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bioquímic català pioner dels estudis sobre l’origen de la vida.  
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va doctorar-se en el Baylor College of Medicine de Houston. A la 
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dedicada a la recerca i a la docència. Va col·laborar en diversos 
projectes d’investigació espacial de la NASA. En jubilar-se com a 
catedràtic emèrit de Ciències Bioquímiques i Biofísiques d’aquella 
universitat, va tornar a Catalunya, on va mantenir-se actiu fins al 
final. Ell va ser l’impulsor del Parc Astronòmic del Montsec,  
projecte que no va poder veure completat.

De la seva trajectòria de recerca destaquen el descobriment de la 
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extraterrestres o sintetitzats en les condicions possibles de la Terra 
primitiva; la hipòtesi —confirmada posteriorment per altres  
investigadors— sobre l’origen cometari de l’aigua de la Terra, i 
la seva interpretació crítica sobre la hipòtesi de la presència de 
vida a Mart a partir de les reaccions dutes a terme en la superfície 
d’aquell planeta en l’expedició Viking que va arribar a Mart  
el 1976.
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Presentació

El 2023 celebrem el centenari del naixement de Joan Oró, bioquí-
mic extraordinari, lleidatà universal, que va desenvolupar la seva 
carrera principalment a la Universitat de Houston. La Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) va editar una 
biografia de la seva vida i obra l’any 1996. Aquesta segona edició 
de la seva biografia abraça fins a l’any 2004, quan va morir. Es veu 
complementada, doncs, amb un nou capítol sobre els seus darrers 
anys en què no va deixar de ser actiu i prolífic.

Malgrat ser un científic pioner en els avenços de l’astrobiologia 
a escala mundial, a partir de la dècada dels 1950 i en endavant, i 
haver contribuït decididament a aquesta disciplina quan el 1960 
va descobrir la síntesi prebiòtica de l’adenina a partir del cianur 
d’hidrogen, mai no va oblidar els seus orígens ni la seva terra. Du-
rant els anys 1970 va intensificar els contactes amb Catalunya i, 
amb altres, va tirar endavant nombroses iniciatives per al progrés 
de la ciència al nostre país. Entre les quals, va impulsar la creació 
de l’FCRI que es materialitzaria el 1986. El seu compromís amb 
Catalunya el va portar a ser diputat del Parlament de Catalunya 
en la primera legislatura.

En l’àmbit més personal el recordo com una persona extre-
madament tenaç, treballador incansable i amb una extraordinària 
voluntat de perfecció. La seva voluntat de saber, i a la vegada de 
compartir el coneixement, el feien una molt grata companyia per 
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a la conversa. Aquests mateixos trets el convertien en un gran co-
municador i divulgador científic. Sabia transmetre la seva passió 
per la ciència allà on anava, alhora que l’estimació pel país el feia 
un gran ambaixador de Catalunya.

No sorprèn que la seva curiositat sobre l’origen de la vida el 
portés a explorar els límits de la matèria, l’Univers, els estels i la 
Lluna. Els interrogants sobre l’origen de la vida a la Terra han 
sacsejat moltes generacions. Per tot el que s’ha descobert fins avui, 
i per totes les incògnites que encara queden per revelar. Tenim la 
convicció que la carrera científica i experiència vital de Joan Oró 
és inspiradora per a tots els públics. Desitgem que aquesta segona 
edició dedicada al doctor Joan Oró desperti en vosaltres fascina-
ció i interès d’un temps passat, i il·lusió i esperança per un temps 
futur.

Dr. Jordi Mas i Castellà
Director de la Fundació Catalana  

per a la Recerca i la Innovació

001M-3153.indd   8001M-3153.indd   8 16/12/22   8:5316/12/22   8:53



9

Pròleg
A la 1a edició

El doctor Joan Oró és un científic rigorós i alhora un home po-
pular, conegut. És una coincidència remarcable perquè no sol ser 
habitual que el treball i la personalitat dels homes de ciència, en 
aquest cas d’un bioquímic, per notables que siguin, tinguin fama 
més enllà dels cercles universitaris o professionals de la seva espe-
cialitat. A aquest fet hi han contribuït sobretot dos factors: la faci-
litat de comunicació del doctor Oró, la seva habilitat per parlar de 
temes científics amb mots planers i assequibles a profans i de saber 
convertir-los en qüestions atractives, i el fet que ha participat de 
primera mà, directament, en una de les empreses més fascinadores 
que s’ha proposat l’home en aquest segle: la investigació espacial.

Més ençà de la seva intervenció en el projecte Apollo, que va 
dur per primer cop a la història un home a la Lluna, i en el projec-
te Viking, que va suposar la primera exploració del planeta Mart, 
Joan Oró té una biografia que s’inicia a Lleida, el 1923, en una 
família menestral, i que el du, tres dècades després, fent un gran 
salt i després de circumstàncies diverses, a instal·lar-se als Estats 
Units, a Houston, com a investigador en bioquímica. És una tra-
jectòria vital en què destaquen tres elements: la voluntat, el treball 
i l’atzar.

La voluntat. Joan Oró va renunciar a seguir l’ofici familiar de 
forner i a dur una vida resolta i còmoda per causa d’unes inquietuds 
intel·lectuals, en un principi mig filosòfiques i mig científiques, 
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després declaradament científiques, que l’esperonaven. Aques-
tes inquietuds, que a grans trets es podrien resumir en aquelles 
qüestions fonamentals i irresoltes de qui som, els homes, què ens 
constitueix i d’on venim, quins passos ha seguit la nostra evolució, 
han estat l’esquer de les investigacions de Joan Oró. Contribuir a 
esbrinar l’origen de la vida. En aquests mots es resumeix l’objectiu 
primordial de la seva labor investigadora, que ell va fixar-se ja de 
molt jove. Ara bé, a Oró, li va caldre una força de voluntat tenaç 
per anar vencent els obstacles que la vida li imposava per dur a 
terme aquesta intenció. De vegades va haver de cedir un pas per, 
més endavant, poder-ne avançar dos.

La biografia d’Oró presenta, doncs, un esforç de la voluntat, 
però també una constància en el treball, del qual pot donar una 
bona idea el currículum de publicacions que tanca aquest llibre. 
Aquests articles, sovint d’unes poques pàgines, sintetitzen moltes 
hores d’estudi i moltíssimes hores de laboratori, passades, això sí, 
amb la satisfacció de qui ha aconseguit treballar, dedicar la vida, a 
allò que l’apassiona.

Finalment, l’atzar. Disposar d’un atzar favorable, d’una dosi 
més o menys generosa de bona sort, és imprescindible a la vida per 
poder dur a terme allò que hom s’ha proposat. Si un dia o altre no 
es produeix aquesta combinatòria positiva dels factors, de vegades 
la voluntat sola no hi val. Joan Oró, en algun moment cabdal de la 
seva vida, també ha gaudit d’aquesta empenta alada i benefactora 
de la bona sort.

Aquesta biografia, doncs, que no pretén ser exhaustiva, que ha 
estat escrita amb esperit divulgatiu i tenint present que s’adreça a 
un lector no especialitzat, no pas exclusivament a científics, resse-
gueix la trajectòria vital del doctor Oró i, d’alguna manera, aspira 
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a completar, per al públic en general, la imatge que existeix del 
científic. És un fet que, més enllà del català que ha treballat per a 
la NASA, hi ha altres diversos aspectes científics que Joan Oró ha 
investigat, que no són tan coneguts i que també són fonamentals 
en la vida del bioquímic. És el cas, per exemple, dels seus desco-
briments en la síntesi d’aminoàcids o de les seves investigacions 
de l’estructura i els elements cel·lulars. De tot això en parlem en 
aquest llibre.

La base de la biografia han estat les converses que vam man-
tenir amb el doctor Oró, a més, naturalment, de la consulta de 
material escrit d’ordre molt variat, articles, entrevistes, etc. Voldria 
agrair, doncs, finalment, la generositat que va tenir Joan Oró d’ex-
plicar la seva vida a un desconegut, com era jo per a ell, aleshores, 
i tinc l’esperança que ara ja no ho sigui tant.

Miquel Pairolí
5 d’octubre de 1996
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1. Orígens familiars. Els anys de la infantesa

El doctor Joan Oró i Florensa va néixer a Lleida el dia 26 d’octu-
bre de 1923. Va ser el petit de cinc germans, l’únic nen. Les seves 
germanes es deien Joana, Maria, Rosa i Teresina. Els seus pares, 
tots dos originaris del Segrià, de les terres situades als límits amb 
les Garrigues, s’havien conegut i casat a Barcelona. La família pa-
terna era d’Alcanó, dedicada a la feina de pagès. El pare del doctor 
Oró, que es deia Joan Oró i Vallverdú i que havia nascut el 1885, 
davant el fet de la nombrosa germanor que tenia, de les perspec-
tives limitades que oferia el treball al camp i empès per un afany 
d’obrir-se camí a la vida, va marxar cap a Barcelona als primers 
anys del segle. Allà hi va aprendre l’ofici de forner i hi va treballar 
durant uns anys.

Va ser justament a Barcelona on Joan Oró i Vallverdú va co-
mençar a festejar una noia de Torrebesses, la qual havia conegut 
unes circumstàncies familiars similars —en particular pel que fa a 
l’abundància de germans— i havia seguit si fa no fa el mateix camí 
que Joan Oró i Vallverdú d’emigració cap a la capital catalana, on 
treballava d’assistenta. Aquesta noia, Maria Florensa i Rué, nas-
cuda el 1883, seria la mare del doctor Oró.

Joan Oró, pare, i Maria Florensa es van casar a Barcelona, a la 
basílica de la Mercè, l’any 1910. Un cop casats, a Joan Oró i Vall-
verdú li rondava pel cap la idea de marxar cap a l’Amèrica del Sud, 
on comptava, essent home d’ofici, de poder-se guanyar bé la vida 
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i prosperar. A Maria Florensa, però, que se sentia més vinculada a 
la terra natal i que no posseïa l’esperit aventurer del seu marit, no 
li feia gens de gràcia el projecte. El matrimoni, però, coincidia a no 
voler restar a Barcelona i així, en lloc d’anar cap a Amèrica, a la fi 
van posar-se d’acord a tornar cap a les terres de Lleida, originàries 
de tots dos.

Abans d’instal·lar-se a la mateixa ciutat de Lleida, la família 
Oró Florensa va viure, en pocs anys, en diversos indrets de les co-
marques lleidatanes. Primer fou a Torrebesses, el poble de Maria 
Florensa, on, amb l’ajut de qui aleshores era l’alcalde de la pobla-
ció, van obrir un forn. Allà, el 1911, va néixer la primera de les fi-
lles del matrimoni, Joana. Després van anar cap a Torres de Segre, 
al Segrià, on en aquella època —parlem de la segona dècada del 
segle— s’hi estava construint un canal, per la qual cosa s’hi havien 
instal·lat colles de treballadors als quals calia abastar de pa. Allà 
els Oró van obrir un altre forn i, parlem ja del 1912, van tenir la 
segona filla, Maria.

Un temps després, els Oró van passar a viure i a treballar a la 
Bordeta, que és on van néixer els tres fills més petits del matrimo-
ni: Rosa, el 1914; Teresina, el 1918, i Joan, el 1923. Quan va néi-
xer Joan, el seu pare, per celebrar l’esdeveniment, exultant perquè 
havia tingut un noi, va fer coques i les va regalar a tothom qui en 
va voler.

EI doctor Oró, però, no té records ni d’aquest estatge familiar 
ni del següent, que va ser a tocar la plaça de Sant Joan, de Lleida, 
on els seus pares van regentar, durant un temps, una fonda, en la 
qual, a la planta baixa, se servia un menú de 2,50 pessetes als car-
reters, mentre que el dels negociants i viatjants, que s’oferia al pis 
superior, era de 5 pessetes.
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El doctor Oró considera com a casa pairal la que fa cantonada 
entre els carrers Anselm Clavé i Comtes d’Urgell, a Lleida mateix. 
Als anys vint aquesta era una zona d’expansió de la ciutat de Lleida.

Joan Oró, pare, va comprar un terreny en la cruïlla d’aquests 
carrers, que tot just s’estaven traçant, i hi feu aixecar una casa que 
constava de baixos, entresol, dues plantes i terrat. A cada planta hi 
havia tres pisos. Aquesta va ser definitivament la casa familiar dels 
Oró i el lloc on el doctor Oró passaria gran part de la seva infante-
sa i una bona part de la joventut, descomptats els anys d’estudiant 
universitari a Barcelona.

Als baixos d’aquesta casa Joan Oró, pare, hi va obrir un forn  
—una «pastisseria», tal com és costum d’anomenar-lo a Lleida— 
a la qual va posar el nom de Panaderia La Radio. Era el temps  
—cap a finals dels anys vint— en què començava a popularit-
zar-se la ràdio i la pastisseria dels Oró va ser un dels primers esta-
bliments en què els clients podien disfrutar de música ambiental, 
gràcies a un altaveu, instal·lat a la botiga, que amplificava el so de 
la ràdio, situada al pis familiar.

A tocar de la casa dels Oró hi havia el col·legi dels Germans 
Maristes, que fou l’escola on el petit Joan Oró va aprendre les 
primeres lletres i on va seguir tot l’ensenyament primari. «Estic 
content de l’educació que em van donar els Germans Maristes —
afirma—. En aquella escola hi vaig rebre una formació sòlida tant 
pel que fa al llenguatge, la gramàtica castellana, com pel que fa a 
l’aritmètica. A més, com que teníem un gran pati —que es veia des 
de casa— jugàvem a futbol i vaig arribar a ser capità de l’equip de 
futbol dels Germans Maristes, en la nostra categoria.»

Als estius, al temps de vacances escolars, al petit Joan Oró so-
lien dur-lo a Alcanó, el poble patern. Allà vivia a casa d’una tia, 
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d’una germana de Joan Oró, pare, de nom Maria, casada però sen-
se fills, que el doctor Oró recorda de forma particular per la bon-
dat i el sentiment religiós que posseïa. D’aquests estius rurals en 
rememora en especial la feina de batre. «El batre, a mi, m’agradava 
molt. Batien amb cavalls, eugues o mules. Es ventava la palla, a la 
tarda, aprofitant el vent de garbí, que s’enduia el boll...»

Qui sap si aquesta atracció pel batre tenia una certa relació 
amb l’ofici familiar, de forner, que el petit Oró havia vist a casa 
seva, pràcticament de sempre. Com és lògic, les estones que aquell 
nen, fill de forner, no passava a l’escola o jugant amb els amics, 
les passava al forn, a la pastisseria de casa. Fou així, d’una forma 
pràcticament natural, que Joan Oró va aprendre l’ofici de forner. 
«A mi, de petit, ja em deixaven fer pa —recorda—. M’agrada-
va molt de remenar per l’obrador. Em van posar un petit banc 
per poder arribar al taulell i així poder ajudar el pare a fer pa. 
D’aquesta manera vaig aprendre l’ofici de forner essent una cria-
tura, per la meva voluntat, com a distracció, els dies que no anava 
als Germans Maristes.»

Era un coneixement que, anys a venir, li seria útil en diferents 
sentits, tant per guanyar-s’hi estrictament la vida com per, donats 
els peculiars horaris de l’ofici de forner, començar a especular so-
bre el cosmos, sobre l’Univers, a les matinades, contemplant les 
estrelles entre fornada i fornada. En parlarem més endavant.

Entre els fets de la infantesa del doctor Oró hi ha un altre 
record que té un sentit especial i que, passats els setanta anys, con-
serva amb gran nitidesa. No és estrany, perquè en aquella ocasió va 
veure de molt a prop la mort. Oró ho explica així:

«Jo devia tenir uns nou anys. Tenia un amic que es deia Pepi-
to Menen. La seva família vivia en un dels pisos de casa. El seu 
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pare es dedicava al transport, amb un camió. Amb Pepito Menen 
jugàvem i rondàvem d’una banda a l’altra. Un dia vam anar fins 
una mica més amunt del pont del ferrocarril, construït sobre el 
Segre. Allà hi havia el que en dèiem les comportes, una presa que 
retenia l’aigua. Era l’estiu i el riu en duia poca, d’aigua, però hi 
havia uns clots fondos, unes gorgues de les quals no es podia cal-
cular a simple vista la fondària. Jo encara no sabia nedar. Amb 
en Pepito Menen, però, vam decidir ficar-nos a l’aigua, que ens 
arribava a la cintura. Al cap d’una mica, ell va tornar a la ribera i 
jo vaig continuar caminant per dintre l’aigua. De cop i volta, sense 
adonar-me’n vaig caure en un d’aquells clots fondos que havia fet 
la mateixa aigua, en vessar de les comportes. Allà jo no tocava de 
peus a terra i em vaig començar a negar. M’esforçava a sortir-ne 
però només aconseguia fer un moviment amunt i avall de l’aigua, 
com fan els que s’ofeguen. El cos se’m va començar a omplir d’ai-
gua. Va arribar un moment que ja perdia el coneixement. Alesho-
res vaig tenir una sensació estranya, única, que he recordat sempre 
més. Vaig veure una blancor pura, neta i vaig experimentar una 
gran sensació de benestar. Gens de dolor, gens de por, al contrari, 
una benaurança, una sensació indescriptible. És clar, com que als 
Germans Maristes ens havien donat una formació religiosa i ens 
parlaven del cel i tot allò, aleshores a mi em va fer l’efecte que ja 
me n’anava d’aquest món, però sense gens de desesperació, sense 
gens de recança. Després he sabut que tothom que s’ofega passa 
per una experiència similar, la visió d’aquesta cosa blanquinosa i 
una sensació de serenitat, de benestar que és vertaderament indes-
criptible. En Pepito Menen m’observava i no en feia cas. Es pen-
sava que jo estava jugant. Finalment va comprendre què passava, 
es va tornar a ficar a l’aigua, em va donar la mà i va ajudar-me a 
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sortir d’aquella mena de pou que havia fet l’aigua de les comportes 
en caure. Ara, jo n’havia beguda tanta, d’aigua, que aleshores no 
em podia aixecar. Vaig haver d’anar una estona de quatre grapes.»

