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Enguany, que fa cent anys de la concessió a Maria Sklodowska (Mme. Curie) 
del seu segon premi Nobel, el de Química, i que ha estat declarat oficialment 
any internacional de la Química, ens correspon, com a tarragonins, recordar 
aquest 2011 per dos esdeveniments que afecten directament a químics de la 
nostra ciutat: El segon centenari del setge de Tarragona per l’exèrcit de 
Napoleó I (setge en que va resultar destruït el laboratori d’Antoni Martí i 
Franquès) i el primer centenari de la mort de l’Il·lustre químic tarragoní Joan 
Fages i Virgili; i és a aquest a qui va dedicada aquesta darrera lliçó que rebreu 
al vostre Institut. 
Joan Fages i Virgili va néixer a Tarragona el dia 31 de juliol de 1862 i era fill 
d’un metge molt conegut a la ciutat, va cursar el batxillerat a l’Institut de 
Tarragona, que ocupava el solar que ara ocupa el nostre Institut, i el va acabar 
quan encara no tenia catorze anys; es va llicenciar en Farmàcia i Ciències 
Físico-químiques a la Universitat de Barcelona l’any 1882; es va doctorar en 
Ciències Físico-químiques l’any 1883 a la Universitat de Madrid i en Farmàcia 
l’any 1887, a la mateixa Universitat. L’any 1903 guanya per oposició la càtedra 
de Química Analítica (Anàlisi Química General en la denominació d’aquell 
moment) de la Facultat de Ciències de la Universitat de Madrid. 
El mateix any 1903 és nomenat vocal del Reial Consell de Sanitat. 
El dia 6 de febrer de 1907 és elegit membre de la Real Academia de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales i va prendre possessió com a acadèmic el dia 27 
de juny de 1909. 
El dia 23 de febrer de 1910 és elegit membre de la Reial Acadèmia de Ciències 
i Arts de Barcelona i el Centre de Naturals de Tarragona i el seu Camp el va 
nomenar president honorari. 
Va morir a Madrid el dia 4 d’agost de 1911 quan acabava de complir 49 anys. 
El memorable discurs d’ingrés de Joan Fages a l’Acadèmia de Ciències va ser 
contestat pel Dr. José Rodriguez Carracido que va expressar la  seva 
esperança en que el futur de la ciència a Espanya seria molt millor que el seu 
passat, superant les enormes diferències que existien amb altres països 
europeus. 
Joan Fages era la primera evidència de que les esperances de Carracido no 
eren infundades. Hi havia un salt qualitatiu molt important entre Fages i el seu 
predecessor a la Càtedra d’Anàlisi química de la Universitat de Madrid, el 
també català Magí Bonet i Bonfill. Bonet i Bonfill era un hàbil experimentador i 
dominava la tècnica analítica com pocs en el seu temps, però no anava més 
enllà. En canvi, Fages era molt més que un bon analista, coneixia en 
profunditat la química del seu temps, i el seus treballs eren publicats a les 
revistes de ciència més prestigioses d’Europa, be com a originals o com a 
reproduccions. 
Fages va morir excessivament jove i va deixar poca obra, encara que de molta 
qualitat, per satisfer totes les esperances del Dr. Carracido però hi va haver dos 
químics espanyols que van excel·lir a la primera meitat del segle XX, dos 
químics considerats pels especialistes, de manera quasi unànime, com els 
millors d’Espanya fins al 1950, que d’una o altra manera van tenir relació amb 
Joan Fages i que van satisfer, amb escreix, les esperances de Rodriguez 
Carracido, parlem d’Ángel del Campo Cerdán i d’Enric Moles i Ormella. 
Ángel del Campo va ser ajudant de Fages a la Càtedra d’Anàlisi Química 
General de la Universitat de Madrid, el seu successor en aquesta Càtedra i 
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l’autor d’una necrològica dedicada a Fages i publicada als Anales de la 
Sociedad Española de Física i Química. 
Ángel del Campo va néixer a Cuenca l’any 1881, es va llicenciar en Ciències 
Físico-Químiques a la Universitat de Madrid el 1901 i es va doctorar el 1906 a 
la mateixa Universitat, va accedir a la Càtedra que havia ocupat Fages l’any 
1915 i va ingressar com a membre de l’Acadèmia de Ciències l’any 1927. 
La especialitat de del Campo era la Química Analítica, igual que la de Fages, i, 
de la mateixa manera que Fages, la seva obra va tenir ressò internacional, 
especialment en el camp de l’espectroscòpia on va fer novedoses 
investigacions que es van difondre per tota la comunitat científica del moment. 
També va formar part de la Comissió Internacional de Nomenclatura Química. 
Enric Moles i Ormella va néixer a la  vila de Gràcia (quan encara no formava 
part del municipi de Barcelona) l’any 1883, es va llicenciar en farmàcia a la 
Universitat de Barcelona l’any 1905 i va obtenir quatre doctorats, dos a Madrid 
(en farmàcia el 1906 i en química el 1920), un a Leipzig (en química el 1910) i 
un a Ginebra (en física el 1916). Va accedir a la càtedra de Química Inorgànica 
de la Universitat de Madrid el 1927 i va ingressar a l’Acadèmia de Ciències 
l’any 1934. 
Encara que va ser catedràtic de Química Inorgànica, la veritable especialitat de 
Moles va ser la Química-Física i va destacar en la determinació de masses 
