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Cristiàn Cortés, “ Acciò de l’ergotamina sobre
el cor”.
Puche i Bofill, “ Les lésions renais en la urèmia experimental” .
Joaquim Xirau, professor de la Facultat de Fi
losofia, “ Experiències de psico-fisica” .
1928-1929: Pi i Sunyer i Puche; “ Nous estudis sobre la sensibilitat química pulmonar, demos
trada per circulacions creuades en el cap isolât, segons tècnica de Heymaux” .
Bellido i Fernández Riofrio: “ Efectes de la desnervació deis ronyons” .
Pi-Sunyer Bayo ; “ El potencial de reducció deis
teixits”.
Pi i Sunyer i senyoreta Far ran: “ El résidu no
oxidat de l’orina. Estudi bioquimic” .
Bellido: “ Les drogues hipotensores” .
Puche i senyoreta Barba: “ L ’accio de l’efedri
na”.
Raventós i Domènec: “ El xoc histamînic” .
S’hi fan estudis de farmacodinàmia de la digital,
vitamines, etc.
A primers de l’any 1929 organitzà un curs de
"Fisiologia, Fisiopatologia i Terapèutica del tirvides”, que fou inaugurat pel Professor de la Uni
versität de Berna, F. de Quervain, amb el tema
“Profilaxi del goll” . El curs fou explicat pel?
Drs. Goyanes, Pittaluga, Marañon, Giménez i
Díaz, Santiago Pi i Sunyer, August Pi i Sunyer,
Bellido, Josep Carulla, Puche, Carrasco i Formiguera, L. Cervera, Pi-Sunyer Bayo i Bofill i Deulofeu.
* * *
L’activitat de l’Institut és intensa com ho de
mostra aquesta multiplicitat de treballs; es treba11a per professors i alumnes amb un afany i entu
siasme, molt més d’estimar perqué és píe de generositat i està exempt d’eficàcia econòmica imme
diata i molt problemàtica i minsa la remota. Es treballa únicament i exclusivament per la Ciència i
encara per una especulació científica tan especialitzada que solament segueix amb amor i. curiositat
un nombre molt limitât de persones.
Però la Ciència ha estât sempre la més eficaç i
efectiva de les Internacionals, Internacional enfortida des del segle passai, i per aquest public dis
pers per tots els àmbits de la Terra elabora el cientific amb el pensament posât en el seu company
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remot. La tasca internacional de l’Institut s’aprofundeix ; per la seva cátedra passen les més grans
personalitats cientifiques mundials, Gley, Fano,
Richet, Brickel, Boruttau, Blum, hi actúen de mestres. LTnstitut per la seva part també intervé dins
els món savi i en el Congrès de Fisiologia d’Edinburg de 1923 hi envien comunicacions en Pi i Su
nyer i Bellido, i En González i Carrasco i Formiguera. En 1926 l’Institut en pes marxa al Congrès
Internacional d’Estocolm.
Els treballs de l’Institut li donen una solvéncia
i responsabilitat davant d’aquesta selecció cientí
fica universal. Així, la Universität de Toronto li
encarrega el control de la insulina produïda a Espanya, i el Comité d’Higiene de la Societat de les
Nacions li encarrega la preparado d’un patró de
digital de valor internacional, anàleg al preparai a
Utrecht pel professor Magnus.
p* *
Els treballs de l’Institut inscrits pels seus autors en revistes i monografies i, sobretot, en els
volums de la Societat de Biologia publicats sense interrupció des de l’any 1913 fins al 1922, són
recollits en dos volums ; el primer, publicat en 1926,
collecciona els treballs des de 1920 a 1925 i l’altre, publicat fa poc, els de 1926 a 1928. Tant l’un
com l’altíe signifiquen un esforç de treball, un
afany de saber i d’investigar, una devoció a la
Ciència. Tant l’un com l’altre per la valúa de les
recerques i de les conclusions palesen la nostra
adaptabilitat a la manera de pensar i de sentir
científic d’altres pobles modélics en aqüestes especulacions.
Tard i amb mitj ans économies misèrrims uns
homes plens d’ardidesa per la Ciència han fundat i endegat una institució perfectament europea.
Per aconseguir-ho han tingut de lluitar contra la
indiferèneia de la gent, contra el carácter indisciplinat de la nostra joventut, contra la pretensiô
d’alguns en voler interpretar els problèmes de la
Biologia i de la Medicina amb la raò exclusivament,
sense comprovar-ne les seves deduccions amb l’experièneia perqué l’experiència significava esforç i
una atenció que no s’adaptava al seu tarannà.
Malgrat tot, el miracle s’ha fet i l’Institut de
Fisiologia és un altre tros de món ultracivilitzat
que ens ha entrât a casa nostra i furga per escam
par el seu radi d’accio. És una invitado constant al