El juliol del 1936, quan l’adolescent Joan Oró tenia dotze anys, 
va esclatar la Guerra Civil. Aleshores ja havia començat a estudiar 
el batxillerat al vell Institut de Segon Ensenyament de Lleida, 
que era en un edifici molt antic del carrer de Cavallers. D’aquell 
institut el doctor Oró conserva un bon record del senyor Roca, 
que era rigorós en l’ensenyament de la Història. Però els anys de 
l’adolescència són temps de turbulències i encara més en aquells 
moments en què l’evolució personal coincidia amb una situació 
del país conflictiva i agitada.

En el record d’aquells anys que conserva el doctor Oró coinci-
deixen elements molt diversos i oposats. D’una banda els jocs, més 
aviat violents, que practiquen els adolescents; la colla que forma-
ven amb altres companys, com Isidor Terés, Emili Duro, Pepito 
Menen, Pere Sabater i altres i que se les tenien amb altres colles 
de vailets per les rodalies de Lleida, pel carrer de Comtes d’Urgell, 
cap a l’estació del tren, on en aquella època encara hi havia molts 
solars sense edificar, camps erms, amb séquies.

D’altra banda, l’adolescent Joan Oró començava a tenir unes 
preocupacions íntimes, a formular-se tot un seguit d’interrogants 
que més endavant influirien en la seva orientació personal i pro-
fessional. «En els Germans Maristes —recorda— la formació reli-
giosa era part essencial de l’educació, com corresponia a una escola 
catòlica, però a favor dels Germans he de dir que no ens ofegaven 
pas amb grans exigències ni dogmatismes. Ara bé, la formació ca-
tòlica, que d’altra banda també m’arribava a través d’algunes per-
sones de la família, com la tia Maria, d’Alcanó, em va provocar 
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molts interrogants, moltes inquietuds, ja de molt jove, a frec de 
l’adolescència. Francament, no em satisfeien moltes de les expli-
cacions que em donaven a l’escola per interpretar la realitat. Això 
és molt freqüent en aquesta edat, però a mi em provocava una fri-
sança molt intensa. Em preguntava què hi faig jo en aquest món, 
per què m’han creat. Les respostes que em donava la religió no em 
convencien perquè no venien acompanyades de raonaments, eren 
respostes de catecisme, no pas filosòfiques. Això em va empènyer a 
buscar explicacions a les grans qüestions fonamentals de la vida en 
altres indrets, en llibres que no eren pas els de text, essent encara 
molt jove.»

Així, empès per aquesta voluntat de conèixer, per aquests enig-
mes que no li resolien les explicacions religioses, pels volts dels 
catorze anys, mesos endavant mesos enrere, el jove Oró va comen-
çar a comprar llibres on cercar aquestes respostes. Es començava a 
manifestar, així, una altra de les tendències que s’aniran reiterant 
en la vida del doctor Oró, com és l’autodidactisme, la voluntat i el 
gust d’aprendre per un mateix, al ritme que un s’imposa, amb l’ajut 
de llibres, naturalment, però sense l’esquematisme dels programes 
d’ensenyament i sense el filtre, de vegades positiu, però de vegades 
també carregat de prejudicis, dels professors.

Els llibres que comprava el jove Oró, en aquells anys, sovint 
encara no estava en condicions d’entendre’ls del tot. Era una vo-
luntat de saber una mica magmàtica i desordenada, turbulenta, 
com és habitual a l’adolescència, que incloïa obres tan diverses 
com El món com a voluntat i representació, d’Arthur Schopenhauer 
o La pluralitat dels mons habitats, de Camille Flammarion, L’origen 
de les espècies, de Charles Darwin, o La Història de la Creació, de 
Haeckel.
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Aleshores va arribar, doncs, la Guerra Civil, «Jo formava part 
d’una colla —recorda el doctor Oró— a qui ens van engrescar a 
defensar el país, a defensar Lleida contra els possibles invasors 
provinents d’Espanya i ens van encaminar a construir trinxeres, 
amb pic i pala. Caminàvem pel carrer com si fóssim soldats —te-
nia pels volts dels tretze anys—, marcant el pas, amb els pics i les 
pales a l’esquena i anàvem cridant “POUM, no passaran! POUM, 
no passaran!”. El fet és que vam obrir unes trinxeres cap a la banda 
de Gardeny, un lloc ben especial, que ja havia vist, molts segles 
enrere, concretament a la primavera de l’any 49 abans de Crist, 
la batalla que van guanyar Juli Cèsar i els ilergetes a les tropes de 
Pompeu, durant una altra guerra civil. Aleshores nosaltres no ho 
sabíem, tot això, és clar, però també ens preparàvem per evitar una 
invasió...»

La Guerra Civil va tenir, però, també, d’altres caires més dra-
màtics que aquesta mobilització juvenil. Lleida va ser bombarde-
jada a la primavera de 1938 i els Oró van decidir marxar de la ciu-
tat i anar cap a Alcanó, el poble de la família paterna, on van viure 
durant nou mesos, en un mas, fins que les tropes franquistes van 
creuar el Segre i la guerra va continuar Catalunya enllà. «A Al-
canó van entrar les tropes italianes que formaven part de l’exèrcit 
franquista —explica el doctor Oró— i el general que les manava 
va instal·lar-se a casa dels oncles, que era una de les més grans del 
poble. Els italians duien tancs i lluitaven pels plans d’Alfés. Recor-
do que quan tornaven al poble, després de les operacions militars, 
aquells joves soldats italians tremolaven, perquè contra ells havien 
vist lluitar homes a cos nu, amb bombes de gasolina, una mena de 
còctels Molotov, que se’ls apropaven als tancs i miraven de llan-
çar-los els artefactes incendiaris a dintre. Aquells italians, que en 
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definitiva eren estrangers, i aquella guerra no era ben bé la seva, no 
entenien aquell patriotisme, aquella valentia, tant de menyspreu 
per la vida...»

Uns dies després d’haver creuat el Segre les tropes franquistes, 
els Oró, pare i fill, i una de les germanes, Rosa, van tornar a Lleida. 
Era Nadal del 1938. En arribar es van trobar que la casa familiar 
havia patit els efectes de la guerra. No havia pas estat devastada 
pels bombardejos però sí pels robatoris. La casa restava dempeus, 
però era buida, només quedaven les parets. Se n’havien endut tots 
els mobles de la botiga i dels pisos. Només restava la màquina de 
fer pa, perquè era molt pesant, i el forn, que era encastat a l’edifici. 
Res més, la resta s’ho havien endut tot.

Així, pare i fills es van posar amb resignació a la feina de tornar 
a bastir el forn i la casa. Van obtenir farina a crèdit i van començar 
a fer pa i a vendre’l, a reconstruir el negoci. Al mateix temps es 
van ocupar a tornar a aconseguir mobles i a fer habitable el pis. 
Quan van haver aconseguit els mínims, la resta de la família va 
tornar d’Alcanó. Així, el jove Oró, després del parèntesi d’Alcanó, 
encara va passar una bona temporada allunyat de les obligacions i 
la disciplina escolar, dedicat a treballar de forner i a reconstruir la 
propietat familiar.

Estava, però, en una edat decisiva de la vida i va haver de co-
mençar a triar el camí. «Acabada la guerra —diu— un cop ho vam 
haver estabilitzat una mica tot, amb el pare, va arribar el moment 
de prendre algunes decisions importants. Tenia cap a setze anys i 
es va plantejar un d’aquells dilemes crucials de la vida. La disjun-
tiva era posar-me a treballar de ple al forn o continuar estudiant. 
Jo havia anat comprant llibres, de vegades amb els diners que em 
donava la mare per anar al cinema. El pare, però, em volia deixar 
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el forn a mi, que jo m’hi quedés i el tirés endavant. Però, és clar, jo 
ja tenia unes altres preocupacions i no n’estava del tot convençut 
de passar-me la vida fent de forner. Durant un temps vaig com-
paginar els estudis i el treball al forn. A la fi, però, vam decidir 
que acabaria de fer el batxiller i el pare va agafar un aprenent, un 
xicot que es deia Francesc Oró, que més endavant es va casar amb 
la meva germana Teresina i que anys a venir van ser els que van 
continuar el negoci de pastisseria.»

Joan Oró, doncs, va tornar a la disciplina acadèmica i es va 
matricular a l’Institut de Segon Ensenyament de Lleida, que ja 
no era al vell edifici dels primers anys del batxillerat sinó en un 
edifici nou, l’Escola de Treball, que avui està a la cantonada dels 
carrers Pi i Margall i Alfred Perenya, no gaire lluny de la casa fa-
miliar d’Anselm Clavé, a la zona per on la ciutat de Lleida s’anava 
eixamplant.

Aleshores, a l’institut, Joan Oró va tenir un professor que va 
exercir una influència important a l’hora de concretar la vocació 
professional del futur científic i d’orientar-la. Era el professor de 
ciències naturals, Jordi Sirera, que va fer aficionar Oró a la biolo-
gia. «En aquells temps trobava que els filòsofs no donaven respos-
tes satisfactòries a aquelles preguntes cabdals que em formulava 
des dels anys d’alumne dels Germans Maristes —explica el doctor 
Oró—. Cadascú defensava la seva posició i refutava la dels altres 
sense més base que el propi criteri. La filosofia em semblava una 
mena de prolongació de la religió. No es fonamentava sobre de-
mostracions ni proves incontestables sinó que, d’alguna manera, 
també exigia fe per creure-hi. La biologia, en canvi, era una altra 
cosa, tenia uns altres fonaments i oferia unes altres certeses. Es 
basava en la ciència. Així que em vaig posar a estudiar biologia, 
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anant més enllà del que exigia el programa de ciències naturals, 
pel meu compte, seguint un impuls autodidacte. En aquell temps 
fins i tot vaig comprar ja alguns llibres de bioquímica, de Hally 
Burton i de Walther Löb.»

Va ser també en aquells anys que el jove Oró va bastir el seu 
primer laboratori. Inicialment va ser un laboratori fotogràfic, que 
amb el temps es va anar transformant en un laboratori de química. 
La fotografia va ser una de les primeres aficions del jove Oró, que 
disposava d’una càmera Agfa. Aquest laboratori estava instal·lat 
en una finca que Joan Oró, pare, havia comprat l’any 1936 a la 
carretera de Torrefarrera. Era una finca que feia vuit jornals i per 
la qual van pagar aleshores quinze mil pessetes.

Quan la família Oró la va adquirir, la finca estava molt deixada. 
Hi havia canyes i bardissa i l’envoltava una séquia on es podien 
pescar crancs i anguiles. A còpia de temps i de treball, pare i fill 
Oró, amb l’ajut d’un jornaler, ho van netejar i ho van transformar 
en terra de conreu. Hi van obrir desguassos i hi van muntar un 
sistema de canonades per regar. Hi van plantar perers, de pera lli-
monera, i hi van fer construir una casa, que a l’àmbit familiar van 
passar a anomenar «la Torre» i en la qual hi va anar a viure l’avi 
del doctor Oró, Joan Oró i Gort, que s’ocupava del bestiar que van 
posar a la finca, animals domèstics, com ara gallines, ànecs, porcs, 
una euga i fins i tot un esquirol. En aquesta casa va ser on el jove 
Oró va muntar el seu primer laboratori.

A més de la fotografia, les aficions del Joan Oró d’aquells anys 
es relacionaven més aviat amb la natura. De vegades anava a la ca-
cera del conill, amb gos i bastó, amb el seu cosí d’Alcanó. D’altres, 
acompanyava el seu oncle, també d’Alcanó, que caçava amb furó. 
L’any de la fi del batxillerat, el 1942, en companyia dels companys 

001M-3153.indd   23001M-3153.indd   23 16/12/22   8:5316/12/22   8:53



24

de la seva colla, que ja hem esmentat, van fer una excursió pel 
Pirineu, cap a Espot, cap al llac de Sant Maurici i els Encantats i 
cap a la vall d’Aran, que va durar una setmana i en la qual els en 
van passar de seques i de verdes.

D’aquells anys de final del batxillerat el doctor Oró conserva 
un bon record d’un altre professor, Josep Solans, que li va ensenyar 
matemàtiques i càlcul diferencial i integral. Solans era un savi de 
coneixements diversos i variats. Se sabia de memòria el De bellum 
gallicum de Juli Cèsar, en llatí. Tocava el piano amb habilitat i ca-
tegoria. Així, amb el bon suport de Solans, l’estiu de 1942, el jove 
Oró va acabar el sisè de batxillerat, va enllestir el setè, va superar 
la revàlida i va aprovar a Barcelona el que aleshores s’anomena-
va l’«Examen d’Estat», prova que s’exigia per poder ingressar a la 
universitat.

Aquests anys 1941 i 1942 són fonamentals en la biografia del 
doctor Oró perquè, a més del que ja hem esmentat, es defineix de 
forma encara més nítida, més precisa, la seva orientació professio- 
nal. L’atreia la biologia però va ser aleshores que el cercle es va 
tancar encara més i va delimitar el camp en què volia treballar, allò 
que volia experimentar. El doctor Oró no recorda el dia exacte, 
perquè els límits del temps són més esborradissos, però sí el lloc 
i les circumstàncies en què va veure amb claredat diàfana a què 
volia dedicar-se.

«En aquella època jo vivia preocupat, gairebé diria angoixat, 
per trobar una justificació a la vida en general i a la meva en par-
ticular. Aleshores recordo molt bé, amb gran exactitud en els de-
talls del lloc i de la situació, que un dia jo caminava pel carrer 
d’Anselm Clavé en direcció a l’estació i en passar prop de la can-
tonada del carrer del Carme, en un indret on hi havia un estanc, 
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en un moment precís, com si fos una inspiració, ho vaig percebre 
d’una forma clara i definitiva, rotunda. Ja sé què faré, vaig pensar, 
em dedicaré a estudiar l ’origen de la vida. Veient que m’agradava la 
biologia, veient que hi havia una problemàtica que ni Darwin ni 
Flammarion ni altres no havien acabat de resoldre tot i que s’ho 
havien proposat, vaig pensar d’entrar de ple en aquest camp. A 
més, em vaig adonar ben clarament que no era una qüestió que 
em convingués afrontar mitjançant la filosofia, que la filosofia no 
em resoldria els dubtes, al contrari, que me’n crearia més. Havia de 
capbussar-me en la ciència. Vaig comprendre que si Darwin deia 
que els éssers més complexos venen dels més simples es tractava 
d’anar descendint fins a arribar al ser més senzill que pugui existir. 
Aleshores segur que arribaria a l’última pregunta: i bé, d’on surt 
aquest ésser tan senzill? Tot això és el que es tractava d’esbrinar. 
És clar, el raonament lògic és: aquest ésser o ha estat creat o és 
producte d’una continuïtat, d’un procés d’evolució que ha donat 
lloc a una criatura molt rudimentària de la qual han anat sorgint 
totes les espècies. Donant-hi voltes, aquesta darrera proposició em 
va semblar raonable i així se’m va obrir el camí. Tots els dubtes 
personals quant a què havia de fer se m’esvaniren. Aquell dia se’m 
va obrir el cel i aquella disjuntiva entre estudiar o fer de forner es 
va aclarir, tot decidint-me per la primera possibilitat, encara que 
les circumstàncies encara em farien retornar, anys a venir, a la pas-
tisseria. Aquell dia, però, vaig saber que volia dedicar-me tota la 
vida a la biologia i a la química.»
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2. Estudiant a la Universitat de Barcelona

Decidida l’orientació cap a la biologia i cap a la química, i amb la 
intenció de dedicar-se en particular a estudiar l’origen de la vida, 
el jove Oró va matricular-se el curs 1942-1943 a la Universitat 
de Barcelona, per seguir-hi la carrera de química que, dintre de 
les possibilitats que oferia la distribució de carreres universitàries 
d’aleshores, era la que s’ajustava més als seus interessos.

La decisió d’iniciar els estudis superiors va suposar un doble 
canvi en la vida d’Oró. D’una banda, representava començar a es-
tudiar en una nova institució docent amb unes característiques i 
un funcionament molt diferents del que havia conegut fins ales-
hores. De l’altra, suposava marxar de Lleida, separar-se, per pri-
mer cop, de l’ambient familiar, per bé que el noi petit de la família 
Oró va anar a viure a casa d’una de les seves germanes, Joana, que 
era casada amb Eugeni Tamarit i vivien a Cornellà de Llobregat. 
Des d’allà l’estudiant cada dia es desplaçava fins a la Universitat 
de Barcelona amb bicicleta, a través d’una Diagonal a penes sense 
trànsit de cotxes.

