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ENRIe MOLES
IORMELLA

A l voltant de 1870 arriba a Gracia, procedent de les terres .de ponent, un
jove matrimoni constitult per Pere Moles i Alrich (Seu d'Urgell, 1843
Barcelona,1898) i Maria Ormella Figuerola (Balaguer, ?- Vallfogona de Ba

laguer, 1894). EIs Moles procedeixen d'Andorra d'on passaren a Catalunya instal'
lant-se, inicialment, al petit poble La Farga d'en Moles, on actualment hi ha la
duana hispano-andorrana, i després a la Seu d'Urgell; per la seva banda els Ormella
es troben establerts des de sempre a la Noguera. El trasllat a Gracia del matrimoni
fou degut a les gestions de Joan Alsinet, frare carmelita, natural de Balaguer i amic
de la familia de Maria, que els oferí feina al centre psiquiMríc La Nova Betlem -cen
tre fundat el 1857 per Josep Joaquim Mas de Vedruna, Joan Alsinet i Sauret
i Francesc Xavier Cots i Pensi- que es trobava ubicat a la vora de l'actual placa
Lesseps. Pere Moles que cursava de manera intermitent els estudis de Facultatius
de segona classe, precursors deIs actuals estudis d'infermeria, s'ocupa de diverses
funcions al centre, principalment administratives i Maria del servei domestico En
morir Alsinet l'any 1886, que era copropietari del manicomi, deixa com hereus de la
seva part al matrimoni, que posteriorment arribaria als seus fills, alguns deIs quals
hi tingueren relacions estretes, propietat que mantindrien fins l'any 1926.
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RE

Al Laboratori d'Investigacions Físiques, 1925

La familia Moles Ormella s'establí
i arrela a Gracia, visqué en dife
rents immobles i hi nasqueren

els seus cinc fills: Joan, Ot, Pere, Enric i
Concepció. El fill gran, Joan (1871-1945)
-nascut al carrer Gran, 104 - fou un
home amb una vida pública rellevant.
Polític destacat, milita en partits repu
blicans nacionalistes com Unió Republi
cana, Centre Nacionalista Republica i la
Unió Federal Nacionalista Republicana;
elegit diputat i senador independent
per Solidaritat Catalana en diverses
legislatures. Durant la Segona Repú
blica fou governador civil de Barcelona
entre 1931 y 1932 i Alt Comissari d'Es
panya al Marrac; després de les elecci
ons de febrer de 1936, ocupa de manera
interina la Presidencia de la Genera
litat, del 17 de febrer al 4 de man;, fins
l'alliberament i el retorn del President

Companys que es13va empresonat a
Cadis, on complia condemna pels fets
d'octubre de 1934; el 18 de juliol de 1936
era ministre de Governació del govern
de Santiago Casares Quiroga. Molt
vinculat a mossen Cinto Verdaguer,
el defensa deIs atacs de bogeria que li
atribulren, i en fou un deIs seus mar
messors. El segon fill de la familia, Ot
(1873-1949) metge psiquiatre, fou l'últim
director de la Nova Betlem des de 1919
fins el seu 13ncament el 1942, i partici
pa de manera activa en diverses comis
sions oficials sobre malalties mentals,
adaptant a Espanya les directrius que
fixaven els organismes internacionals.
L'altre germa, Pere (1878-?) -nascut al
carrer Planeta, 2 igual que l'Ot-llicen
ciat en Filosofia i Lletres, exercí de mes
tre i fou director del CoHegi Mont d'Or
de Terrassa reconegut pel seguiment

