una idea que l'Emporda 
no ha quedat enrera en el conreu de· la ciencia en el context catala. 
la magnitud del qual, bé que no ha estat, sobrelol en els temps ploderns, 
de primeríssim ordre, es pot considerar digna equiparable 9 ',,!a de 
prous:altres parsos civilitzals • 

. Volem fer ara uns quants comentaris sobre aspecles quantilalius 
qualitatius del conjunt de la producció científica empordanesa, basant-

nos fonamentalment en un inventari biobibliografic, recentment publical 
(CAÑIGUERAL, FABREGAS, POCH & VALLr::S, 1985), que recull 96 personatges 
vinculats per naixen<;a, treball ••• a l'Alt o _1 Baix Emporda, morls 
abans del 1960, amb obra publ icada i que abasta els camps de les 
ciE!'ncies matematiques, físico-quimiques, nalurals i médico-farmaceUliques, 
així com les diferents branques de !'enginyeria i I'arquitectura. 

Les notes següents es referiran, dones, a la provinen<;a, la formació, 
les relacians i la praducci6 deis nostres homes de ciencia. Les dades 
seran agrupades per epoques qua n creguem que resOllara significaliu 
de fer-ho. 

Pel que fa a I 'origen geografic deis aulors, podem dir que un 
64% són nascuts en Ilocs de I'AI! Emparda, un 27%, al 8aix Emporda 

un 9%, fora d'aquestes dues comarques, bé que hi han estat Iligats 
per fortes relacions familiars, laborals... El majar percenlatge d'alt 
empordanesos dedicals a la ciencia poI tenir explicacions en la més 
gran poblaci6 de la comarca respecte al Baix Emporda en el fet que 
Figueres tingué durant mol! temps I'únic centre d'ensenyament secundari 
de les dues contrades. 

L' agrupació per branques científiques ens dóna un 56% deIs personat
ges dedicats a les cifmcies medico-farmaceutiques, amb un més que 
notable predomini deis metges. La lecnica (enginyeria i arquitectura) 
ocupa, igual que les ciencles naturals, un 12% deis autors. L'l1% traballa 
en ciencies fÍsico-químico-matematiques. I el 9% reSlant conrea les tecniques 
agropecuaries. El gran percentalge de científics de la branca sanitaria 
troba explicació en el fet que aquella és una de les més antigament 
consolidades pel que fa a ensenyament (convé, a més, tenir en comple 
la proximitat geogratica i sentimental de l'Emporda a Montpeller, gran 
centre de formació médica) i una de les socialment més necessaries, 
la qual cosac:rea més ¡locs de Ireball. 
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Ets ¡loes de formació deIs científics empordanesos, els resumim 
a la taula 1. Considerem d'una banda aquells que estudiaren .... bans 
del 1840 (per posar una data inicial del període de la Renaixenc;a) 
i de I 'al Ira, els que ho feren entre aquest any i el 1939. 

Fins 1840 1840 - 1939 

Barcelona 27% 60% 
Cervera 15% 3% 
Osca 12% 1,3% 
Madrid 4% 15% 
Montpeller 42% 1,3% 
Girona 7% 
Saragossa 4% 
Anglaterra 3% 
Mentréal 1,3% 
Sudamerica 4% 

TAULA I 

Mereix ésser remarcat el fe! que mentre al primer període els 
cnetres basics de formació eren Montpeller (gracies a la Faculta! de 
Medicina, una de les més anligues de I 'estat francés, en la qual estudia 
bona part deis melges empordanesos del barroc i la il.lustraciÓ), Barcelona, 
Cervera (que gaudí durant prou temps de I'única universilat catalana) 
i Osca (on s'assolia el balxiller en medicina), a la Renaixeno;a Barcelona 
passa a ésser el pun! basic de formació (amb la Universitat ja restaurada) 
seguint, ben de Iluny, Madrid (únic Iloc, cal remarcar-ho, en 
es podia assolir el títol de doctor en una epoca prou Ilarga). 

En aquesl punt, convé fer esment que alguns deis científics de 
que Iractem assolí la seva forma:ció de manera lotalmenl autodidacta 
i en alguns casos arribaren d'aquesla forma a nivells més que acceptables. 
Pensem, per exemple, en Narcís Monturiol, que havia fe! estudis de 
dret, ¡ en Antoni Ribas, que sense estudis universilaris arriba a muntar 
un notable observatori astronomic ¡ a relacionar-se amb les principal s 
autoritats de J'epocao en I'especialitat. 