L’adaptació a la vida d’universitari va ser un xic desconcertant 
per al jove Oró, fins al punt que als primers mesos només pensava 
que arribés Nadal per tornar cap a Lleida. A la universitat, al pri-
mer curs de química, hi havia una gernació d’alumnes matriculats. 
A l’entorn de dos-cents, dels quals, cinc anys després acabarien la 
carrera només trenta i escaig. S’hi donaven assignatures de biolo-
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gia, de física, de química general, etc. D’aquests primers cursos el 
professor més destacat en el record del doctor Oró, el més com-
petent, és Isidre Polit, de física. Estudiar en aquelles condicions, 
però, no era agradable. A més hi havia la qüestió de l’enyorança. 
«Era la primera vegada que havia passat una temporada llarga se-
parat dels pares i de la gent de casa. M’enyorava. A més, ja havia 
vist com anava la universitat. Així, quan va arribar Nadal vaig de-
cidir d’agafar les maletes —me n’havia endut set, amb el laboratori 
de fotografia i tot— i tornar cap a casa. Però me les vaig deixar 
a la consigna de l’estació del Nord pensant que ja me les durien. 
L’endemà, més les van portar. No en sabia gaire d’anar pel món, 
aleshores. Va passar Nadal i Cap d’Any i em vaig quedar a Lleida, 
a estudiar pel meu compte, i quan va tocar vaig presentar-me als 
exàmens com si no hagués deixat Barcelona. Ningú no s’havia ado-
nat de la meva absència a classe. Com que a primer curs no hi havia 
pràctiques, això es podia fer. Vaig passar el curs sense problemes. 
Sempre he pensat que hi ha moltes coses que es poden estudiar per 
part d’un mateix, sense necessitat de professors, fent un exercici de 
responsabilitat. De vegades fins i tot resulta més profitós.»

Al curs següent, però, superat el cop del primer contacte amb la 
universitat i de l’allunyament de casa, el jove Oró ja es va instal·lar 
a Barcelona i va seguir regularment els cursos successius de la car-
rera. Durant aquests anys va viure primer en dues pensions, una al 
carrer de Muntaner i una altra al carrer d’Urgell. Després va viure 
al carrer d’Anglesola, a casa d’una altra de les germanes, Maria, 
vídua d’Ignasi Guiu i casada, per segona vegada, a Barcelona, amb 
Modest Clavé.

Els entrebancs sovint representen un estímul, provoquen el 
sobreesforç necessari per superar-los si es disposa de força de vo-
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luntat. Així no és estrany que un entrebanc específic, com fou un 
suspens en l’assignatura de química analítica, provoqués en el jove 
Oró un tal afany de superar-lo que va acabar convertint-lo en un 
especialista en el treball de laboratori. «Aquell suspens, que em va 
donar un professor que es deia Capitán —recorda el doctor Oró—, 
em va afectar molt, tant que fins i tot, amb un mecanisme psico-
lògic habitual a la joventut, vaig arribar a pensar a suïcidar-me. Jo 
em plantejava els estudis amb molta exigència i trobava que aquell 
suspens era una gran injustícia, si més no atenent al meu esforç. 
Per a mi era tan important arribar a fer el que volia, a estudiar allò 
que m’havia proposat, que aquell suspens em va donar un gran 
disgust i em va deixar molt desorientat. Aleshores vaig reaccionar, 
però, pel cantó positiu i el suspens encara em va estimular a pren-
dre’m els estudis amb més rigorositat. De manera que a l’estiu em 
vaig construir un laboratori al terrat de casa, al carrer d’Anselm 
Clavé-Comtes d’Urgell, i allà em vaig dedicar a aprendre química 
analítica a fons, tot sol, dedicant-hi moltes hores.»

Superat aquest escull, el jove Oró va anar completant la carre-
ra de química amb regularitat i amb bones qualificacions. Entre 
els professors que va tenir en els cursos superiors valora en espe-
cial Josep Pasqual Vila, de química orgànica; Ibarz, de química 
general i fisicoquímica, temut per la seva exigència; o el professor 
Vericat, que era un home amb un sentit de l’humor una mica 
particular, que es dirigia a l’alumnat amb l’expressió: «Señoras y 
caballos...».

«La química que vaig aprendre a la Universitat de Barcelona  
—afirma el doctor Oró— va ser una bona química, un ensenya-
ment de prou qualitat si es consideren les condicions d’aquella 
universitat i d’aquella època. D’això me’n vaig poder adonar amb 
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claredat anys més tard, als Estats Units. Hi tenia molt a veure 
el fet que els manuals que s’usaven a la Universitat de Barcelo-
na eren textos clàssics, sobretot alemanys, traduïts al castellà. Al 
darrer curs vam estudiar química orgànica amb tractats de Pablo 
Karrer i de Holleman-Richter, traduïts de l’alemany, i amb un text 
anglès, el Fieser & Fieser, escrit per uns professors de Harvard, on, 
els que vam voler, vam aprendre molt.»

A la Universitat de Barcelona d’aleshores no es podia estudiar 
bioquímica com a especialitat, que hauria estat l’opció escollida 
pel jove Oró. Davant d’aquesta impossibilitat Oró concentrava 
l’esforç a aprendre sobretot química orgànica, que era, a més, la 
seva assignatura preferida. Aleshores la bioquímica existia com 
a assignatura en algunes carreres, com ara medicina i farmàcia,  
orientada, però, a l’aplicació preferent en aquests camps. La bio-
química no va formar part de la carrera de química fins anys des-
prés, a la dècada dels cinquanta, gràcies a la dedicació del professor 
Fernando Calvet.

A més d’estudiar química, el jove Oró estudia, durant aquests 
anys universitaris, la llengua alemanya. El seu interès per l’ale-
many venia del temps de l’Institut de Lleida. Ja aleshores, amb 
gramàtiques i manuals, havia començat a estudiar alemany pel seu 
compte i fins i tot s’havia subscrit a una revista alemanya, Die Na-
turwissenschaften. Quan es produeix la decisió d’estudiar bioquími-
ca, aquest interès per l’alemany es va accentuar, ja que en els anys 
trenta i quaranta els principals treballs d’aquesta ciència es publi-
caven en llengua alemanya i era a Alemanya on la investigació en 
bioquímica havia arribat més enllà. El predomini de l’anglès, com 
a llengua vehicular de la comunitat científica internacional, i el lloc 
capdavanter dels Estats Units en la investigació bioquímica no es 
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van consolidar fins després de la Segona Guerra Mundial, amb el 
triomf de les armes aliades i la destrucció d’Alemanya.

Així, en els anys d’estudiant universitari, Joan Oró va ampliar 
els seus coneixements d’alemany tot assistint a classe a Barcelona 
amb una professora alemanya que s’havia exiliat del seu país, fins 
al punt que aleshores Oró va arribar a llegir i a parlar correctament 
aquesta llengua.

Aquests anys que van del 1942 al 1947 i que Oró passa estu- 
diant la carrera de química a la Universitat de Barcelona van tenir, 
a més, altres fets molt rellevants en l’esfera privada, íntima, de Joan 
Oró. En primer lloc es va produir la mort de la mare, l’11 de febrer 
de 1944. Maria Florensa va morir tot seguit d’una intervenció 
quirúrgica, com a conseqüència d’una embòlia cerebral. La mort 
de la mare va ser un cop dur per al seu fill, separat de la família, 
a més, per causa dels estudis a Barcelona. «Em va afectar molt la 
mort de la mare, que va ser tan inesperada perquè ella encara era 
prou jove. A més, la intervenció no era tan greu que fes témer per 
la seva vida. Però la fatalitat va passar i quan jo tornava a Lleida 
des de Barcelona i em trobava que ella no era a casa jo no m’ho 
creia, no ho podia entendre. Aquesta sensació estranya em va du-
rar molt de temps. Em va costar molt fer-me càrrec de la mort de 
la mare.»

La vida, però, en el seu contrapès de ventures i tragèdies, conti-
nuava i així va ser també en aquells anys, fins i tot abans que morís 
la mare, que Oró va fer coneixença de qui seria la seva esposa, 
Francesca Forteza i Gasol, una persona que anys a venir esdevin-
dria fonamental per a la seva vida i per al desenvolupament pro-
fessional del científic, el suport segur i amorós, en l’àmbit privat, 
de la projecció pública i laboral del doctor Oró.
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Francesca Forteza, que va treballar com a mestra tant a Cata- 
lunya com als Estats Units, era de les Borges Blanques, filla d’una fa- 
mília en què el pare era originari de Mallorca, on conservaven força 
parents. El pare es deia Jaume Forteza i Aguiló, dos cognoms que 
no deixen dubtes sobre la vinculació illenca de la família. L’estu- 
diant Joan Oró va conèixer Francesca Forteza —que aleshores tam-
bé era estudiant però a l’escola de la Sagrada Família de Lleida— 
gràcies al fet que una de les germanes d’Oró, Rosa, tenia amistat 
amb la família Forteza, fins al punt que van proposar a Francesca 
de ser la padrina de la filla de Rosa, que es diria Núria. El padrí 
nomenat fou el jove Joan Oró. El bateig va ser el juliol de 1943.

Tot i aquesta coincidència, més o menys provocada per les fa-
mílies, l’enamorament entre Joan Oró i Francesca Forteza no va 
ser a primera vista. Va passar un temps en què l’estudiant Oró fins 
i tot va festejar més o menys amb una cosina de Francesca, de nom 
Isabel i molt atractiva, a la qual aquell estudiant de química a la 
Universitat de Barcelona trametia cartes d’amor. Les cartes que 
responia Isabel les escrivia en realitat Francesca —que tenia més 
instrucció que la seva cosina—, per indicació d’ella. Va arribar un 
moment en què es va aclarir tot l’embolic i en què els sentiments 
van anar orientant-se en la direcció en què finalment havien de 
consolidar-se, de forma que Joan Oró i Francesca Forteza van co-
mençar un nuviatge formal, amb moltes passejades pel Terrall de 
les Borges Blanques, que acabaria en casament el maig de 1948, 
prop d’un any després que Joan Oró es llicenciés en química a la 
Universitat de Barcelona.

En aquells anys d’estudiant, Oró va haver d’afrontar també les 
obligacions militars. Aleshores els universitaris tenien la possibi-
litat de complir el servei militar de forma fraccionada, als estius, 

001M-3153.indd   32001M-3153.indd   32 16/12/22   8:5316/12/22   8:53



33

sense interrompre, així, els estudis. Aquesta fou l’opció triada per 
Oró, que va repartir el servei militar en diversos períodes que van 
tenir lloc a Lleida i a Campdevànol.

En un d’aquests períodes Oró va caure malalt i va ser operat 
d’un abscés a l’hospital militar de Lleida i posteriorment, com que 
la primera intervenció no havia estat del tot reeixida, fou operat de 
nou a la Creu Roja. El fet no és irrellevant perquè aquesta malaltia 
va impedir que Oró hagués d’anar a combatre els maquis a la Vall 
d’Aran, els quals, fent incursions des de França, havien aconseguit 
de controlar alguns poblets de la vall. Era la incertesa en què es 
vivia en el Pirineu en aquella època de postguerra. L’operació mi-
litar contra els maquis, a la qual va ser destinada la unitat a què 
pertanyia Oró, va provocar diverses baixes, tant entre l’oficialitat 
com entre la tropa, principalment a causa d’un enfrontament en 
el poble de les Bordes.

L’última part del servei militar Oró va complir-la a Campdevà-
nol, on havia estat destinada la unitat en què llavors era enquadrat. 
Cansat de l’ociositat de la vida militar, Oró va marxar de Camp-
devànol cap a Lleida, fins i tot abans d’haver obtingut la llicència, 
sense que el fet tingués conseqüències disciplinàries ni de cap altre 
ordre.

Així, enllestits els deures militars, acabada el 1947 la carrera de 
química a la Universitat de Barcelona, amb el projecte imminent 
de casar-se, el jove Oró va trobar-se, als 24 anys, en una d’aque-
lles cruïlles de la vida en què és fonamental que la vocació rebi el 
suport de les circumstàncies per tal que tot vagi pel camí desitjat. 
Aquesta coincidència, en el cas d’Oró, no va ser fàcil ni immediata, 
encara havien de passar uns anys d’incertesa, de temptejar diversos 
camins fins a trobar el que havia de ser definitivament el seu.
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3. Els anys de postgraduat

Llicenciat en química el 1947, casat el maig de 1948, instal·lat altre 
cop a Lleida, a la casa familiar, Joan Oró va haver de plantejar-se 
la forma de rendibilitzar la carrera que havia estudiat i d’obrir-se 
camí a la vida. D’aleshores són alguns intents que no van acabar de 
reeixir. Així, amb un company, Emili Duro, que també havia estu-
diat química, i amb un altre xicot que es deia Andrés Andreu, van 
muntar una petita fàbrica de sabó prop del pont de Torrefarrera. 
Oró recorda amb ironia que el sabó que fabricaven, a partir de l’oli 
d’oliva, era massa bo, sobretot per a les exigències de l’època. El 
projecte se’n va anar en orris.

Després, formant companyia amb Emili Duro, els va sortir la 
possibilitat de muntar un laboratori per fabricar productes des-
tinats a la indústria farmacèutica. Un empresari que posseïa una 
petita fàbrica de productes de perfumeria se’n va anar al Brasil i 
va vendre el negoci a un preu assequible. Duro i Oró van demanar 
cadascú quaranta mil pessetes a les seves famílies —que aleshores 
era una quantitat prou apreciable— i van adquirir la indústria, en 
la qual hi havia aparells d’acer inoxidable de bona qualitat.

Entrats en relació amb la indústria farmacèutica, Duro i Oró 
van rebre l’encàrrec d’un dels laboratoris més importants de Bar-
celona de produir una substància anomenada àcid mandèlic, bas-
tant senzilla d’elaborar, que era usada com a antisèptic uretral, per 
combatre infeccions d’orina.
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Els dos joves químics van estudiar la manera de produir l’àcid 
mandèlic. Es necessitava benzaldehid i cianur d’hidrogen, el qual 
s’havia d’obtenir a partir del cianur sòdic i l’àcid sulfúric. S’opera-
ven dos passos més i s’obtenia l’àcid mandèlic. Duro i Oró s’ha-
vien compromès a vendre el producte a la meitat del preu que 
aleshores anava a Espanya. Quan havien aconseguit fabricar-ne 
ja més d’un quilo van rebre un telegrama de la companyia farma-
cèutica que els l’havia encarregat en què s’anul·lava la comanda 
tot dient que havien contactat amb una companyia txecoslovaca 
que els oferia l’àcid mandèlic a un preu encara inferior. Això va 
suposar la fi de l’empresa incipient dels dos joves químics llei-
datans, que no van atrevir-se a demanar més diners a les seves 
famílies per seguir comprant productes bàsics i per intentar noves 
operacions.

Així, Joan Oró es va tornar posar a treballar de forner en el ne-
goci familiar, durant tres anys, procurant de fer alguns estalvis per 
si tenia ocasió d’enfocar la vida cap a una altra direcció, perquè en-
cara li anava rondant pel cap l’antiga idea de dedicar-se a estudiar 
l’origen de la vida. El forn el regentaven el pare i la germana de 
Joan Oró, Teresina, i el cunyat, Francesc Oró, casat amb Teresina.

A l’àmbit familiar dels Oró, durant aquests anys, es van produir 
diversos fets remarcables. D’una banda el naixement dels tres pri-
mers fills del matrimoni format per Joan Oró i Francesca Forteza: 
Maria Helena (1948), Joan (1950) i Jaume (1952). El més petit 
dels fills, David, neixeria el 1961, quan la família Oró ja vivia a 
Houston. D’altra banda, es va produir la mort del pare de Joan 
Oró, el 25 d’abril de 1949. Fou una mort relativament prematura, 
als 64 anys, víctima d’un càncer ossi, que va començar manifes-
tant-se com un desgastament en una clavícula i a la pelvis i que, 
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tot i haver estat combatut amb raigs X a Barcelona, a la fi va re-
sultar irreversible.