deIs metodes pedagógics més moderns
del moment, com el de Maria Monteso
ri. Casat amb Carolina Piña de Rubiés
era cunyat de Joaquin Torres García,
pintor uruguaia que visqué molts anys
a Catalunya represen13nt destacat del
noucentisme, que posteriorment s'acos
ta a les avantguardes. A partir del anys
vint, s'instal'la a Madrid, i entra a l'Ins
tituto Escuela que s'havia fundat el 1918
seguint el pensament obert i progressis
13 de la Institución Libre de Enseñanza,
i que representa una renovació profun
da deIs metodes d'ensenyament i de for
mació del professorat; el 1932 la Gene
ralitat funda 1'Institut Escola del Parc
de la Ciutadella, clarament inspirat en
aquest model. De la germana petita,
Concepció (1888-?), no se'n sap gaire
cosa, en tot cas que es casa amb Rafa
el Marquina Angulo (Barcelona, 1887-
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L'Havana, 1960), germa del dramaturg
Eduard i de Llu'isa, la dona d'en Joan;
l'any 1935 es traslladaren a La Havana
i Rafael Marquina aconsegui un cert
reconeixement dins el món inteHectual
cuba. Cal destacar la tasca que feu com
a traductor a l'espanyol d'obres catala
nes classiques de diferents epoques com
l'anonim deIs segle XV Curial i Güel
fa; Les multituds, de Raimon Casellas;
Drames rurals de Víctor Catala; L'illa
de la calma, de Santiago Rusiñol; la Ben
Plantada, d'Eugeni d'Ors i AH i salobre,
de Josep M. de Sagarra, entre d'altres.
L'Enric, el nostre protagonista, nasqué
al carrer Padilla, actual Aulestia i Pi
joan 25, baixos, a tocar del carrer Sant
Gervasi avui Carolines, al mateix temps
que Antoni Gaudí estava iniciant les
obres del seu primer gran projecte, la
Casa Vicens. Hi ha algun dubte sobre
la data exacta del naixement de Mo
les, pero atenent a la fe de baptisme de
l'Església de San Josep (Josepins) on
fou batejat el 2 d'agost de 1883, es pot
prendre com a bona la del 26 de juliol
d'aquest anY. Aquests dubtes es deuen,
segurament, al fet que no fou inscrit al
Registre Civil fins 1'any 1898 pel seu ger
ma Joan, quan ja havien mort els seus
pares. La prematura mort deIs pares,
Moles es queda orfe als quinze anys,
comporta que els dos germans grans,
en especial en Joan, s'ocupessin de la
seva educació, pero ajuda, sens dubte,
a que seguís una vida més independent
de l'habitual, que el porta a un cert
comportament bohemi, per altra banda

Moles a l'epoca bohemia

típic de la Barcelona d'aquell moment.
Moles tenia una sensibilitat artística
rellevant, que desenvolupa principal
ment en aquesta epoca de joventut, tal
com ho mostra el centenar d'obres, di
buixos, aquarel'les i olis que es conser
ven, de les que ens permetem destacar
l'Autoretrat del 1900, quan només tenia
17 anys; en aquest faceta artística no
pot descartar-se la influencia de Torres
García, cunyat del seu germa Pere, i en
una biografia escrita pel fil1 de Moles,
es comenta la coneixenca que tenia de
Santiago Rusiñol i Ramon Casas. Moles
tingué també alguna veHe'itat litera-

ria en traduir i prologar conjuntament
amb Rafael Marquina - futur marit de
la seva germana Concepció - la corres
pondencia de Friedrich Schiller amb la
que seria la seva esposa Carlota de Len
gerfeld. D'aquesta obra se'n feren dues
edicions, una amb el títol "Epistolario
de Carlota" de 1'editorial Tartessos de
Barcelona apareguda els últims anys
del segle XIX, i una segona intitulada
"Primavera de Amor", de 1'editorial ma
drilenya Estrella, apareguda bastants
anys més tard, el 1921.
Moles cursa el batxillerat al Col'legi
Iberic del carrer Gran - entre els anys
1895 i 1900, període en que moriren els
seus pares - i a jutjar per les qualifica
cions obtingudes era molt bon alumne.
De manera irnmediata comenCa el es
tudis de Farmacia a la Universitat de
Barcelona, que completa el juny de 1905
amb Premi extraordinari de llicenciatu
ra; durant aquests estudis ja mostra un
interes molt gran per les assignatures
de química. L'any següent es doctora
en Farmacia a la Universitat Central
de Madrid - única universitat de 1'Es
tat que en aquells moments atorgava
el títol- amb la tesi "Procedimientos
de análisis de silicatos seguidos en el
análisis cuantitativo de micas españo
las". Després d'un parell de cursoscom
a auxiliar de Química analítica a la Fa
cultat de Farmacia de Barcelona, inicia
el període de formació a 1'estranger sota
els auspicis de la Junta para Ampliació
de Estudios e Investigaciones Científicas
(JAE). La JAE és la institució cabdal per