Podem assenyalar, a proposit del darrer comentari, que la tendencia 
deis científics empordanesos a relacionar-se amb els seus col.legues 
d'enlla de les fronteres (estudis de postgrau, pertineno;a a societats 
científiques internacionals ..• ), és, en tot temps, pero sobretol del 1840 
enc;a, prou elevada. 

La taula 2 mostra, per als mateixos pel'Íodes que la 1, la dispersió 
deis Ilocs de treball els nostres homes de ciencia. 

Fins 1840 

Emporda 39,5% 
Resta de Catalunya 39,5% 
Resta d'Espanya 14% 
Resta del món 7% 

TAULA 11 

1840 - 1939 

27% 
45% 
12% 
16% 
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El major grau d'arrelament a la terra d'origen, el trobem en 
persones dedicades a branques de la ciencia dírectament retacionades 
amb el medi físic: agronomia, astronomia, ciencies naturals ••• 

Hem agrupat a la taula 3 la producció escrita deis nostres autors. 
Separem els Ilibres o opuscles deis articles de revista 1, en cada cas, 
els 1I0cs de publlcació (nacionals-Parsos Catalans-, estatals -resta 
de I'estat espanyol~ i estrangers -d'altres estats-). A I'hora de fer 
els percentatges, hem eliminat, com també ho hem fet per als de la 
taula 4, les obres de Frere Sennen, botanic accita q.ue considerem emporda
nes d'adopc!ó (el seu ingent Ireball a la Península lberica comen<;a 
a I 'Emparda, que recarregué herboritzant i on visqué uns anys), pero 
que pensa i publica en el marc de la cultura francesa. 

LI ibres i 
opuscles 

Artic!es 

Nacionals EstataJs Estrangers 

70%' 

63% 

TAULA III 

18% 

33% 

12% 

L'analisi global de la vida ¡'obra deis nostres personatges 
ens ha mostrat que un 69% d'ells es dedica basicament a tasques de 
recerca i un 19%, majoritariament a la t;:Iivulgació científica, mentre 
que el 12% restant participava en major o menor grau d'ambdues tendencies 

Finalment, recollim a la taula 4 les daeles concernents als idiomes 
de les publicacions, separant, com abans, llibres opusc!es d.'articles 
en revistes. 

Catala Caslella LI.alí Frances Angles I tal la Alemany 

LI ibres ; 
opuscles 16% 75% 4% 4% 0,5% 0,5% 

Articles 23% 72% 3,9% '% 0,1% 

TAULA 1V 

La diversitat deis idiomes, juntament amb la deis indrets d'edició 
de les obres (taula 3), dóna la idea que ets científics empordanesos 
han lingul una relació, si no optima, acceplable amb la comunitat 
científica internacional. 

En darrer terme, hem de comentar que el percentatge de treballs 
escrits en catala no és mai ni de bon tros majoritari, pero si que 
és relativament alt, sobretot en autors de I'epoca de la Mancomunitat 
i la GeneraJitat republicana i, de manera més aillada, en altres de 
diferents períodes, fonamentalment la Renaixen<;a. Pel que fa a Ilibres 
(el 16% foren public:ats en catala), remarquem un text sobre la pesta 
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editat a Perpinya el 1589 pe! metge de Pera!ada Lluís Fabra i un sobre 
flora de! Saix Emporda, publicat el 1881 per Estanislau Vayreda j 

que representa el primer text de bot~lnica i un deis primers de cientÍfics 
en cati2la de la Renajxen¡;;a (VALLt:S, 1982). I quant als artic!es (un 
23% són escrits en la nostra Ilengual, la gran quantitat que en publica 
August Pi i Sunyer als Treballs de la Socielat de B1010g1a de Barcelona. 
Aquests fets són una mostra de I'arrelament deis nostres cienlffics 
a la cultura del país. 

Sen segur que no herr, apl",gat totes les dadf'~ referents als homes 
de ciencia empordanesos. D'a[tra banda, caldria fer estudis que permete~~¡n 
esbrinar el grau de participació de les nostre~ comarquf's en els aven¡;;o~ 
científico-tecnic~, el nivell d'influencia deis nostres autors en la COr.1unilat 
¡;:ientífka; en no pc~s casos, a'X0 é~ prou ciar a primer cop d"'i' 
pero s'hauria d'investigar metodicamenl i a fons. 

,Amb aquestes notes hem volgu! només donar una visió panoramica 
de I'aporlació de dues comarques catalanes, I'AI! el Baix Emporda, 
a aquesta branca de la cultura que és la ciencia. 
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