Les inquietuds científiques que tenia Joan Oró, però, no s’ha- 
vien apaivagat per més que hagués de passar aquests anys treba-
llant a la pastisseria familiar. En els moments de més escepticisme 
pensava que devia ser impossible, una quixotada, mantenir una fa-
mília i dedicar-se a la bioquímica. Però aquells enigmes que s’ha-
vien suscitat molts anys enrere a les aules dels Germans Maristes, 
aquelles preguntes sobre l’origen de l’existència i la posició de l’ho-
me en l’Univers continuaven intrigant-lo i encara, curiosament, 
venien accentuades per algunes condicions particulars de l’ofici de 
forner, com ara l’horari, que el doctor Oró recorda de la manera 
següent: «En aquell temps, tant el meu cunyat, Francesc Oró, com 
jo sempre ens n’anàvem a dormir abans de les onze de la nit. Lla-
vors ell es llevava a les tres de la matinada i preparava la massa de 
la pasta. Jo m’aixecava abans de les quatre i anava cap a l’obrador, 
a fer pa. Solíem ser tres a la feina, el cosí, Josepet del Soleràs, en 
Ricard Siurana i jo mateix, a banda del meu cunyat. Entre tots 
funyíem la pasta, tallàvem les peces, les barres, els pans, els panets. 
Més tard tallàvem els llonguets. Posàvem les peces en caixes i, una 
vegada havien pujat fins al punt de fermentació adequat, llavors 
el forner les enfornava. Aleshores ens quedava una hora fins que 
no fèiem la segona pasterada. Eren entre les quatre i les cinc del 
matí. Als mesos de bon temps, quan per fi s’havia esvaït la boira, 
hi havia el cel estrellat. Ja no valia la pena de tornar al llit i jo em 
quedava allí, a la porta de la pastisseria, assegut, i començava a mi-
rar els estels i pensava qui sap si allà dalt hi ha un altre forner que 
està pensant com tu mateix... I això cada dia, cada dia... Jo veia  
que fent de forner no tindria cap patiment econòmic, que podria 
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pujar bé la família, però que no podria acomplir els meus ideals, 
satisfer aquelles preocupacions que feia tant de temps que m’em-
penyien. Era un contrasentit haver fet l’esforç d’estudiar la carrera 
de química per després tornar a fer de forner, com ja m’havia pro-
posat el pare, de jove. Fou així, en aquelles matinades, mirant els 
estels, que vaig anar madurant la idea que havia de prendre una 
determinació, que havia d’arriscar-me...»

Joan Oró, a través de la seu barcelonina de l’Institut d’Estudis 
Nord-americans, va aconseguir l’adreça de més de cinquanta uni-
versitats nord-americanes i va enviar una carta a cada una, dema-
nant informació sobre les possibilitats d’estudiar-hi bioquímica o 
enginyeria química i preguntant si atorgaven alguna beca per dur-
hi a terme el doctorat. Això era entre els anys 1951 i 1952. D’entre 
les universitats que van respondre a la petició n’hi va haver sis que 
li oferien l’ensenyament gratuït. A la fi, Oró va estar dubtant entre 
la proposta del Virginia Politechnic Institut i la del Rice Institut, 
de Houston. Va decantar-se pel Rice Institut, que va admetre’l 
com a alumne d’enginyeria química per al curs 1952-1953.

El mes d’agost de 1952, havent debatut i acordat amb la famí-
lia la separació temporal que suposaria l’anada als Estats Units, i 
havent fet els tràmits necessaris per a l’emigració, com ara l’ob-
tenció del visat d’estudiant, i l’ingrés a un banc de Houston de la 
quantitat necessària per mantenir-se durant els estudis, Joan Oró 
va marxar cap als Estats Units en un vol de la companyia Pan 
American que feia la línia Barcelona-Lisboa-Nova York.

Tan bon punt va arribar a Nova York, Oró es va adonar que 
tindria problemes de comprensió lingüística. En aquells anys Joan 
Oró sabia més alemany que anglès. L’alemany l’havia estudiat du-
rant força temps, l’anglès, no. Havia estudiat anglès pel seu comp-
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te, amb gramàtiques i manuals, s’havia subscrit al Reader’s Digest, 
havia llegit algun manual de química orgànica en anglès, tenia 
alguns discos en aquesta llengua i quinze dies abans de marxar cap 
als Estats Units havia fet una mena de curset accelerat, d’una hora 
diària, amb un professor d’anglès, que es deia Vidal Quilis. Oró 
posseïa, doncs, un cert nivell d’anglès escrit i llegit, però gairebé 
desconeixia l’anglès oral i més en la variant nord-americana. Així, 
en arribar a Nova York, ja va tenir treballs a fer entendre al taxista 
el nom de l’hotel al qual volia anar i quan, finalment, va arribar a 
l’hotel es va trobar amb el mateix problema amb els recepcionistes 
a l’hora de concretar les característiques de l’habitació. Era qüestió 
de paciència, d’humilitat i de bon humor.

«Una de les primeres coses que vaig fer a Nova York —recorda 
el doctor Oró— va ser anar a veure el professor Severo Ochoa, 
que treballava a l’escola de Medicina de la New York University. 
Vaig parlar amb ell, em va convidar a dinar i va ser molt amable, 
molt atent amb aquell jove postgraduat en química que acabava 
d’arribar d’Espanya. Jo li vaig explicar els meus projectes i li vaig 
parlar del que havia llegit de bioquímica, sobretot d’aquell vell lli-
bre de Walther Löb que jo havia llegit de ben jove. També li vaig 
explicar el que pensava sobre el principi de l’evolució i el paper que 
hi tenien les molècules, és a dir, que a partir de les molècules més 
senzilles se’n podien haver format de més complexes. Ell aleshores 
estudiava processos de metabolisme que eren semblants al que jo 
suggeria. Va trobar correcte i prometedor el que jo proposava i 
vam estar-ne enraonant. Aquella conversa amb Severo Ochoa va 
donar-me molts ànims.»

La destinació, però, era Houston, Texas, a on Joan Oró es va 
dirigir amb autobús en un llarg viatge de més de dos dies de du-
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rada. Va arribar a Houston el dia 20 d’agost de 1952 i la primera 
impressió de la ciutat no podia ser més decebedora per l’extraor-
dinària calor humida, per l’aire calent, opressiu i embafador que fa 
al mes d’agost a Houston. Joan Oró va instal·lar-se a l’habitació 
que li havien assignat en el Rice Institut pensant que qui sap si ho 
suportaria, tot allò.
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4.  El doctorat. Professor a la Universitat de 
Houston

Matriculat en el Rice Institut en els estudis d’enginyeria química, 
Joan Oró va continuar tenint problemes de comprensió lingüística. 
L’assignatura més important de la carrera la donava un professor 
de Nebraska, ja bastant gran, que parlava un anglès enrevessat i 
difícil d’entendre fins i tot per als mateixos nord-americans. L’ho-
me anava explicant la lliçó i anava repetint You get it?, és a dir, 
M’enteneu? Oró no entenia ni el You get it?

Un parell de mesos després, però, Joan Oró va tenir un d’aquells 
cops de sort que resulten fonamentals per determinar la trajectò-
ria de la vida de les persones i per orientar-la cap a una direcció 
concreta. Va assistir a una reunió —organitzada per un matrimoni 
amb qui havia fet amistat— entre estudiants estrangers i membres 
de l’Escola de Medicina de Baylor, que estava situada a Houston 
mateix, prop del Rice Institut, tot i que aleshores depenia de la 
Universitat de Baylor, que tenia la seva seu a Waco.

En aquesta reunió Joan Oró va conèixer el doctor Donald Rap-
poport, científic i professor a l’Escola de Medicina de Baylor. Oró 
va expressar a Rappoport la seva voluntat d’estudiar bioquímica, 
ajornada fins aleshores, ja que estava estudiant enginyeria química 
a Rice en unes condicions que no l’acabaven pas de satisfer. Les 
circumstàncies van fer que justament en aquells moments Rap-
poport estigués buscant un estudiant de bioquímica disposat a fer 
un doctorat sobre un tema molt concret. A Oró se li van obrir les 

001M-3153.indd   41001M-3153.indd   41 16/12/22   8:5316/12/22   8:53



42

portes del cel i pocs dies després va afanyar-se a acudir al labora-
tori del doctor Rappoport, a Baylor, per parlar de la qüestió amb 
més detall.

El que li proposava Rappoport no era pas estudiar l’origen de 
la vida, la vella aspiració d’Oró, sinó un aspecte determinat del 
càncer, per tal d’aprofitar una beca que concedia l’Institut Na-
cional del Càncer a l’Escola de Medicina de Baylor. Oró estava 
interessat en aquesta malaltia des del moment que havia estat el 
càncer el que havia provocat la mort del seu pare. L’objecte prin-
cipal de l’estudi que dirigiria el professor Rappoport era fer una 
recerca entorn d’un teixit sa que tingués unes característiques i 
un comportament similars a un càncer, en el sentit que les cèl·lu-
les s’hi reproduïssin molt de pressa. Es tractava de poder establir 
comparacions i d’aprendre, així, quelcom més sobre la naturalesa 
del càncer. El teixit en qüestió seria el teixit de l’epiteli intestinal, 
les cèl·lules del qual, per causa del desgast continu que provoquen 
els processos digestius, es renoven en un 50 per cent cada qua-
ranta-vuit hores. Així, el doctor Rappoport va oferir a l’estudiant 
Joan Oró la possibilitat de fer el doctorat de bioquímica estudiant 
aquest model de comportament cel·lular. No cal dir que Oró ho 
va acceptar encantat. Aleshores es va produir un fet que el doctor 
Oró recorda amb ironia:

«A més d’oferir-me aquest treball, que per a mi ja era molt, Rap- 
poport em va oferir el que s’anomena l’assistència de recerca, que 
és, per dir-ho així, el sou que es paga a una persona que fa treballs 
científics, una ajuda de recerca. Suposava cobrar 300 dòlars al mes. 
Jo em vaig quedar esverat. Era una quantitat important. Ja estaràs 
a l’altura de justificar aquest sou?, vaig pensar. Així que en vam 
estar parlant durant una setmana fins que vaig aconseguir que ho 
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rebaixés a 200 dòlars. Heus ací una prova del meu idealisme, en el 
qual suposo que també hi tenia a veure la formació que havia rebut 
i les característiques del país d’on procedia.»

Així, a principis de l’any 1953, Joan Oró va passar d’estudiar 
enginyeria química al Rice Institut a fer un doctorat de bioquí-
mica, a través de l’esmentat treball sobre el càncer, a l’Escola de 
Medicina de Baylor, a Houston. Aquestes escoles estan faculta-
des a concedir doctorats en matèries no estrictament mèdiques, 
com ara la microbiologia o la bioquímica. El director de la tesi de 
Joan Oró, el doctor Rappoport, s’havia format a la Universitat de 
Berkeley, a Califòrnia, on havia après les tècniques que aleshores 
eren més modernes sobre la utilització de carboni radioactiu en 
l’estudi de les cèl·lules i això és el que va ensenyar al doctorand 
Joan Oró, el qual ho va aplicar a l’estudi dels teixits de l’epiteli 
intestinal.

La tesi doctoral de Joan Oró té l’enunciat següent: 14C-Formate 
Metabolism in Animal Tissues with Special Reference to the Mecha-
nism of Formic Acid Oxidation i consta de dues parts. Una estudia 
la incorporació de l’àcid fòrmic radioactiu en teixits animals, es-
pecíficament l’epiteli intestinal, i l’altra analitza com els éssers vius 
transformen l’àcid fòrmic en diòxid de carboni.

«És interessant —explica el doctor Oró— que aquests dos as-
pectes de l’estudi em van donar el millor fonament possible per 
afrontar després els treballs sobre l’origen de la vida, des d’un punt 
de vista químic, perquè l’anàlisi de la incorporació de l’àcid fòrmic 
en teixits animals vius em va conduir al que en diem les bases 
nitrogenades que formen part dels àcids nucleics o sigui de les 
molècules genètiques. L’estudi em va permetre seguir la radioac-
tivitat de tots els compostos que s’anaven formant fins a arribar 
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als compostos derivats de l’adenina. O sigui que aquest treball em 
va donar un coneixement complet de la síntesi en teixits de cèl- 
lules vives de les bases nitrogenades que formen part dels àcids 
nucleics. Aquestes molècules genètiques són les que dirigeixen la 
reproducció de les cèl·lules i volíem veure realment a quina veloci-
tat es pot arribar a produir la multiplicació cel·lular. D’altra banda, 
aquest estudi em va donar un coneixement aprofundit de quines 
reaccions provocava la incorporació de l’àcid fòrmic i de com re-
accionava l’organisme davant la presència d’un excés d’aquest àcid, 
de com el transformava en refús.»

Tot situant la seva tesi doctoral en el moment precís, pel que fa 
al desenvolupament científic, en què es va produir, el doctor Oró 
explica: «La bioquímica, en essència, es pot dir que estudia dos 
grans processos, l’anabolisme, és a dir, la construcció de les molè-
cules, i el catabolisme, la destrucció de les molècules. L’organisme 
extreu d’allò que mengem el que li convé per integrar-ho a la for-
mació de les molècules de les cèl·lules, per anar-les nodrint. El que 
no convé és refusat mitjançant el procés de catabolisme. En aquells 
moments, a principis dels anys 50, s’estava descobrint aquesta bio- 
síntesi de les bases nitrogenades, de les purines, etc. Aleshores jo 
vaig anar confirmant algun d’aquests treballs —que també és una 
de les missions del científic— i aprenent una metodologia per 
analitzar aquests productes des de diversos punts de vista. Per un 
costat, doncs, vaig confirmar reaccions i comportaments que ja es 
coneixien, per l’altra vaig descobrir un mecanisme nou, un procés 
d’oxidació desconegut com és la transformació de l’àcid fòrmic en 
diòxid de carboni. Això va ser una novetat absoluta.»

Aquesta tesi doctoral va representar per a Joan Oró una base de 
treball sòlida i de coneixements útils per afrontar en el futur altres 
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estudis, alguns dels quals eren fins i tot força allunyats del mateix 
objecte de la tesi. «En efecte, el que vaig aprendre en la primera 
part de la meva tesi doctoral em va servir per estar segur, uns anys 
més tard, que havia descobert com es formava l’adenina, que és 
una de les bases nitrogenades més importants per a la vida —cal 
pensar solament en els seus derivats, TADN o PATP—, a par-
tir del cianur d’hidrogen, que, curiosament, és un compost letal. 
Així vam indicar també una de les rutes cabdals per a la formació 
de molècules bioquímiques a la Terra primitiva, una hipòtesi que 
fins ara es considera vàlida i que ha estat confirmada per altres 
científics. D’altra banda, la segona part de la meva tesi doctoral, 
l’estudi del mecanisme d’oxidació de l’àcid fòrmic, em va ajudar 
a entendre, més de vint anys més tard, que al planeta Mart no hi 
havia vida.»

El doctor Oró conserva un gran record d’aquells anys en què 
treballava en el doctorat. «A Houston vivia en el que allà s’ano-
mena un garage apartment, és a dir, un pis a sobre d’un garatge, 
que compartia amb un altre company de Brooklyn, Nova York. 
Pagàvem molt poc de lloguer. En aquell temps jo passava amb 50 
dòlars al mes. N’estalviava 150. Aquells anys del doctorat van ser 
els més feliços de la meva vida. Jo estava vivint el meu somni de 
dedicar-me a la bioquímica i de fer recerca. El descobriment del 
procés d’oxidació de l’àcid fòrmic el vaig fer els dies de Nadal  
del 1954. La culminació del descobriment va ser cosa d’una set-
mana. La major part de la feina la duia a terme precisament els 
dies de festa, quan ningú no venia a destorbar al laboratori.»

A mitjan 1955, poc més de dos anys després d’haver començat 
el treball de la tesi doctoral, Joan Oró ja l’havia conclòs, per bé que 
faltava redactar el text. Aleshores, el degà de l’Escola de Medicina 
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de Baylor va comentar-li que seria bo per a tothom esperar un any 
més a concedir-li el títol de doctorat per no provocar la sensació 
que aquella institució atorgava els títols amb molta facilitat. Oró 
ho va acceptar i així no obtindria el títol de Philosophical Doctor 
en Bioquímica fins a l’any posterior, el 1956.

El setembre de 1955, però, sense ser encara doctor, Joan Oró es 
va estrenar com a professor de la Universitat de Houston. Entre 
aquesta universitat i l’Escola de Medicina de Baylor hi havia una 
bona relació. La Universitat de Houston necessitava un professor 
de bioquímica i els seus dirigents van pensar de fer la proposta a 
aquell jove doctorand de Baylor. Així, el curs 1955-1956, Joan Oró 
va començar a treballar de professor a la Universitat de Houston.

«El primer curs de professor a la Universitat de Houston va ser 
molt dur —recorda el doctor Oró—. Estava escrivint la tesi sense 
saber prou anglès encara, i a més havia d’impartir cinc assignatu-
res, dos del departament de química i tres classes de pràctiques. 
Aquell any no dormia. Em posava al llit però estava tan neguitós, 
tan preocupat per la feina, que no podia dormir.»

Al mateix temps que Joan Oró van entrar dos professors més 
al departament de química de la Universitat de Houston, els 
professors Ralph Becker i Albert Zlatkis, l’un especialista en es-
pectrometria i l’altre en cromatografia. Aquesta era una mostra  
de l’expansió que experimentava en aquells anys la Universitat de 
Houston, una expansió que comportava alguns problemes estruc-
turals. Aquesta universitat havia estat creada l’any 1927 per un 
milionari de Houston, dedicat al negoci del petroli, Mr. Cullen, 
amb una aportació de 25 milions de dòlars. Amb els anys, però, la 
universitat, de caràcter privat, va anar creixent i a mitjan anys 50 
els fills de Cullen es veien obligats a pagar el dèficit que produïa 
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aquella universitat en expansió. Va ser aleshores quan es van ini-
ciar les gestions per integrar la Universitat de Houston a la xarxa 
d’universitats públiques, fet que es va produir finalment un temps 
després. Va ser en el marc de tota aquesta reestructuració que va 
pertocar al doctor Oró de demanar a l’estat de Texas, que ja s’havia 
fet càrrec de la institució, la creació d’un nou departament per a la 
Universitat de Houston, un departament de Ciències Biofísiques, 
que finalment va ser creat el 1967 i que a l’actualitat s’anomena 
departament de Ciències Bioquímiques i Biofísiques. El doctor 
Oró en va ser el cap fins al 1969.