Amb el Dr. J. Agell, a l'Escola Industrial, 1924

La prematura mort deIs
pares comporta que
els dos germans grans
s'ocupessín de la seva

educació

entendre el desenvolupament de la cien
cia espanyola durant el primer terc del
segle passat, període que sovint es pre
senta com 1"'Edat de plata" d'aquesta
ciencia espanyola. La JAE es crea com
a organisme dependent del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes
el 1907 i Santiago Ramón y Cajal, que
havia rebut el Premi Nobel de Medici
na l'any anterior, en fou el primer pre
sident. La JAE tenia com a objectius
principals acostar el nivell cultural i
científic espanyol al de l'Europa del mo-
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Leipzig, 1911. Amb J. Guzmán, un amic, i J. Negrin

ment i com a eina més decisiva endega
una política de pensions que finaneava
estades per estudiar i investigar en les
principals universitats i centres de re
cerca europeus i deIs EUA. Un d'aquests
pensionats, que un cop format retorna
a Espanya i establí els coneixements i
les maneres de treballar deIs centres de
recerca més avaneats fou el nostre pro-

-'- tagonista, que passa a ser així, un deIs
millors exemples de l'exit de l'obra de
la JAE; paradoxalment, aquests antece
dents seran en bona part causa de la re
presalia que sofrira durant la dictadura
franquista.
Moles aconsegueix una primera pensió
de la JAE per anar a Alemanya el de
sembre de 1908, després d'uns mesos a
Munic ~n millora l'alemany i s'inicia
en el camp de l'analisi química- l'abril
de 1909 es trasllada a Leipzig i inicia el
procés dé formació sobre la que es bas
tiran els exits científics i professionals
posteriors. Leipzig en aquell moment
era un centre d'estudi i de recerca de
primer nivell mundial i acollia els joves
de talent de totes les disciplines. Es ma
tricula a l'Institut de Química ~n hi es
tara tres s~mestres fins la tardor de 1910
- que havia fundat Wilhelm Ostwald
(1853- 1932), l'any 1898. Ostwald conjun
tament amb Svante Arrhenius (1859
1927) i Jacobus van't Hoff (1852-1911)
són considerats els pares de la Química
física, la nova branca que estudia els
sistemes químics en termes de les lleis i
conceptes de la física. Moles descobreix
a Leipzig el món estricte de la universi
tat i la recerca típic de les institucions
centreeuropees, la necessitat de la for
mació teórica per tal de fer bons expe-

Ingrés a l'Academia, 1934

ríments, el rigor ímprescindible en la
determinació d'una propietat, l'exigen
cia de disposar i saber interpretar les
revistes especialitzades; conscient de
tot aixó, decideix que ho ha d'importar,
donar a coneixer i establir a la universi
tat espanyola tan feble d'aquella epoca.
A l'estiu de 1912 fa una estada curta a
I'Institut Politecnic Federal de Zuric, on
treballa sobre magnetisme amb Pierre

Weiss (1865-1940), autoritat mundial del
campo La que seria l'estada més decisiva
per al seu futur científic la feu Moles, un
altre cop pensionat per la JAE, a Gine
bra, en plena primera Guerra mundial,
de mare de 1915 a juliol de 1917, al La
boratori de Química teórica de la Uni
versitat de Ginebra dirigit per Philip A.
Guye (1862-1922), antic deixeble d'Ost
wald. Moles descobreix ara el món de la
determinació de pesos atómics del que
Guye n'era l'especialista capdavanter,
mitjaneant els anomenats metodes fisi
coquímics. Treballa de manera intensa
i apassionada, i Guye que s'adona de
seguida de la seva valua científica, el
presenta a les primeres autoritats mun
dials del camp i l'introdueix en els co
mites de Pesos atómics de l'Associació
Internacional de Química, precursora
de la IUPAC; Moles comenea a ser cone
gut internacionalment. El maig de 1916,
obté el doctorat en Ciencies físiques
amb una tesi sobre la determinació del
pes atómic del brom, i una mica preci
pitadament el juliol del 1917, foreat pels
esdeveniments beHics, torna a Madrid
on s'hi instal'lara de manera definiti
va. El viatge a Ginebra fou també molt
important per a Moles des del punt de
vista personal. En l'epoca de joventut
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a Barcelona havia conegut i intimat
amb Júlia Bello, pero el viatge a Leip
zig i l'establiment a Madrid els havia
separat. Júlia, sembla que forc;ada per
la seva familia, contragué matrimoni
i tingué dos fills, pero el matrimoni no
dura gaire i es trenca al cap d'uns pocs
anys. Fos com fos, Moles i Júlia recupe
raren les relacions i es traslladaren a
Ginebra la primavera de 1915. Un cop a
SUlssa aconseguiren una certa norma
lització de la situació familiar, amb un
matrimoni civil i la legalització del seu
fill que naixeria el mes de maig,legalit
zacions, pero, que no tenien cap valide
sa a Espanya. Aquesta situació familiar
atípica estigué sempre present en la
vida de Moles, afecta les seves relacions
socials i contribuí a l'establiment defini
tiu a Madrid i no a Barcelona.