atòmiques i moleculars, fins al punt que els valors de les masses atòmiques 
determinades per Moles coincideixen, amb notable exactitud, amb les 
acceptades actualment. El 1931 va ser designat secretari de la Comissió 
Internacional de Pesos Atòmics de la Unió Internacional de Química Pura i 
Aplicada. 
El discurs d’ingrés de Moles a l’Acadèmia de Ciències l’any 1934, el momento 
científico español 1785-1825, representa un lligam estret entre Moles i Fages. 
Aquest discurs és, d’alguna manera, la continuació del que va llegir Joan Fages 
l’any 1909 en el seu ingrés a  la mateixa Acadèmia, los químicos de Vergara y 
sus obras. 
En aquest discurs, l’Enric Moles, treu de l’oblit la figura d’Antoni Martí i 
Franquès, tot i que seria injust no recordar ara que el tarragoní Antoni Quintana 
Marí va publicar treballs sobre la figura de Martí Franquès a partir del 1932 i 
que el mateix any, 1932, l’Institut de Tarragona, que era al mateix edifici on va 
estudiar el batxillerat Joan Fages i on és ara el nostre Pons d’Icart, va rebre el 
nom d’Institut Martí d’Ardenya (Martí i Franquès). 
El lligam entre Fages i Moles, però, és l’estudi que fan en els respectius 
discursos d’ingrés a l’Acadèmia de Ciències del treball realitzat pels germans 
Fausto i Juan José Elhuyar en el descobriment del Wolframi. En un treball 
publicat l’any 2008 per Jesus Palacios Remondo, catedràtic de la Societat 
Espanyola d’Història de la Ciència, podem llegir que Fages i Moles són els 
autors que han estudiat amb més profunditat la memòria dels Elhuyar de l’any 
1783 sobre el descobriment del Wolframi. Fages, l’any 1909, i Moles, el 1934, 
van ser els primers en reivindicar la vàlua del treball dels Elhuyar, un treball a 
l’alçada dels més importants i precisos de la seva època. Respecte l’anàlisi del 
Wolframi, publicada pels Elhuyar el 1783, diu Fages “no recuerdo análisis 
química hecha con fecha igual o anterior a la que hicieron del wolfram los 
hermanos Lhuyart, que supere ni aún iguale a esta en precisión, rigorismo y 
exactitud. Ni creo haber leído, y he leído bastantes, ningún trabajo químico de 
aquella época que este redactado en forma mas ordenada y científica”. 
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Posteriorment, Fages explica com els Elhuyar van donar el nom de wolfram al 
nou metall i critica amb força el nom Tungstè. 
Moles continua en la línia de Fages i, tot i que li retreu que en el seu discurs del 
1909 s’hagués oblidat de la precisió de l’anàlisi de l’aire de Martí i Franquès, 
considera excepcional la tasca dels Elhuyar i també defensa el nom de 
Wolframi, i no Tungstè. 
Potser caldria reflexionar sobre la conveniència de revisar el nom en llengua 
catalana de l’element número 74 i canviar Tungstè per Wolframi, com 
desitjaven aquests dos eminents químics catalans. 
Aquesta coincidència de criteris no és casual. Fages i Moles pertanyen a unes 
generacions de científics espanyols que es caracteritzaven pel seu 
espanyolisme radical i sense escletxes, en el sentit de crear unes condicions 
que permetessin fer ciència a Espanya d’un nivell equiparable a les més 
importants potències científiques europees. Aquesta línia la van encetar, a 
finals de segle XIX, la generació de Cajal i Rodriguez Carracido, la van 
continuar a començament del segle XX la generació de Joan Fages i de 
Casares Gil i es va acabar amb la generació d’Angel del Campo i Enric Moles, 
la que ara anomeno dels químics de l’esperança. Aquesta esperança es va 
veure sobtadament trencada per la guerra civil espanyola i encara no s’ha 
pogut recuperar. 
Un cop acabada la guerra civil, Angel del Campo va sofrir un procés de 
depuració, que va superar, i va romandre a la seva càtedra fins a la seva mort 
l’any 1944. Enric Moles es va exiliar i va rebre nombroses ofertes d’Universitats 
estrangeres de prestigi per professar-hi, però la seva espanyolitat el va fer 
tornar a Espanya massa aviat, l’any 1941; va ser jutjat i el fiscal va demanar la 
pena de mort a causa dels càrrecs que havia ostentat amb el govern de la 
República durant la guerra civil; la sentència el va condemnar a 30 anys de 
presó. El 1943 va ser posat en llibertat condicional. A partir del 1944 va 
treballar a l’institut de biologia i sueroterapia de Madrid. Mai més se’l va 
reintegrar a la Càtedra ni a les altres institucions científiques espanyoles a les 
que pertanyia fins que va morir a Madrid el 1953. Amb la seva mort es va 
acabar l’esperança del Dr. Rodriguez Carracido. 
Els estudiants sovint em pregunteu si no hi ha químics espanyols a la història 
de la Química, com heu pogut veure, n’hi ha, i molt bons. Els Elhuyart, 
Rodriguez Carracido, Joan Fages, Angel del Campo i Enric Moles en són una 
petita, però selecta, mostra. 
Acabo amb el desig de que molts de vosaltres podreu ajudar a renovar el 
prestigi de la nostre ciència, de les nostres arts i de la nostra cultura en general, 
i que féu renéixer l’esperança  de Rodriguez Carracido, i la nostra. 
 
Moltes gràcies. 
 
Tarragona, 2 de juny de 2011 
 
Ferran Marcelo Martí 