No avancem esdeveniments, però. Quan tot just s’havia estre-
nat com a professor a la Universitat de Houston, Joan Oró va 
rebre una carta de les autoritats d’immigració que li demanaven 
que els comuniqués quan marxaria dels Estats Units, ja que s’havia 
acabat el període d’autorització de residència amb el visat d’es-
tudiant que li havia estat concedit. Oró va plantejar el problema  
al president de la Universitat de Houston, el qual va adreçar-lo al 
parlamentari Albert Thomas, un dels polítics més rellevants del 
Houston d’aquella època, membre de la Cambra de Represen-
tants. Thomas va comprometre’s a fer una gestió amb el president 
Eisenhower però el temps anava passant i Oró no tenia notícies 
de quina era la seva situació legal amb Immigració.

En aquell temps Joan Oró ensenyava castellà als fills adoptats 
de Hermann Brown i Margaret Root, un matrimoni que perta-
nyia a una de les nissagues més importants de Texas, posseïdors 
d’una gran empresa constructora, que fou la que va edificar, per 
exemple, les bases nord-americanes a Espanya. Joan Oró va de-
manar a Margaret Root que l’ajudés en l’assumpte de la legalit-
zació de la seva residència als Estats Units. Aleshores Margaret 
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Root en va parlar amb Lyndon B. Johnson, el futur president dels 
Estats Units, successor de Kennedy. Johnson en aquell temps era 
el cap del Senat.

Un parell de setmanes després Joan Oró va rebre una carta de 
Johnson en què li comunicava que havien presentat una llei al 
Congrés per regular la situació de totes les persones que estigues-
sin en les mateixes condicions que ell, per tal que adquirissin la re-
sidència permanent. Així, Oró, tot seguit, va formular la sol·licitud 
de residència permanent i va presentar-la a l’Oficina d’Immigra-
ció juntament amb la carta de Johnson. A partir d’aquell moment 
tot va ser fàcil i en vint-i-quatre hores va obtenir la residència 
permanent als Estats Units.

«Si hi ha un home que ha manat de veritat, en les qüestions 
legislatives, als Estats Units —explica el doctor Oró—, aquest és 
Lyndon Johnson. Va elaborar moltes lleis. Ningú no l’ha superat 
en aquest punt. Kennedy en va tenir sort i se’n va beneficiar molt 
de la feina de Johnson, tant a l’època que Johnson va ser vicepresi-
dent com abans. Johnson era l’home que cercava allò possible. En 
el meu cas ell va veure que jo no era pas l’únic a tenir aquell pro-
blema, al contrari, hi havia molts estudiants i fins i tot professors 
qualificats als Estats Units que patien molèsties administratives 
per causa de la rigidesa de les lleis d’immigració nord-americanes. 
Per això va fer elaborar aquella llei, que va permetre que força 
persones obtinguessin de sobte la ciutadania. Pere Pi Sunyer en 
va ser un.»

La concessió de la residència permanent i el treball de Joan 
Oró com a professor a la Universitat de Houston, que era remu-
nerat amb 600 dòlars mensuals, va permetre que la família Oró es 
reunís de nou el Nadal de 1957. Havien estat separats —el pare 
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a Houston, la mare i els fills a Lleida— des que Joan Oró havia 
marxat cap als Estats Units l’agost de 1952. Durant tot aquest 
temps, Joan Oró, en disposar només d’un visat d’estudiant, no 
s’havia atrevit a viatjar a Catalunya en considerar molt arriscat, 
pensant en les lleis d’immigració, sortir dels Estats Units i tor-
nar-hi a entrar. Així, durant més de cinc anys, el contacte entre el 
cap de família i els altres membres havia estat sempre en la distàn-
cia, epistolar sobretot, tret d’un viatge que va fer, enmig d’aquest 
període, l’esposa de Joan Oró, Francesca, als Estats Units, on va 
romandre durant uns mesos. Finalment, el Nadal del 1957 Joan 
Oró va tornar a Lleida i va fer els tràmits al consolat nord-americà 
de Barcelona per tal de poder dur la família als Estats Units, fet 
que es va produir a principis de 1958.

«La separació de la família durant tots aquests anys va ser dura 
per a tots nosaltres —assegura el doctor Oró—. Tots vam patir, 
per bé que probablement hi havia poques famílies com la nostra 
que disposessin de les condicions adequades per poder trampejar 
aquesta situació. La meva dona ajudava a la pastisseria familiar; els 
nens acudien a escola i anaven pujant. D’altra banda no em sembla 
pas cruel sinó una veritat estricta dir que la separació de la família, 
a pesar del greu que a tots ens sabia, per a mi va tenir si més no 
un cantó positiu: el de permetre’m concentrar-me en la feina fins 
a un punt que, en unes altres condicions, potser no hauria assolit.»
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5.  El descobriment de la síntesi de l’adenina a 
partir del cianur d’hidrogen

L’estudi de l’origen de la vida continuava essent una de les grans 
il·lusions, un dels projectes pendents de Joan Oró. Enllestit el 
doctorat i convertit en professor de la Universitat de Houston, 
en la qual disposava d’un bon laboratori, el doctor Oró va veure 
que havia arribat finalment l’ocasió de concentrar-se en aquell 
estudi que duia al cap des de tant de temps. Així va començar a 
orientar els seus treballs cap a aquest camp, que el durien en pocs 
anys a un dels descobriments cabdals de la seva carrera científica: 
el descobriment de la síntesi de l’adenina a partir del cianur d’hi-
drogen, una troballa que Oró considera com un dels moments 
més emocionants que li ha proporcionat tota una vida dedicada 
a la ciència.

El primer dels experiments que va dur a terme el doctor Oró 
en el sentit que indiquem va ser l’estudi de la reacció de la hidro-
xilamina amb el formaldehid, en absència de descàrregues elèctri-
ques, que produeix aminoàcids. La interpretació d’aquesta síntesi 
fou que la hidroxilamina i el formaldehid es combinen tot for-
mant un compost que es diu formaldoxina, el qual perd aigua i es 
transforma en cianur d’hidrogen. Aleshores el cianur d’hidrogen 
combinat amb el formaldehid, en presència d’amoníacs, dona gli-
cina. L’interessant de l’experiment era que demostrava que es pot 
arribar a la formació d’aminoàcids per vies molt distintes, partint 
de compostos molt senzills.
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Aquest estudi, sota el títol d’A Possible Pathway for the Natural 
Synthesis of Glycine and Olycinamide, va ser presentat primer pel 
doctor Oró, a la cent trenta-cinquena reunió de l’American Chemi-
cal Society, division of Biological Chemistry, que va tenir lloc l’any 
1956 a Atlantic City. L’estudi, més complet, es va publicar el 1959 
a la revista Archives of Biochemistry and Biophysics, signat pel doctor 
Oró i els estudiants que van col·laborar amb ell i es va titular ales-
hores Amino Acid Synthesis front Formaldehyde and Hidroxylamine.

Estava fet, doncs, el primer pas important en una línia d’inves-
tigació basada en el concepte d’augment de complexitat, inspirat 
inicialment en Charles Darwin i Walther Löb, que havia de dur el 
doctor Oró al descobriment de la síntesi de l’adenina a partir del 
cianur d’hidrogen. En moltes troballes, però, influeixen de mane-
ra determinant no solament les circumstàncies més inesperades i 
més atzaroses, els capricis del destí, sinó també els fets més pura-
ment casuals. El doctor Oró estava en el camí ja de la investiga-
ció de la formació d’aminoàcids a partir de compostos elementals 
però va ser una conversa casual, escoltada a tercers, allò que és a la 
prehistòria de l’experimentació, que el duria a revelar la nova via 
de síntesi de l’adenina.

Aquesta conversa es va produir l’any 1959, a Nova York, en 
un simposi organitzat per les Nacions Unides i anomenat Primer 
Congrés Internacional d’Oceanografia. En una de les seccions del 
congrés es debatia l’origen de la vida. El doctor Oró, que parti-
cipava en les sessions, va afegir-se a una conversa informal entre 
tres científics molt qualificats: els professors Sidney Fox, Philip 
Abelson, que anys a venir seria director de la revista Science, i el 
doctor G.E. Hutchinson, un biòleg de molta anomenada, de la 
Universitat de Yale. En un moment de la conversa, Hutchinson 
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va preguntar a Abelson: «Què és aquell producte que es forma 
amb les descàrregues elèctriques en aquell experiment de pro-
ducció d’aminoàcids que ha fet el doctor Miller?» (El professor 
Stanley Miller havia aconseguit la formació d’aminoàcids a partir 
de descàrregues elèctriques sobre la composició d’una atmosfera 
primitiva feta de vapor d’aigua, amoníac i metà). Abelson va res-
pondre: «Ah, allò és un polímer d’aminoàcids...», sense donar-hi 
gaire importància. Al doctor Oró, però, aquella conversa li va que-
dar ballant pel cap i es va proposar, en tornar a Houston, de mirar 
amb deteniment tota aquella qüestió perquè va sospitar que la 
cosa podia ser molt més interessant que la displicència amb què 
ho havia despatxat Abelson.

La primera sorpresa va ser comprovar que el producte al·ludit 
en la conversa de Nova York i que resultava de seguir els passos de 
l’experiment de Miller no era un polímer d’aminoàcids sinó més 
aviat cianur d’hidrogen polimeritzat. Aleshores el doctor Oró va 
decidir fer un experiment amb cianur d’hidrogen, aigua i amoní-
ac, dels quals van sorgir aminoàcids. El resultat no es va publicar 
fins al 1961 al número 190 de la revista Nature, signat per ell i un 
estudiant de l’Índia que es deia S.S. Kamat sota el títol de “Amino 
Acid Synthesis from Hydrogen Cyanide Under Possible Primi-
tive Earth Conditions”, quan Oró ja havia publicat altres articles 
sobre la síntesi de l’adenina i de polipèptids.

Al principi del curs següent, que era el 1959-1960, el doctor 
Oró va orientar un estudiant a treballar en la recerca de la síntesi 
de l’adenina partint de la glicina i de compostos senzills, però ja 
més complicats que els que s’havien utilitzat en l’experimentació 
anterior. Oró s’havia compromès a presentar un abstract, un re-
sum d’aquesta investigació, com a membre que era de la Societat 
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Nord-americana de Bioquímics, a la reunió de l’anomenada Fede-
ration, que agrupava bioquímics, fisiòlegs i altres professionals de 
branques interrelacionades, que havia de celebrar-se pocs mesos 
després.

Els resultats de la investigació que li presentava l’estudiant, A.P. 
Kimball, van fer malfiar el doctor Oró. En resultava massa quan-
titat d’adenina. Aleshores, un cap de setmana, el doctor Oró va fer 
una anàlisi del treball que s’estava realitzant, va mirar el dissolvent 
que s’hi utilitzava i va adonar-se que l’estudiant s’equivocava, que 
allò que ell considerava que era adenina no era res més que l’es-
pectre del dissolvent.

El compromís adquirit amb la Federation, però, va empènyer 
Oró a buscar una solució. Aleshores va recordar que en l’experi-
ment que havia realitzat l’estiu passat, amb el cianur d’hidrogen, 
l’aigua i l’amoníac —que havien donat aminoàcids— en una zona 
del paper —el sistema amb què treballaven era la cromatografia de 
paper—, justament al punt que corresponia al lloc de moviment 
de l’adenina, hi havia una petita taca d’aquesta substància, però 
era tan ínfima, tan mínima, que llavors l’havia menyspreada. Ales-
hores, però, davant l’obligació de presentar l’abstract a què s’havia 
compromès i recordant aquell detall que a l’estiu havia considerat 
com una simple curiositat, el doctor Oró va pensar per primer 
cop en la possibilitat que es pogués formar adenina a partir sim-
plement del cianur d’hidrogen. Era una possibilitat remota, que 
considerava amb molt més escepticisme que confiança, però en tot 
cas va decidir-se a fer l’experiment.

El doctor Oró va tornar a revisar el material utilitzat a l’estiu, 
que encara conservava al laboratori, i va partir del raonament que 
si la quantitat de cianur d’hidrogen usada llavors havia produït 
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aquella mínima quantitat d’adenina caldria concentrar molt el 
producte de la reacció per, en conseqüència, multiplicar l’adenina 
produïda, si la suposició que feia era correcta. El doctor Oró re-
corda així aquell moment:

«Era un dissabte quan vaig fer l’experiment. Aquell any Nadal 
queia en diumenge. Per tant ho vaig deixar assecar durant la nit 
de Nadal i l’endemà al matí, el 25 de desembre de 1959, ho vaig 
analitzar. Teníem el laboratori en un primer pis i més amunt hi 
havia unes golfes en què hi teníem un quarto fosc amb una pe-
tita làmpada ultraviolada. Vaig posar el paper de cromatografia a 
la llum d’aquesta làmpada. La llum ultraviolada de 250 micrò-
metres és la radiació que absorbeixen l’adenina i la guanina, és 
l’absorció característica de les bases nitrogenades. I allí, en lloc 
d’aquell puntet que havia vist a l’experiment de l’estiu i que jo ha-
via menyspreat, hi havia una taca grossa, impressionant, d’adenina. 
Vaig quedar bocabadat. Jo diria que aquell va ser un dels moments 
més emocionants de la meva vida com a científic. Se’m va posar la 
pell de gallina. Estava sol, en la foscor, veient el que tenia davant 
i no m’ho creia.»

Aquest descobriment, aquesta comprovació suposava tocar 
molt de prop el misteri, sempre, per ara, inefable, de l’origen de 
la vida. «El cianur d’hidrogen té tres àtoms —explica el doctor 
Oró—: hidrogen, carboni i nitrogen. Veure que d’un compost tan 
simple i tan tòxic se’n genera un de tan complex i tan fonamental 
per a la vida com és l’adenina em va impressionar molt. Quan 
aconsegueixes una cosa que has perseguit molt i durant molt de 
temps passa que gairebé no t’ho creus. I allò era com si el Creador 
m’estigués dient: mira, aquí t’ensenyo la veritat de la natura. De 
fet era la natura la que m’estava ensenyant una realitat elemental 
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però que en aquells moments per a mi era excepcional, per tal com 
s’ignorava.»

L’adenina és una molècula cabdal des d’un punt de vista bio-
químic ja que forma part dels àcids nucleics, de les molècules in-
formacionals o genètiques, i també dels coenzims, sense els quals 
no podrien tenir lloc els processos metabòlics. El doctor Oró va 
completar l’experiment l’endemà, el dilluns mateix. Els anys de 
doctorand a Baylor havia estudiat com se sintetitzava l’adenina a 
través d’una altra via diferent i més complexa de la que acabava de 
descobrir i quins eren els elements intermedis. Aleshores Oró va 
raonar que si allò que tenia al davant era adenina, com tot sembla-
va indicar-ho, també apareixerien els compostos intermedis. Així, 
l’endemà de Nadal va practicar un altre cromatograma en què va 
acabar de posar els reactius d’anàlisi per determinar la presència 
dels compostos intermedis i, en efecte, tots van aparèixer, amb la 
qual cosa es confirmava la validesa de l’experiment.

Els resultats d’aquest treball es van publicar a la revista Bioche-
mical & Biophysical Research Communications el 1960 en un article 
titulat “Synthesis of Adenine from Ammonium Cyanide” i van 
ser presentats a la reunió de la Federation en un ambient d’expec-
tació. Allà es va començar a consolidar públicament el prestigi 
científic que anava adquirint el doctor Oró.

Un dels primers científics que van reconèixer la importància 
del descobriment de la nova via de síntesi de l’adenina fou el pre-
mi Nobel Melvin Calvin, que va invitar el doctor Oró a treballar, 
l’estiu de 1962, a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, cosa que 
va permetre a Oró de fer tres nous descobriments, que van ser 
publicats a la revista Nature el 1963. Fou el mateix Calvin qui 
va suggerir a la NASA de celebrar un simposi sobre exobiolo-
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gia al Jet Propulsion Laboratory ( JPL) de Pasadena, Califòrnia, 
i de comptar-hi, com a invitats especials, amb el professor Frank 
Drake, astrònom, impulsor de la recerca de civilitzacions extrater-
restres, i amb el doctor Oró, entre altres científics.

Més endavant el reconegut químic orgànic de l’Institut Politèc-
nic de Zuric (ETH), Albert Eschenmoscher, ha anat presentant 
públicament la reacció de síntesi de l’adenina anomenada per ell, 
en alemany, Ororsche Reaktion que d’una forma molt resumida fou 
publicada pel doctor Oró l’any 1961, al número 191 de la revista 
Nature sota el títol “Mechanism of Synthesis of Adenine from 
Hydrogen Cyanide under Possible Primitive Earth Conditions”.

El descobriment, però, no va pas ser acceptat d’entrada arreu 
del món per la comunitat científica. A Anglaterra i al Japó diver-
sos científics van dubtar-ne i un viròleg molt famós de Cambridge 
va posar col·laboradors a treballar al seu laboratori per demostrar 
que l’experiment no era correcte, amb el resultat que encara van 
confirmar i van dimensionar més el descobriment d’Oró. Aquests 
estudis de Lowe, Rees i Markham van ser publicats al número 199 
de la revista Nature el 1963.