Moles influí decisivament,
especialment durant
la República en la
programació de nous
plans d'estudis

Moles es reincorpora al Laboratorio de
Investigaciones Físicas (UF) de la JAE i
comenc;a a impartir de manera regular
i continuada cursos i seminaris sobre
Química física, fet que practicament
el converteixen en l'introductor de la
disciplina a Estat espanyol. L'abril de
1920 obtingué per convalidació deIs es
tudis fets a Ginebra la llicenciatura en
Química a la Universitat de Barcelona
i al juny el seu tercer doctorat, ara en
Ciencies químiques per la Universitat
central de Madrid amb una memoria
sobre el pes atomic del fluor. Un altre
punt cabdal i decisiu de l'activitat i
projecció de Moles és l'accés el maig de
1927 a la catedra de Química inorganica
de la Universitat Central de Madrid. A
més de renovar la manera d'ensenyar
química inorganica i també química
física, promogué un conjunt d'actua
cions i innovacions que afectaren a la
universitat espanyola en el seu conjunt,
com per exemple l'impuls i reconeixe
ment del treball practic de laboratori i
la introducció de la tesina de llicencia
tura com alternativa a l'examen final,
típicament decimononic, requerit per
obtenir el titol. Des de diversos carrecs
que ocupa en comissions ministerials,
especialment durant la República, in-

~utoretrat, 1900

fluí decisivament en la programaclO
deIs nous plans d'estudis que s'establi
reno Aquests anys representen l'inici de
la carrera que el convertira en el líder
i renovador de la Química espanyola;
comenc;a a treballar en el metode de les
densitats límit, dissenya un laboratori
especialitzat sobre el tema, iniciant-se,
així, el que podem dir-ne l'escola Mo
les que es consolida al llarg deIs anys
trenta i que culminaren amb la inaugu
ració, el febrer de 1932, deIs nous labo
ratoris que venien a substituir les an
tigues instal-lacions del UF, l'Instituto
Nacional de Física y Química (INFQ),
conegut com el "Rockefeller" ja que
fou financ;at per aquesta reconeguda
fundació nord-americana. El INFQ és
possiblement la maxima realització de
la JAE, i Moles hi participa de manera
activa en el disseny deIs nous labora
toris, que en aquell moment no tenies
res a envejar als deIs millors centres

.,

europeus i deIs EUA. L'aportació cien
tífica de Moles resideix en l'augment de
la precisió del valors del pesos atomics,
millora aconseguida, principalment,
per un perfeccionament extraordinari
deIs metodes de treball. EIs pesos ato
mics determinats per la seva escola
s'incorporaven de manera habitual i
immediata a les taules que periodica
ment publicava, i encara publica, la
Unió Internacional de Química Pura i
Aplicada (IUPAC) organisme responsa
ble, entre altres atribucions, de validar
les propietats deIs elements i compos
tos químics. De fet, Moles tingué una
presencia continuada i destacada en els
Comites especialitzats en els elements
químics de la IUPAC des de l'any 1925
fins la seva mort.
Encara que Moles realitza tota la seva
carrera científica i professional a Ma
drid, mantingué, per raons personals
pero també científiques, relació amb
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Universitat Internacional d'Estat de Santander, 1933
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Amb la dona i el fill, 1920

Barcelona; així, l'abril de 1924 impar
tí un cicle de conferéncies a l'Escola
Industrial, sobre aspectes diferents
de la química com el concepte d'atom
i element, els isotops, els pesos ato
mics, etc., que tingueren no només un
resso académic sinó que es refiectiren
també en els diaris locals del momento
Unes setmanes més tard, el 20 de juny,
l'Ajuntament de Barcelona li atorga en
un acte solemne el Premi Pelfort pel seu
treball "N'Antoni de Martí, Variacions
de la composició de l'aire atmosféric",
on refiexionava sobre la dificuHat ex
perimental del métode de determinació
de pesos atomics a partir de la mesura
de densitats gasoses que ell emprava,
amb els experiments rigorosos realit
zats a finals del segle XVIII per Antoni
de Martí Franqués (1750-1832), membre
de la Reial Académia de Ciéncies i Arts
de Barcelona (RACAB), i reconegut in
ternacionalment per les seves mesures
de la composició de l'aire, més exac
tes que les de Lavoisier. Uns anys més
tard, el 1929 Moles tingué un paper clau
en la creació de la secció barcelonina
de la Real Sociedad Española de Físi
ca y Química, un fet que coincidí amb
l'organització en el marc de l'Exposició
Internacional de 1929, del IX Congrés
de Quimica industrial en el que hi pro
nuncia com a vicepresident la confe
rencia: "La Universidad y la industria".
El 1932 participa de manera activa en
l'homenatge celebrat a Tarragona, que
la RACAB reté a Martí Franqués amb
motiu del centenari de la seva mort.
Aquest interés de Moles pels temes his-

,"
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torics de la Quimica, arribaren al seu
apogeu en el discurs d'ingrés a la Real
Academia {le Ciencias Físicas, Exactas
y Naturales de Madrid, el mar.; de 1934,
intitulat "Del Momento Científico Es
pañol, 1775-1825", discurs dedicat ma
joritariament a dos moments concrets,
les aportacions de Martí i Franqués
abans comentades i el descobriment
del nou element wolframi o tungsté,
fet pels germans Juan José (1754-1796)
i Fausto (1755-1833) Elhúyar.
Moles era, arnés, home d'unes gran
qualitats com a organitzador, per citar
només un parell de les seves actuaci
ons més destacades en aquest sentit cal
indicar la seva activa participació en

la posada en marxa de la Universidad
Internacional de Verano de Santander,
creada pel govern republica l'any 1932.
La primera reunió, l'agost següent,
es dedica a la Química, congrega una
vintena deIs millors especialistes, tres
premis Nobel inclosos, tots ells convo
cats per Moles. L'altre esdeveniment a
comentar és el IX Congrés Internacio
nal de Química que tingué lloc a Madrid
l'abril de 1934; era la primera vegada
que se celebrava a Espanya uns reu:
nió científica d'aquest nivell i l'éxit fou
gran, reconegut per tothom i atribult a
la gestió de Moles, que li valgué ser no
menat vicepresident de la IUPAC.
Aquella primavera de 1934, la química
espanyola i Moles al capdavant sembla
ven que havien tocat el cel. No faltava,
pero, gaire temps perqué tot s'esvaís
dramaticament. El cop d'estat i l'esclat
de la Guerra Civil el 18 de juliol de 1936,
agafa Moles a Madrid que no dubta a po~.

sar-se al costat del govern legítim de la'
República. Assumí la direcció interina
del INFQ - degut a l'exili del seu direc
tor, BIas Cabrera- i si bé la seva preocu
pació principal era mantenir les insta!
lacions en bon estat, cosa que aconseguí
en gran part, el funcionament de l'Insti
tuto sofrí alteracions significatives; per
una banda passa a dependre del Minis
terio de Defensa i per l'altra, s'implanta
un Comité obrer que.~ontrolavaels as
pectes referents a la depuració del per
sonal. En aquestes condicions sembla
clar que el INFQ col·labora en la fabri
cació de material Ml'lic, si bé la intensi
tat en qué ho feu i la participació directa
de Moles no són encara del tot coneguts.
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Seguint el Govern de la República, es
desplava a Valencia al novembre de 1936
i l'octubre de l'any següent a Barcelona.
A finals de 1937 fou nomenat. Director
general de Pólvoras y Explosivos, pero
abans encara tingué temps d'assistir a
un Seminari a Neuchatel (SuIssa), or
ganitzat per l'Institut Internacional de
Cooperació InteHectual, dedicat a la
determinació de pesos atomics de gasos,
al que hi assistí l'altre gran especialista
del camp i competidor, Robert Whytlaw
Gray professor de la Universitat de Le
eds. La principal conclusió del seminari
fou proposar els dos laboratoris, de Ma
drid i Leeds, com a laboratoris de refe
rencia internacional.
El febrer de 1939 Moles passa la fronte
ra -com tants altres centenars de milers
de refugiats republicans catalans i espa
nyols- per El Pertús i inicia el seu exili;
tingué sort i ben aviat arriba a París, on
fou molt ben acollit pels col,legues fran
cesos i pogué mantenir una activitat
científica prou considerable. Un cop co
negut l'exili i l'expulsió de la seva cate
dra i del INFQ, es produí una reacció de
solidaritat espectacular d'un centenar
de professors de les principals universi
tats europees, entre ells quatre premis
Nobel, que reclamaren, sense cap exit,
el seu reingrés immediat a la Univer
sitat. Rebé diverses invitacions per in
corporar-se a universitats d'America
Llatina i deIs EUA, pero no n'accepta
cap, perque des del primer moment de
l'exili tenia clar que volia tornar a Es
panya. Possiblement, estava tant segur i