D’altra banda, el descobriment de la nova via de síntesi de l’ade-
nina va tenir una conseqüència comercial curiosa. Hi havia una 
empresa japonesa que elaborava uns polímers d’acrilonitril en què 
s’emprava cianur d’hidrogen, els científics de la qual es trobaven 
que, de tant en tant, els sortia una mala fornada, per dir-ho així, i 
tot se’ls omplia d’una matèria cristal·lina blanca. Quan es va pu-
blicar el treball del doctor Oró aquells científics van comprendre 
que aquella matèria blanca era adenina. Aleshores van modificar 
l’experiment. Van treure’n l’aigua i van augmentar la temperatura. 
Així van obtenir-ne una quantitat més elevada, d’un quinze per 
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cent de rendiment, aproximadament. Llavors, com que ja havien 
fet una modificació als passos que suggeria Oró, van patentar el 
procediment, arreu del món, a nom de l’empresa japonesa, com a 
mètode industrial per a l’obtenció d’adenina.
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6.  La vida ve dels cometes. La vinculació amb la 
NASA

El descobriment de la síntesi de l’adenina a partir del cianur d’hi-
drogen va ser la base perquè el doctor Oró fes un altre pas en la 
investigació de l’origen de la vida. És un pas, val a dir, arriscat, més 
especulatiu i hipotètic que els que havia fet fins aleshores, tot i 
que, avui mateix, el que va publicar el doctor Oró el 1961 continua 
constituint una teoria àmpliament acceptada. Es tracta, en essèn-
cia, d’atorgar als cometes un paper determinant en l’aparició de la 
vida a la Terra primitiva.

En aquell temps, tot seguit del descobriment de la síntesi de 
l’adenina a partir del cianur d’hidrogen, el doctor Oró va llegir un 
breu article de Vasili Fesenkov, membre de l’Acadèmia de Cièn- 
cies de l’URSS, publicat a Scientific American en què s’explicava 
que el fenomen que va tenir lloc l’any 1908 a la regió de Tunguska, 
a Sibèria, havia estat l’explosió d’un cometa. Aquest cos celeste, 
en entrar a l’atmosfera de la Terra, s’havia escalfat i com a conse-
qüència s’havien volatilitzat els gels que el formaven, tot produint 
una explosió similar a la d’una bomba atòmica molt potent però 
sense radiació. L’explosió havia tingut lloc a 8.000 metres d’altura 
i els arbres d’un bosc siberià, en una àrea de 50 quilòmetres, ha-
vien quedat arrasats en posició radial. La primera impressió dels 
científics era que es tractava de la caiguda d’un meteorit, però no 
s’havien trobat ni pedres ni cràters, pròpiament. Fesenkov donava 
una explicació coherent del fet amb la seva teoria de l’explosió 
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cometària. Altres científics afirmaven que podia tractar-se d’un 
fragment del cometa Encke.

Aleshores ja se sabia que els cometes porten molt de cianur 
d’hidrogen a més d’aigua i d’amoníac o sigui que duien tres com-
ponents que el doctor Oró havia usat per descobrir la nova via de 
síntesi de l’adenina. De fet, ja el 1910, quan el cometa Halley va 
passar prop de la Terra, arreu del món es venien pastilles contra el 
cianogen perquè ja es coneixia l’existència de gran quantitat de cia- 
nur d’hidrogen en els cometes i se’n temien els efectes. El doctor 
Oró va completar la documentació consultant, entre altres, els tre-
balls que havia publicat el doctor Harold Urey sobre la interacció 
dels cometes amb la Terra.

«Aleshores —explica Oró— vaig fer el raonament següent: si 
els cometes porten cianur d’hidrogen, si encara aquest segle ma-
teix n’han caigut sobre la Terra, si sembla demostrat que queien 
sobre la Terra primitiva amb molta més profusió i freqüència que 
no ho fan ara, és molt lògic pensar que aquests cometes van apor-
tar l’aigua i el material orgànic del qual es poden generar molè-
cules bioquímiques fonamentals per a la vida com l’adenina, la 
guanina, aminoàcids, etc. Acceptant aquesta hipòtesi simplificà-
vem el procés per saber d’on venen les molècules progenitores per 
fer les molècules bioquímiques: d’entrada venen dels cometes que 
bombardejaven contínuament la Terra primitiva.»

L’article on s’exposava aquesta teoria es va publicar al número 
190 de la revista Nature el 1961 sota el títol “Comets and tbe For-
mation of Biochemical Compounds on the Primitive Earth”. A 
l’article se suggereix que una de les conseqüències més importants 
de les interaccions dels cometes amb la Terra seria l’acumulació 
en el nostre planeta d’una quantitat relativament gran de compos-
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tos de carboni i dels altres elements biogènics, hidrogen, nitrogen, 
oxigen, sofre i fòsfor, provinents dels cometes, que se sap que es 
poden transformar espontàniament en aminoàcids, purines i al-
tres compostos bioquímics. Es calculava, a més, que la massa de 
la biosfera terrestre era equivalent a la massa del cometa Halley.

La hipòtesi que el doctor Oró va formular el 1961 ha estat 
acceptada a bastament amb posterioritat. Entre els que la reco-
neixen figura, per exemple, el doctor A.G.W. Cameron, que és un 
dels més prestigiosos científics actuals en el camp de l’astronomia 
planetària, defensor de la teoria de la formació del sistema Ter-
ra-Lluna com a conseqüència d’un impacte únic, que és una de les 
més atractives i veraces que s’han formulat per explicar la relació 
entre la Terra i el seu satèl·lit.

Poc temps després d’haver publicat a la revista Nature l’article 
esmentat, l’any 1963, va començar la vinculació del doctor Oró 
amb la NASA, l’organisme creat pel govern dels Estats Units el 
1958 com a agència governamental independent per tal de coordi-
nar i dur a terme la investigació aeroespacial. La NASA, sigla que 
condensa la denominació National Aeronautics and Space Admi-
nistration, havia estat creada per l’administració nord-americana 
per tal de contrarestar l’avantatge que havia aconseguit l’URSS en 
la carrera espacial a finals dels anys 50. En efecte, el 4 d’octubre de 
1957 els soviètics havien iniciat el que aleshores es va anomenar 
l’Era Espacial amb el llançament del primer Sputnik, un petit sa-
tèl·lit artificial no tripulat que van situar a l’òrbita de la Terra. Més 
impressió va provocar encara el primer vol orbital tripulat, que va 
dur a terme el 12 d’abril de 1961 el cosmonauta rus Iuri Gagarin 
a bord de la nau Vostok 1. El president Kennedy va anunciar que 
abans d’acabar la dècada dels 60 els nord-americans arribarien a la 
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Lluna i un mes després del vol de Gagarin, el maig de 1961, es va 
fer públic que la NASA posava en marxa el programa Apollo per 
complir l’objectiu marcat pel president.

La NASA té com a mètode de treball la invitació a participar 
en els seus projectes els científics més destacats en cada àrea. Així, 
el director d’un dels departaments de la NASA, concretament el 
de Ciències de la Vida —que forma part d’una de les cinc grans 
àrees en què es divideix l’organització, la de Ciències i Aplicacions 
Espacials—, que aleshores, a principis dels anys 60, era el doc-
tor Quimby, va adreçar una carta al doctor Oró, tot convidant-lo 
a integrar-se en els treballs de l’organisme aeroespacial. Fou per 
aquesta via que el doctor Oró va passar a formar part d’un grup 
de científics procedents de set universitats nord-americanes que 
van posar-se a treballar en el projecte Apollo pel que fa en concret 
als estudis de química orgànica. El doctor Oró fou el que en la 
terminologia de la NASA s’anomena Principal lnvestigator, càrrec 
que representa ser cap d’un equip, en el seu cas cap de l’equip de la 
Universitat de Houston que va col·laborar amb la NASA en l’àrea 
esmentada.

«En el curs 1963-64 ja vaig presentar a la NASA propostes de 
treballs científics —comenta el doctor Oró— que ells avaluaven en 
el comitè corresponent i que després finançaven en consonància 
amb la importància que atorgaven al projecte. Un dels sotsdirectors 
del programa de Ciències de la Vida va venir a la Universitat de 
Houston a oferir-nos el suport necessari per establir un equip  
de científics i d’enginyers. Així, durant una època, vam tenir un 
gran equip que s’ocupava de fer els preparatius perquè quan ar-
ribessin les mostres lunars les poguéssim analitzar. Des del 1964 
fins a la meva jubilació, el 1994, cada any vaig disposar d’ajut de la 
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NASA per dur a terme diversos treballs dintre de l’àrea anomena-
da Cosmoquímica Orgànica.»

La intervenció del doctor Oró en el projecte Apollo, la histò-
rica missió espacial que duria els astronautes Neil Armstrong i 
Buzz Aldrin a posar els peus sobre la superfície lunar, per primer 
cop en la història de la humanitat, el 20 de juliol de 1969, va tenir 
un doble vessant. El doctor Oró va intervenir primer a projectar 
els instruments que havien de servir per fer l’anàlisi química de 
les mostres de material lunar. Després, un cop van ser a la Terra 
aquestes mostres, va dedicar-se a estudiar-les.

Així, en el laboratori de la Universitat de Houston es va desen-
volupar un petit espectròmetre de masses per tal de poder ser uti-
litzat in situ per analitzar les molècules de baix pes molecular que 
es poguessin trobar a la Lluna. Aquest instrument no fou utilitzat, 
ja que les mostres es van portar a la Terra, però part del disseny 
de l’aparell fou el que uns anys més tard es va emprar en una altra 
missió de la NASA, el projecte Viking, al planeta Mart.

La participació en el projecte Apollo va permetre, a més, que el 
laboratori de la Universitat de Houston adquirís un aparell de la 
tecnologia més avançada en aquell moment per tal de destinar-lo 
a l’anàlisi molecular. L’aparell, projectat per una companyia sue-
ca, el laboratori LKB, reunia dos dels sistemes d’anàlisi molecu-
lar més usats independentment fins aleshores, l’espectrometria de 
masses i la cromatografia de gasos. La combinació d’aquests dos 
instruments es feia mitjançant un separador molecular que s’havia 
desenvolupat durant la Segona Guerra Mundial per obtenir la se-
paració dels isòtops pesants, com ara el deuteri, en la preparació de 
les bombes atòmiques. En els aparells de cromatografia gasosa que 
existien fins a principis dels anys 60, però, es necessitava una gran 
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quantitat de gas, d’hidrogen o d’heli, per empènyer les substàncies 
objecte d’anàlisi. Tot aquest gas no podia penetrar a l’espectrò-
metre de masses, que funciona amb un fil que està al roig, perquè 
hauria cremat el fil.

L’aparell LKB, en canvi, es va dissenyar de forma que un tubet 
de mida capil·lar —cromatògraf— provoca la separació de cada 
un dels compostos de la mostra analitzada, segons que siguin més 
o menys volàtils. Després les molècules arriben a un separador 
molecular. Allí una bomba de rebuig expulsa l’excés de gas i les 
molècules més pesants, que s’han separat, salten i van a parar a 
l’espectròmetre de masses on són identificades.

Aquest instrument va resultar fonamental a l’hora d’analitzar 
amb precisió les mostres lunars. Un cop escalfades aquestes mostres, 
el cromatògraf de gasos en separava les distintes molècules mentre 
que l’espectròmetre de masses les identificava i les reconeixia.

«Als Estats Units —explica el doctor Oró— van venir dos 
d’aquests aparells, un va anar a un laboratori que feien estudis 
sobre el petroli, a Tulsa, Oklahoma, i l’altre va venir a la Univer-
sitat de Houston. Molts dels articles que formen part del meu 
currículum són treballs d’anàlisi realitzats amb aquest aparell, que 
m’oferia el mètode millor i més ràpid d’anàlisi de mescles com-
plexes. Es podia aplicar, a més, a les més variades matèries. Vaig 
tenir un deixeble de Barcelona, el doctor Emili Gelpí, que després 
s’ha especialitzat en l’aplicació d’aquestes tècniques analítiques als 
problemes biomèdics, que, mentre preparava la tesi doctoral, va 
separar milers de compostos de les substàncies més diverses grà- 
cies a l’instrument LKB.»

L’objecte fonamental de tot aquest projecte científic en què el 
doctor Oró havia començat a treballar entre el 1963 i el 1964 era 
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l’estudi de les mostres lunars que els membres de la missió Apollo 
XI van dur de l’espai el 1969. Els resultats de l’anàlisi de les mos-
tres lunars van confirmar el que els científics més rigorosos ja ha-
vien intuït de feia temps: l’absència de formes de vida a la Lluna. 
Aquestes anàlisis van detectar l’existència d’unes petites quantitats 
de compostos de carboni que corresponien al metà i al pentà, en 
quantitats mínimes, de parts per milió. Aquesta presència es va 
considerar que era producte o bé de restes dels impactes produïts 
pels cometes i meteorits o bé del vent solar.

El sol, a més de llum, irradia partícules que poden ser electrons 
o protons, que de vegades causen aurores boreals. Entre aquestes 
partícules també hi ha petites quantitats de ions de carboni, de 
nitrogen i d’hidrogen, que viatgen a grans velocitats de forma que 
si xoquen amb una pedra o amb el sòl hi queden incrustades. Són 
ions implantats pel vent solar. Això és el que es va detectar a les 
mostres lunars. En aquestes mostres també es van descobrir pe-
titíssimes quantitats d’aminoàcids, originades probablement pel 
cianur d’hidrogen d’origen cometari, dels ions del vent solar o de 
l’espai interestel·lar.

«A la Lluna a penes hi ha matèria orgànica —explica el doc-
tor Oró—. En veure el polsim lunar alguns es van fer il·lusions 
perquè és d’un color negrós, cosa que va fer pensar que potser era 
substància orgànica. Hi havia hagut un investigador que assegu-
rava, cap a l’any 1962, que aquells cràters plans que s’albiren a la 
Lluna i que s’anomenen mars tenien un color més fosc en la part 
més fonda perquè allà en el passat hi havia hagut un mar o un llac 
i que en aquells indrets hi podia haver restes de matèria orgànica 
fòssil. Però es va demostrar que no era així. De fet la major part 
són cràters produïts pels impactes còsmics.»
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El doctor Oró reconeix que aquests resultats de l’anàlisi de les 
mostres lunars no van pas suposar una decepció per als investiga-
dors. «D’alguna manera ja ens els esperàvem. La Lluna és un sa-
tèl·lit amb molt poca massa gravitatòria, la gravetat és molt baixa 
i per tant la Lluna, des de la seva formació, no pot retenir aigua ni 
cap matèria volàtil. A més, amb prou feines hi ha atmosfera. L’at-
mosfera de la Lluna és deu mil milions de vegades més prima que 
la de la Terra. L’edat de les roques més antigues que s’han pogut 
recollir a la superfície lunar és de 4.200 milions d’anys. Són més 
antigues que les més antigues que s’han trobat fins ara a la super-
fície terrestre, que és de 3.800 milions d’anys, tot i reconeixent que 
el sistema solar es va formar ara fa uns 4.650 milions d’anys i que 
aproximadament aleshores es va formar el sistema Terra-Lluna, 
com a conseqüència d’un impacte catastròfic. D’altra banda hi ha 
moltes similituds entre les roques de la Lluna i les del mantell 
terrestre, com a producte lògic del seu origen comú, d’acord amb 
la teoria de Cameron.»

001M-3153.indd   66001M-3153.indd   66 16/12/22   8:5316/12/22   8:53



67

7. El programa Viking d’exploració de Mart

L’any 1964, quan encara s’estava començant a desenvolupar el 
programa Apollo, ja va tenir lloc a la Universitat de Stanford, a 
Califòrnia, una reunió d’un centenar de científics, dirigida pel 
professor Joshua Lederberg, premi Nobel, per planificar l’explo-
ració del planeta Mart, a través del que es va anomenar programa 
Viking. En aquesta reunió hi va participar el doctor Oró.

L’equip d’estudis biològics que es va constituir estava dirigit 
pel professor Klein, que coordinava diversos laboratoris. L’equip 
d’Anàlisi Molecular, en el qual es va integrar el doctor Oró, tenia 
com a cap el professor Klaus Biemann, del Massachussets Institut 
of Technology. A la reunió de Stanford es va plantejar quin seria el 
millor sistema per analitzar les mostres de matèria orgànica de la 
superfície del planeta Mart, tenint present que tota aquesta anàlisi 
s’havia de fer automatitzada ja que la nau que viatjaria a Mart no 
podia ser tripulada ni les mostres serien transportades a la Terra.

Klaus Biemann, que havia treballat en l’espectrometria de mas-
ses, va suggerir enviar a Mart un petit espectròmetre com el que 
havia desenvolupat l’enginyer Griffin al Jet Propulsion Laboratory 
( JPL), és a dir, Laboratori de Propulsió a Reacció, que posseïa la 
NASA a Pasadena. El doctor Oró, però, va suggerir que, perquè 
les anàlisis fossin més fiables i definitives, es podia complementar 
l’espectròmetre amb un cromatògraf de gasos, reproduint a peti-
ta escala l’instrument LKB que Oró utilitzava al laboratori de la 
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Universitat de Houston. Aquest aparell, però, pesava dues tones. 
Es tractava de fabricar, doncs, un model a escala cent vegades més 
reduïda, de forma que pesés solament uns vint quilos, tot incorpo-
rant, a més, unes vàlvules especials que controlessin l’excedent de 
gasos que se suposava que hi hauria al planeta Mart.

Després d’haver considerat els pros i els contres i les possibili-
tats reals de construcció d’aquesta versió reduïda de l’instrument 
LKB, la proposta d’Oró fou acceptada i es van muntar dos aparells 
de les característiques indicades que van formar part dels lander, 
els ginys espacials que van aterrar a la superfície del planeta Mart, 
un a la Plana Daurada —Chryse— situada més a l’equador del 
planeta, i un altre a la Plana Utopia, més al nord. I allà han restat 
els dos lander amb tots els seus instruments.

L’estudi del planeta Mart es presentava d’entrada més interes-
sant que el de la Lluna perquè alguns astrònoms prestigiosos i 
amb rigor científic havien explicat que els semblava percebre a 
la superfície del planeta vermell una mena de canals d’irrigació, 
cosa que representava l’existència de formes de vida intel·ligent. 
El divulgador científic Carl Sagan, que formava part també del 
programa Viking, havia defensat aquesta hipòtesi en el seu llibre 
Cosmos. Altres científics, com el professor Lowell, estaven segurs 
de l’existència de vida a Mart.

Abans de l’exploració de Mart ja es va arribar a la conclusió, 
però, que aquells suposats canals no eren res més que un efecte 
visual. Com a conseqüència de les tempestes que hi ha al planeta 
Mart es produeixen unes petites dunes que el vent alinea. Ales-
hores els promontoris de les dunes formen, vistos a la distància, 
com uns petits puntets que enganyen l’ull, de manera que sembla 
que hi hagi una línia allà on només hi ha una successió de cúpules 
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dels promontoris. No hi havia, doncs, canals sinó un seguit de 
dunes.

En principi, l’any per a l’arribada a Mart es va fixar que havia 
de ser el 1973. Però el president Nixon va retallar el pressupost 
destinat a la NASA, cosa que va provocar que els diferents passos 
del programa es retardessin. Aquesta circumstància no va ser mal 
acollida pels científics, els quals consideraven que en la data fixada 
inicialment de ben segur no haurien tingut enllestit tot el variat i 
complex treball de preparació que comportava el programa d’ex-
ploració de Mart.

Finalment, el 20 d’agost de 1975 va sortir de cap Canaveral 
el primer dels dos Viking en direcció a Mart. El segon Viking 
va enlairar-se el 9 de setembre. Tot i el retard de dos anys so-
bre el calendari inicialment previst, els darrers mesos abans de 
la sortida es van haver de constituir uns equips molt nombrosos 
de científics —que en alguns moments van reunir més de 2.000 
persones— per poder tenir a punt tots els diversos aspectes del 
projecte.

Per un interès polític s’havia establert que l’arribada a Mart ha-
via de ser el 4 de juliol de 1976, que coincidia amb el bicentenari 
de la independència dels Estats Units. Les naus que van sortir de 
la Terra l’estiu de 1975 van passar onze mesos creuant l’espai in-
terplanetari entre la Terra i Mart. Les naus es comandaven des de 
la Terra amb una interacció a la velocitat de la llum entre cada nau 
i els controladors terrestres, a part els mecanismes automàtics que 
hi havien estat incorporats. Així va resultar que el dia 4 de juliol, 
encara que es pot dir que la primera de les naus ja era a tocar Mart, 
no s’havia trobat el lloc ideal per aterrar, el lloc segur, segons les 
condicions prefixades.
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L’home va posar el seu primer vehicle a Mart, finalment, el dia 
20 de juliol de 1976, set anys després, dia per dia, que Armstrong 
i Aldrin havien trepitjat la superfície lunar. La segona nau va arri-
bar el 3 de setembre. Els Viking tenen tres parts. La primera era 
el coet propulsor, que queia al mar i restava per tant a la Terra. La 
segona era el satèl·lit, que és l’aparell que resta en òrbita del pla-
neta Mart, i la tercera era l’anomenat lander, que era el vehicle que 
havia de descendir fins a la superfície de Mart.

En el procés d’aterrament hi havia tres fases. La primera, de 
fricció, suposava una desacceleració del vehicle, protegit per aï-
llants de suro i de plàstic per evitar-ne la ignició. La segona era 
l’obertura d’un paracaigudes que disminuïa encara més la velocitat 
del lander. En la tercera entraven en funcionament uns retropro-
pulsors que amortien el descens fins a fer que el vehicle quedés 
dipositat sobre la superfície del planeta.

El doctor Oró va tenir una intervenció també en el procés de 
decidir la forma que havia de tenir aquest retropropulsor. En prin-
cipi, estava previst d’acoblar als lander que havien d’aterrar a Mart 
un sol retropropulsor de grans dimensions, com el que duia la nau 
que va aterrar a la Lluna i que en descendir aixecava una gran 
quantitat de pols. En l’Apollo XI el fet no va representar cap pro-
blema ateses les dimensions que tenia la nau, molt superiors a les 
del vehicle que havia d’aterrar a Mart.

En una visita al Langley Research Center, de la NASA, a 
Hampton, Virgínia, on s’estaven dissenyant els aparells dels 
Viking, Oró va suggerir que el sistema de retropropulsor únic seria 
fatal a Mart perquè la pols que aixecaria podia fins i tot enterrar el 
lander i inutilitzar-lo. Va ser aleshores que es va decidir incorporar 
a l’aparell no un sol retropropulsor sinó tres unitats més petites 
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de retropropulsió, dividides, a més, en divuit petits bufadors, que 
produirien un efecte molt més amortit sobre la superfície de Mart. 
Així l’aterratge a Mart va ser molt suau i la quantitat de pols que 
es va aixecar va ser mínima, tot i que fou suficient per entelar, en 
un primer moment, tot seguit de l’arribada, les lents de les càme-
res que transmetien les imatges que s’albiraven des del lander i que 
fins al cap d’una estona no es van anar aclarint.

En l’arribada a Mart hi va haver un altre fet curiós i és que el 
lander —que tenia tres potes per facilitar-ne l’estabilitat a pesar 
de la irregularitat possible del terreny— duia un mecanisme elec-
trònic que identificava els colors per comparació. Aquests colors 
s’havien fixat de forma que el cel fos blau però va resultar que el 
cel de Mart és d’un color ocre rogenc, com a conseqüència de les 
tempestes que sempre es produeixen al planeta.

El programa Viking contemplava realitzar a Mart uns tretze 
experiments generals, un dels primers dels quals era estudiar si al 
planeta hi havia vida. El lander duia un robot que treia un braç, 
agafava una mostra de la superfície del planeta, es retreia i la po-
sava en un embut. A partir d’aquí el material es distribuïa per 
diversos aparells segons l’experiment que s’havia de realitzar.

Hi havia tres experiments biològics principals a fer. El més im-
portant consistia a agafar una mostra del planeta, abocar-la en 
una cambra i mesclar-la amb una solució d’aigua i substàncies 
nutritives marcades amb carboni 14 radioactiu, com ara glucosa, o 
alguns aminoàcids simples, com la glicina, entre altres substàncies. 
Aquest experiment va donar uns resultats que van deixar parats els 
biòlegs. El primer que es va comprovar és que la mescla havia pro-
duït una gran quantitat de diòxid de carboni radioactiu. La cosa 
resultava espectacular perquè ni la terra més adobada d’un hort no 
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produiria un senyal tan fort d’existència de vida. Els directius de la 
NASA es van posar en contacte amb el Congrés i amb el govern 
dels Estats Units, els quals van autoritzar que la notícia es fes pú-
blica l’endemà. Era un divendres al vespre.

Així, el dissabte al matí, en el JPL de Pasadena, la NASA va fer 
pública la informació del presumpte descobriment de l’existència de 
vida a Mart. Primer es va presentar a un centenar de científics, mem-
bres del programa Viking, després s’havia de comunicar a la premsa. 
El doctor Oró recorda així aquell moment i el que allí va succeir:

«Quan els biòlegs van començar a presentar els resultats tot-
hom es va quedar veient visions. Abans, jo ja sospitava que a Mart 
no hi podia haver vida perquè hi havia un nivell d’oxidació molt 
alt. Quan van posar la segona diapositiva, amb tots els ingredients 
que havien intervingut en la mescla reactiva, vaig veure que l’últim 
de tots era l’àcid fòrmic. Em va caure l’ànima als peus. Aleshores 
vaig adonar-me clarament que estàvem davant d’un gran error. Jo 
sabia com es podia interpretar allò, jo sabia què havia passat allà 
i que aquell resultat que se’ns presentava com una gran troballa 
no tenia res a veure amb l’existència de vida. Vaig demanar per 
parlar, sol·licitant permís als biòlegs, i em vaig oferir a explicar el 
que em semblava. A la sala hi havia unes cares de tensió, un silen-
ci sepulcral, perquè, és clar, jo trencava aquell entusiasme d’haver 
descobert vida a Mart, que era una perspectiva que entusiasmava 
tothom. Però, no, era l’àcid fòrmic, en oxidar-se, químicament, no 
biològicament, el que produïa aquella confusió, aquella sensació 
d’existència de vida que en realitat era falsa. Vint anys enrere, en 
fer la tesi doctoral, jo havia estudiat els mecanismes d’oxidació de 
l’àcid fòrmic. És una oxidació molt fàcil i allà estàvem, en realitat, 
davant la reproducció d’aquell procés.»
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Els periodistes esperaven, però, que tingués lloc la conferència 
de premsa en la qual havien de produir-se aquelles revelacions es-
pectaculars. Aleshores es va optar per una solució salomònica. «El 
doctor Harold Klein, que era el coordinador dels equips biològics, 
va ser molt correcte —recorda el doctor Oró—. Va dir que els 
professors Levin i Straat, biòlegs, consideraven que s’havien trobat 
evidències de l’existència de vida microbiana a Mart, però que un 
membre de l’equip d’Anàlisi Molecular —i va esmentar el meu 
nom— aportava una interpretació química segons la qual el que 
s’havia trobat a Mart no tenia res a veure amb la vida. Aleshores 
la premsa va recollir les dues versions. The Los Angeles Times, per 
exemple, explicava la interpretació meva.»

Tot i que no s’hi va trobar vida, l’exploració de Mart va ser 
positiva des d’un punt de vista científic i tecnològic, entre altres 
coses perquè la investigació que va provocar va fer avançar molt 
els coneixements en camps com la robòtica o els supercomputa-
dors. El programa Viking ha estat un dels projectes de la NASA 
que van funcionar amb més correcció. En tot cas el fet que, amb 
el temps, es confirmés la teoria del doctor Oró i que no es trobés 
vida a Mart va fer que es perdés l’interès per l’exploració d’aquest 
planeta, almenys temporalment, segons els plans inicials.

«El programa de Cosmoquímica Orgànica finançat per la 
NASA —explica el doctor Oró— el vaig anar continuant fins al 
1994. El que he anat fent han estat treballs de síntesi orgànica en 
les condicions de la Terra primitiva o bé treballs d’anàlisi, ja sigui 
de meteorits, de roques molt antigues, d’organismes molt primi-
tius com els arqueobacteris i d’altres mostres terrestres. Als meus 
alumnes sempre he procurat donar-los una formació dual, que in-
clogués el coneixement de la química relacionada amb aquestes 
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qüestions i a més l’anàlisi química, utilitzant les tècniques més 
avançades, principalment la cromatografia gasosa i l’espectrome-
tria de masses combinada.»
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8. Les propostes per tornar a l’Estat espanyol

L’anomenada com a científic que va anar prenent el doctor Oró 
des de principis dels anys 60 va provocar que sorgissin diverses 
propostes per fer que tornés a l’Estat espanyol a viure i a treballar. 
La seva participació, l’any 1961, en una reunió de la Societat Es-
panyola de Bioquímica, que va tenir lloc a Santiago de Compos-
tel·la, va fer que comencés a ser conegut com a científic espanyol 
emigrat als Estats Units. Des d’aleshores, i al llarg dels anys, es van 
formular diversos projectes, més sòlids o més ocasionals, per afa-
vorir la tornada de Joan Oró a l’Estat espanyol, perquè hi pogués 
treballar en les condicions adequades.

La primera d’aquestes propostes va oferir-la la Universitat de 
Granada, que més endavant, el 1972, nomenaria Joan Oró doc-
tor honoris causa. El rector de la Universitat de Granada, Federi-
co Mayor Zaragoza, va oferir al doctor Oró venir a treballar en 
aquesta universitat i disposar d’un edifici que la universitat posseïa 
a Màlaga per muntar-hi el laboratori. L’acord no va ser possible 
perquè l’oferta de la Universitat de Granada no compensava que 
el doctor Oró abandonés la Universitat de Houston i els treballs 
per a la NASA que estava realitzant.

El segon intent va tenir lloc a Barcelona quan el rector de la 
Universitat Autònoma, Vicente-Luis Villar Palasí, germà de qui 
aleshores era ministre d’Educació, va disposar-se a nomenar el 
doctor Oró professor extraordinari de l’esmentada universitat. Era 
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l’any 1971. El nomenament va anar precedit d’una complexa ne-
gociació politicoadministrativa. Fins aleshores no existia la cate-
goria de professor extraordinari, que va ser creada per evitar la 
rigidesa acadèmica i burocràtica del sistema de nomenament de 
catedràtics. El fet va provocar tensions en el Consejo de Universi-
dades, discussions i propostes diverses, que es van resoldre amb el 
nomenament de quatre professors per decret: els doctors Antoni 
Puigvert i Joan Oró per la Universitat Autònoma i Gil Vernet i 
Joaquim Barraquer per la Universitat de Barcelona. En definitiva 
i a la pràctica aquesta decisió acadèmica permetia més llibertat als 
rectorats a l’hora de gestionar qüestions econòmiques i adminis-
tratives i de dotar les càtedres d’òrgans d’investigació annexos.

Així, doncs, el 1971, i com a producte de l’operació esmentada, 
el doctor Oró va demanar l’excedència a la Universitat de Houston 
i va passar a ser, durant uns mesos, el cap de la càtedra de Biofísica 
que s’havia creat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Junta-
ment amb aquesta càtedra, el doctor Oró havia emparaulat amb el 
rector Villar Palasí la creació de l’Institut de Biologia Fonamental 
(IBF), que efectivament es va dur a terme, i que es va instal·lar, en 
uns mòduls prefabricats, a l’hospital de Sant Pau. Avui dia aquest 
Institut existeix formant part de la Universitat Autònoma de Bar-
celona. El 1981 el doctor Oró en va ser nomenat president del 
Consell Científic Internacional.

Al cap d’uns mesos de treballar a la Universitat Autònoma en 
la càtedra que s’acabava de crear, el doctor Oró, però, va decidir de 
tornar a Houston, atès que va veure que tampoc no es concretaven 
totes les promeses que se li havien fet per garantir-li el retorn.

El tercer intent de fer tornar el doctor Oró a l’Estat espanyol va 
tenir altra vegada com a impulsor Federico Mayor Zaragoza. Era 
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cap a l’any 1974 i Mayor ocupava el càrrec de sotssecretari del Mi-
nisteri d’Educació i Ciència. El doctor Oró estava treballant en el 
centre que la NASA té a Califòrnia i havia començat a planificar 
el simposi d’homenatge a Severo Ochoa, en complir els 70 anys, 
que havia de celebrar-se l’any vinent, el 1975.

Aleshores, Mayor va proposar una reunió a Nova York per trac-
tar el retorn a l’Estat espanyol d’Oró i d’Ochoa en què, a més 
dels esmentats, hi va participar José Luis Yuste, que era el director  
de la Fundació Juan March. Mayor volia aprofitar uns terrenys de 
la Universitat Autònoma de Madrid per construir un edifici que 
acolliria l’Institut de Biologia Molecular Severo Ochoa, mentre 
que a Barcelona es constituiria l’Institut de Biofísica i Neurobio- 
logia perquè hi treballés el doctor Oró i també el doctor Emili 
Gelpí, que s’havia especialitzat en l’estudi de la neuroquímica i de 
la biomedicina. L’esmentat Institut es va crear mitjançant decret el 
juny de 1975 i es va adscriure al Consejo Superior de Investigacio- 
nes Científicas (CSIC).

La Diputació de Barcelona havia projectat i disposava d’un edi-
fici, a Cerdanyola, que s’anomenava Flor de Maig, per dedicar-lo 
a la investigació farmacèutica, en un projecte que impulsava Josep 
Maria Sabaté. Aleshores, en un contacte a diverses bandes entre 
la Diputació de Barcelona, el Ministeri d’Educació i Ciència, la 
Fundació Juan March i el CSIC es va plantejar la possibilitat que 
l’Institut de Biofísica i Neurobiologia anés a l’edifici Flor de Maig.