Amb els alumnes, curs 1928-29

convenvut de si mateix, del renom inter
nacional i de la capacitat d'influir, que
es cregué de manera acrítica la crida
feta per Franco en que s'afirmava que
tots aquells que no tinguessin delictes
de sang, no els passaria res. En aquest
sentit, es constata que tot just arribat a
París es presenta al Consolat espanyol
i inicia els passos administratius perti
nents per al retorno Val a dir que el Con
solat s'ocupa de la petició i organitza un
viatge al voltant de la possible aplicació
d'unes patents relatives a la fabricació
de combustibles líquids a partir de lig
nits i se li concedí un passaport amb
les vises i salconduits necessaris. Cada
cop tot sembla més indicar que aquesta

operació fou un engany per fer-Io anar
a Madrid, en que hi caigué amb tota in
nocencia, portat, segurament, pel desig
de tornar. El 9 de desembre de 1941 Mo
les arriba a Irun i la Guardia Civil, que
l'estava esperant a l'estació, el detingué
i trasllada tot seguit a la presó madrile
nya de Torrijos.
Amb aquest retorn comenva el període
més trist de la vida de Moles, s'inici
aren un seguit de processos judicials,
que ben bé poden qualificar-se de kaf
kians, que no acabaren fins l'any 1950
en que aconseguí l'indult definitiu.
L'argument, si més no oficial, de l'em
presonament era que havia estat jutjat
en rebeHia en un procés obert contra
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L'Havana, 1951

tots els membres del INFQ, pero per
falta de proves el deixaren en llibertat
condicional dos mesos després, el febrer
de 1942. Aquest alliberament represen
ta, pero, l'inici d'un veritable calvari
judicial. Passats tot just uns dies i sent
vist pels carrers de Madrid per antics
col'legues de la Universitat i del INFQ,
es presentaren unes denúnciesinsolites
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que sense cap base jurídica foren adme
ses pel jutjat mili~ i el portaren de nou
a la presó, ara a la de Porlier, el 14 de
mare. Les acusacions que se li feren co
incidien amb una de les obsessions més
fortes del regim franquista: l'oposició a
la maeoneria i per extensió a organit
zacions lliurepensadores; un altre deIs
"carrecs" més greus de que l'acusaven
era el contingut d'un article que havia
publicat a Valencia el desembre de 1937
on comparava el diferent tractament
que donaven a la ciencia l'Alemanya
nazi, amb l'expulsió de científics jueus,
en relació amb l'URSS, que havia man
tingut en carrecs importants cientifics
dissidents. La tercera acusació es refe
ria a la fabricació de material beHic en
els locals del INFQ a l'inici de la Guerra
Civil. Jutjat el juliol de 1942, fou con
demnat per auxili a la rebeHió militar
a dotze anys de presó; aquesta resolució
no s'arribaria a aplicar mai perque l'au
ditor én cap l'impugna i demana una
acusació pel delicte més greu d'adhesió
a la rebeHió militar i no pas d'auxili.
Després de la revisió corresponent, el
mare de 1943, fou condemnat en un pro
cés sumaríssim a reclusió perpetua, que
de fet representaven 30 anys de presó; el
desembre de 1943 aconseguí, pero, la lli
bertat condicional per haver fet 60 anys.

Moles, com ja havia fet durant els dos
anys d'empresonament, continua recla
mant i sol'licitant revisions de penes,
indults i qualsevol altra mesura de gra
cia a les autoritats militars. Finalment
l'any 1950 se li concedí l'indult definitiu;
val a dir, que en l'aplicació de l'indult se
ti computa una bona part del temps de

El setembre de 1949 assistí
a la I5a Conferenc"a de
la IUPAC on fou nomenat
secretari del Comité de
Pesos atómics

condemna pel treball inteHectual cor
responent a la redacció d'uns articles
científics escrits durant la seva estada a
les presons de Torrijos i Porlier.
A la sortida de la presó, el desembre de
1943, fou acollit per l'Instituto de Biolo
gía y Sueroterapia (IBYS) on hi treballa
com a director tecnic fins la seva mort.
Moles encara tingué temps i oportuni
tat de fer alguns viatges a l'estranger i
recuperar una mica la seva posició de
prestigi a nivell internacional. En la
primera sortida el setembre de 1949,
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assistí a la 15a Conferencia de la IUPAC
a Amsterdam on fou nomenat secreta
ri del Comite de Pesos atomics, i l'any
següent, el 1950, rebé a París el Premi
de la Societat de Química de Franca.
L'últim viatge el va fer el setembre i
1'octubre de 1951, primer assistí a la
16a reunió de la IUPAC a Washington,
i a continuació visita la Universitat de
L'Havana on fou acollit com el gran ci
entífic que era i nomenat membre de
l'Academia de Farmacia de Cuba. Morí
d'un vessament cerebral el 30 de mare

. de 1953 a Madrid.
Una esquela publicada al diari Abc de
Madrid, el 4 d'octubre de 1973, per re
cordar el vinte aniversari de la seva
mort, fa un magnífic resum deIs títols
i els honors d'Enric Moles, que val la
pena transcriure:
"El excelentísimo señor Don Enrique
Moles Ormella. Director general del
Instituto Nacional de Física y Química;
vicerrector y catedrático de la Universi
dad Central; profesor honorario de las
Universidades de Buenos Aires, Rosario,
de Santa Fe, La Plata, Montevideo, Lis
boa, La Habana y Munich; director de
los "Anales de la Real Sociedad Españo
la de Física y Química"; secretario de la
Comísión Internacional de Pesos Atómi
cos y del IX Congreso Internacional de
Física y Química; profesor auxiliar de
las Universidades de Leipzig y Ginebra;
Doctor en Farmacia y Ciencias Quími
cas, Ciencias Físicas de la Universidad
de Ginebra y Ciencias Químicas de la

Als Laboratoris IBYS

de Leipzig; académico de Ciencias: cor
respondiente de las de Praga, Varsovia,
Lisboa y La Habana; socio correspondi
ente de las Asociación Química Argenti
na, la Academia de Física y Farmacia de
Montevideo y la de Física y Bioquímica
de Rosario, de Santa Fe y Honorario de
la Sociedad Química Romana; colabo
rador de las "Tables Internationales de
Constantes': "Landolt-Bornstein Tabe
llen': "Journal de chimie physique", y
"Zeitschrift für Physikalísche Chemie";
Maitre de recherches del "Centre natio
nal de la recherche scientijique; Conseje-

ro Técnico del Centro de Estudios y Ex
periencias de la Marañosa y del Instituto
LB. Y.S; Oficial de la Legión de Honor;
Premios Pelfort, Cannizzaro, Van:V Hof/'
Solvay y otras distinciones".
En complir-se enguany 130 anys del
naixement i 60 anys de la mort d'En
ric Moles, s'han organitzat un seguit
actes per commemorar-ho i donar a
coneixer així la figura d'un gracienc
il'lustre, probablement el químic catala
de més prestigi i renom internacional
del segle XX; és en aquest context que
s'inclou aquest article, que vol apropar
i divulgar alhora el món de la química i
el de la historia. L'altura intel-lectual
de Moles, i la continuItat del seu llegat
més enlla de la interrupció dramatica
de la Guerra Civil, mereix encara avuí
ser estudiada en profunditat per les no
ves generacions. Malgrat el seu destí
certament tragic, Moles forma la seva
propia escola, inevitablement marcada
per la diaspora de 1'exili i la repressió,
pero també per l'adaptació al nou re
gim d'alguns deIs ses deixebles i per la
continuItat de bona part de la seva cul
tura experimental. Mostra, en definiti
va, una enorme capacitat d'assimilació
de nous temes de recerca i unes grans
dots d'organització i de construcció de
comunitat científica, tant a nivelllocal
com internacional. La recuperació de la
memoria historica d'aquest país exigeix
encara avui estudiar, divulgar i reivin
dicar la vida i 1'obra de personatges com
Enric Moles.
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InstaHació típica per a la determinació de pesos atomics