Els esdeveniments es precipitaren a partir de la celebració del 
simposi d’homenatge a Severo Ochoa, que va tenir lloc a Barcelo-
na i a Madrid en un moment polític tan crucial i delicat per a l’Es-
tat espanyol com és el setembre de 1975. D’una banda, a Madrid 
ja estava construït l’Instituto de Biologia Molecular Severo Ochoa 
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(IBMSO), a punt de ser inaugurat pels prínceps d’Espanya Juan 
Carlos i Sofía. En un moment donat, però, Ochoa va dir que no 
en volia saber res del projecte de l’IBMSO perquè no estava dis-
senyat d’acord amb els plànols d’arquitectura i d’enginyeria que 
s’havien fet els anys anteriors, finançats pel conveni de cooperació 
científica entre els Estats Units i Espanya. Ochoa, doncs, va ad-
vertir que restaria als Estats Units. Mayor Zaragoza, desesperat, 
va intentar totes les gestions possibles per fer canviar d’opinió el 
premi Nobel, cosa que es va aconseguir finalment en una reunió a 
la Diputació de Barcelona, a l’actual Palau de la Generalitat, en-
tre Severo Ochoa, Eduardo Primo Yúfera, del CSIC, i Joan Oró.  
Ochoa va acabar acceptant d’instal·lar-se a Madrid.

El simposi d’homenatge a Severo Ochoa va servir també per-
què s’avancés en el projecte de Flor de Maig. Es va fer una visita a 
l’indret, va tenir lloc una reunió a la Diputació de Barcelona, que 
presidia Joan Antoni Samaranch, amb participació de represen-
tants d’aquesta institució, del Ministeri d’Educació i Ciència, de la 
Fundació Juan March i del CSIC, i en la qual es van formular un 
conjunt de plantejaments que es van posar fins i tot per escrit, per 
bé que en definitiva tampoc no es durien a terme, entre altres ra-
ons pels canvis polítics que es van produir poc temps després, amb 
l’anada, per exemple, de Joan Antoni Samaranch a Moscou com 
a ambaixador d’Espanya. Així, el doctor Oró es va desvincular del 
projecte de l’Institut de Biofísica i Neurobiologia que esdevindria, 
però, l’embrió del que uns anys després va ser el Departament de 
Neuroquímica Analítica, dirigit pel doctor Emili Gelpí, i adscrit 
al Centre de Recerca i Desenvolupament del CSIC, a Barcelona.

Tot fent un breu excurs caldria comentar que el simposi dedicat a 
Severo Ochoa va ser també l’ocasió per refermar l’amistat entre dues 
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persones d’ocupacions i de tarannà tan diversos com el doctor Oró i 
el pintor Salvador Dalí. Oró i Dalí ja es coneixien des de l’any 1970, 
aproximadament, quan el doctor Oró preparava el primer simposi 
d’homenatge al doctor Francesc Duran i Reynals —el català estudi-
ós del càncer que havia treballat durant força anys als Estats Units, 
on havia mort el 1958— que va tenir lloc a Barcelona el 1971. Dalí, 
que aleshores era a Nova York i que havia conegut i tractat Duran i 
Reynals, va accedir a dibuixar el cartell d’aquesta reunió.

La relació entre Oró i Dalí va continuar arran d’una reunió de 
la Societat Internacional per a l’Estudi de l’Origen de la Vida, que 
va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1973, 
organitzada també pel doctor Oró, per a la qual el pintor surrealis-
ta, que aleshores era a París, també va dibuixar un cartell.

En el cas del simposi dedicat a Severo Ochoa, Dalí, que era una 
persona molt interessada en la ciència i en els nous descobriments, 
lector habitual de publicacions científiques i de llibres de tema cien- 
tífic, no solament va tenir una intervenció pictòrica, aportant un 
quadre dedicat a Ochoa, sinó també literària, mitjançant un text 
ofert al premi Nobel espanyol, que sota el títol “El meu homenat-
ge a Ochoa” diu el següent:

«Déu no juga a daus», va escriure Albert Einstein molt abans del 
descobriment de l ’escala de l ’ADN, sobre els esglaons de la qual viat- 
gen els àngels, en el somni de Jacob que vaig tenir la nit abans de 
dibuixar el d’en Severo Ochoa; i simbolitzen els missatgers del codi 
genètic, o molècules de polinucleòtids, que varen ser sintetitzades per 
primera vegada al laboratori de Severo Ochoa.

Tot i que no soc científic, haig de confessar que els esdeveni-
ments científics són els únics a guiar constantment la meva ima-
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ginació, al mateix temps que il·lustren les intuïcions poètiques dels 
filòsofs tradicionals, fins al punt de la bellesa enlluernadora de 
determinades estructures matemàtiques, especialment la dels poli-
tops i sobretot les d ’aquells moments sublims d ’abstracció, els quals, 
vistos a través del microscopi d ’electrons, semblen virus de forma 
polièdrica regular, confirmant el que Plató va dir: «Déu sempre fa 
geometria».

El text està datat el 15 de setembre de 1975, és a dir, durant 
el mes que van tenir lloc a Barcelona i a Madrid les sessions del 
simposi d’homenatge a Ochoa, una de les activitats paral·leles  
del qual va ser justament la visita al pintor empordanès, a Port 
Lligat, que van fer els participants en el simposi. Dalí va rebre els 
visitants amb un Scientific American a les mans i després va parti-
cipar en un dinar amb els professors i investigadors.

En el decurs dels contactes que va mantenir amb els dirigents 
polítics de l’ensenyament i de la investigació científica a l’Estat es-
panyol el doctor Oró va suggerir, ja l’any 1974, la conveniència de 
crear un centre d’investigació marina i oceanogràfica, que a més 
oferís cursos de formació en matèries afins. Aquest centre va ser 
creat pel CSIC el 1975 amb el nom de Centre Mediterrani per a la 
Investigació i el Desenvolupament. El febrer de 1977 es va signar 
un acord entre la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Blanes i 
el CSIC per construir aquest centre a la població de la Selva. Així 
mateix es va constituir una fundació per donar suport econòmic a 
les activitats del centre. El centre es va construir seguint els plans 
de l’Institut de Física Teòrica de Trieste i va ser inaugurat el 1984. 
Actualment l’organisme s’anomena Centre d’Estudis Avançats de 
Blanes i a part de dur a terme treballs sobre oceanografia ha am-
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pliat les seves activitats vers altres camps científics com ara l’estudi 
de la intel·ligència artificial.

El darrer projecte per gestionar el retorn del doctor Oró a l’Es-
tat espanyol, a Catalunya en concret, va tenir lloc ja en el període 
democràtic, el 1980. El doctor Oró es va presentar com a candidat 
independent al Parlament de Catalunya, per la circumscripció de 
Lleida, en la llista de la coalició Convergència i Unió en les prime-
res eleccions que hi va haver al Parlament de Catalunya, després 
de la restauració de la democràcia l’any 1980.

La tasca política que es disposava a fer el doctor Oró havia 
d’anar acompanyada d’una important activitat científica. L’Es-
tatut de Catalunya contemplava que la investigació científica i 
tècnica era competència exclusiva de la Generalitat. Es preveia, 
doncs, que entre els primers traspassos de competències de l’Estat 
central a la Generalitat hi hauria els corresponents a la recerca. 
Amb aquesta previsió es va constituir la Comissió Interdeparta-
mental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) i també una 
altra institució, la Fundació Agrícola Catalana, el primer director 
de la qual va ser el doctor Oró. Des d’aquesta Fundació, Oró havia 
de dirigir la recerca i administrar els fons que vinguessin de Ma-
drid per a investigació. Lamentablement, però, els traspassos no es 
produïren en el temps previst i, un any després, el doctor Oró va 
tornar a la Universitat de Houston, de la qual continuava essent 
professor en excedència.

«Tots els intents que es van fer perquè jo tornés a Espanya o 
a Catalunya —explica el doctor Oró— van fracassar, doncs. De 
fet jo tenia la intuïció subconscient que no anirien bé. No és que 
jo desitgés que no reeixissin, és que, com que conec els espanyols 
i en particular els catalans, pressentia que no ens en sortiríem. 
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Aquí hi ha unes lluites, uns conflictes, uns problemes que als Es-
tats Units no hi són. Allà hi ha moltes universitats i moltes ins-
titucions que patrocinen la recerca. La gran llibertat que hi ha 
als Estats Units també afavoreix que els científics tinguin més 
mitjans i que estiguin més ben tractats per part de la societat. A 
Espanya tot és més tancat, més rígid. Hem heretat una estructura 
universitària molt feixuga. Ara a Espanya es va avançant, alguns 
laboratoris estan a l’altura de qualsevol de la resta del món, però 
com que dúiem molt d’endarreriment per causa de la manca de 
tradició investigadora encara hi ha molt camí a recórrer. En re-
sum diria que no me’n penedeixo de no haver-me acabat d’ins-
tal·lar a Espanya. Jo pressentia que no podia ser. Als Estats Units 
he pogut continuar sense problemes i amb bons mitjans la tasca 
investigadora. Si hagués tornat a Espanya potser no hauria pogut 
fer el que he fet.»

A pesar de tots aquests intents frustrats i de la perspectiva que 
té el doctor Oró de la diferència que hi ha entre les possibilitats 
d’investigació als Estats Units o a l’Estat espanyol, del que hem 
dit es dedueix que la vinculació del doctor Oró amb Catalunya ha 
estat intensa des de principis dels anys 70, tot i que hagi continuat 
vivint i investigant als Estats Units. Sovint el doctor Oró s’ha es-
forçat a relacionar els dos països. En aquest sentit fou important 
la creació, l’any 1981, de l’Associació Amics de Gaspar de Portolà, 
presidida pel doctor Oró, que té com a finalitat fomentar les re-
lacions entre Catalunya i Califòrnia. L’associació, que té el suport 
de diverses institucions públiques i privades de Catalunya i dels 
Estats Units, du el nom del capità lleidatà que al darrer terç del 
segle xviii va explorar la baixa Califòrnia. L’Associació d’Amics 
de Gaspar de Portolà ha fet una tasca important en la concessió de 
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beques de postgrau perquè estudiants catalans puguin completar 
el seu treball en institucions universitàries nord-americanes.

D’altra banda, el 1986, el doctor Oró va participar en la cons-
titució (i com a vocal del patronat) de la Fundació Catalana per a 
la Recerca, que reuneix organismes públics, com la Generalitat de 
Catalunya, empreses i entitats financeres amb la finalitat comuna 
de promoure i desenvolupar la investigació científica al nostre país 
i de donar-la a conèixer a la societat catalana.

Preocupat per mantenir els vincles amb la seva ciutat natal, el 
doctor Oró va impulsar així mateix la creació de la Fundació Joan  
Oró a Lleida, que es va constituir formalment el 22 de març de 
1993. Aquesta fundació, associada a la Fundació Catalana per a 
la Recerca i amb bones relacions amb la Universitat de Lleida, té 
com a objectiu promoure la investigació científica bàsica i aplicada 
i les relacions entre les empreses lleidatanes i el món universitari. 
En concret, la Fundació Joan Oró està interessada a potenciar la 
investigació en les ciències bioquímiques i espacials, a les quals 
s’ha dedicat el doctor Oró durant més de quaranta anys, i també 
la investigació aplicada a l’enginyeria agrícola, les ciències forestals 
i el medi ambient. La Fundació, que té entre els projectes la cons-
titució d’un museu sobre l’evolució històrica i cultural de les terres 
de Ponent, ha ampliat la seva activitat vers àmbits diversos, com 
ara el Simposi Internacional de Biomedicina que va tenir lloc el 
novembre de 1993 a Lleida.

El doctor Oró va accedir a la jubilació com a professor de la 
Universitat de Houston l’any 1994, moment a partir del qual va 
ingressar en la categoria de professor emèrit. Els darrers anys de 
la vida del doctor Oró també es van produir alguns fets cabdals 
d’ordre privat. El principal de tots fou la mort de la seva esposa, 
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Francesca Forteza, el 13 de febrer de 1990, a Houston, com a 
conseqüència d’un carcinoma de pàncrees. «La meva dona fou la 
meva deessa —explica, emocionat, el doctor Oró—, fou una gran 
persona. Sense ella, sense la seva bona disposició, jo no hauria po-
gut fer el que he fet. Ella va acceptar que jo marxés sol als Estats 
Units a completar els estudis, quan ja teníem tres fills, tot i que per 
a ella no era fàcil, és clar. Ella em va oferir sempre suport i ànim 
en tot i per a tot i va donar una bona formació als nostres fills.»

El doctor Oró va contraure segones núpcies el 13 de juny de 
1995 amb la senyora Antònia Vilajoliu, vídua, natural de Balaguer, 
amiga de temps de la família Oró. L’enllaç matrimonial va tenir 
lloc al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, un indret 
significat en la història perquè és on els Reis Catòlics van rebre 
Cristòfor Colom, de retorn a la península després d’haver desco-
bert Amèrica. Justament el 1993 Joan Oró va participar en la cele-
bració, presidida pels Reis d’Espanya, que va tenir lloc a l’esmentat 
monestir, que commemorava el cinc-cents aniversari del retorn de 
Colom. El doctor Oró, tot i estar retirat de la labor docent, va con-
tinuar assistint a congressos i simposis i interessant-se pels nous 
descobriments realitzats en les matèries que han estat objecte de 
la seva atenció científica durant tants anys.

001M-3153.indd   84001M-3153.indd   84 16/12/22   8:5316/12/22   8:53



En aquesta casa, a la 
cruïlla dels carrers 
Anselm Clavé i Comtes
d’Urgell de Lleida, va
transcórrer gran part de
la infantesa i la joventut
de Joan Oró. Als baixos
hi havia el negoci
familiar, el forn La radio |  
Arxiu fotogràfic de la família 
Oró

Joan Oró va néixer en aquesta casa —porta i balcó de la dreta— de la Bordeta, a Lleida, el 1923 | 
Arxiu fotogràfic de la família Oró
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El noi Joan Oró amb els seus pares i les seves germanes | Arxiu fotogràfic de la família Oró

Joan Oró, Francesca Forteza i els seus fills, el gener del 1958, a l’Empire State Building  
de Nova York, quan va arribar als Estats Units per instal·lar-s’hi | Arxiu fotogràfic  

de la família Oró
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L’instrument LKB, d’espectrometria de masses i cromatografia de gasos, amb què Joan Oró  
va treballar al seu laboratori de Houston | Arxiu fotogràfic de la família Oró

Despatx de Joan Oró al seu pis de Barcelona | Foto: Mercè Piqueras

003M-3153 plecfotos.indd   3003M-3153 plecfotos.indd   3 19/12/22   9:4619/12/22   9:46



Joan Oró i la seva esposa amb l’astronauta Neil Armstrong, el primer home  
que va trepitjar la Lluna | Arxiu fotogràfic de la família Oró

Joan Oró, el 1969, al Johnson Space Center, rep mostres lunars portades per  
l’Apol·lo 11, per analitzar-les | Arxiu fotogràfic de la família Oró
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La família Oró Forteza fotografiada a Houston el desembre del 1973 |  
Arxiu fotogràfic de la família Oró
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Joan Oró es va casar en segones núpcies amb 
Antònia Vilajoliu el 13 de juny de 1995 | 
Foto: Elena Castillo

Joan Oró amb l’astrofísic i astrònom Frank D. Drake (1930-2022), en el Congrés sobre  
l’Origen i Evolució de la Vida celebrat a Barcelona el 1993 | Foto: Elena Castillo
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Joan Oró, doctor honoris causa per la Universitat de Lleida l’any 1999 | Arxiu fotogràfic UdL

Joan Oró, el 1995, a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona | 
Foto: Elena Castillo
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Artur Mas i Joan Oró presidint la col·locació de la primera pedra del Parc Astronòmic  
del Montsec, el 4 d’octubre de 2002 | Foto: Tony Alcántara (La Mañana)

Segell de correus dedicat a Joan Oró, emès l’any 2008
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9. Cinc converses amb Joan Oró

9.1. La societat nord-americana

Després d’haver viscut durant més de quaranta anys als Estats Units, 
quina visió té vostè de la societat nord-americana?
La societat nord-americana té coses molt positives. Jo, en ge-
neral, en destacaria una, que és la gran llibertat que hi ha als 
Estats Units. Això em va cridar molt l’atenció quan hi vaig arri- 
bar, l’any 1952, venint de l’Espanya franquista. I encara ara hi 
ha moments que em sorprèn. D’altra banda, als Estats Units la 
iniciativa privada sempre ha anat de bracet amb la iniciativa pú-
blica pel que fa a impulsar projectes d’interès general, com ara 
universitats, centres mèdics, espais públics, etc. És una cosa que 
aquí, a Catalunya, a Espanya, hauríem d’aprendre a fer, tot evi-
tant els recels i les malfiances que existeixen entre un sector i 
l’altre. Als Estats Units hi ha una bona llei de fundacions que 
afavoreix la generositat privada i que la premia amb desgravaci-
ons fiscals. A Houston mateix hi ha un gran parc, el Hermann 
Park, amb un zoològic, un auditori a l’aire lliure, etc., que és 
producte de l’herència d’un milionari suís que no tenia fills i va 
fer un llegat a la ciutat, senzillament. A la vora del parc s’hi ha 
construït el centre mèdic més gran del món, el Texas Medical 
Center, on treballen i estudien més de seixanta mil persones. 
Quan jo vaig anar al Baylor College of Medicine, el 1953, només 
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hi havia dos hospitals i la universitat. Avui dia hi ha més d’un 
centenar d’edificis mèdics.

I pel que fa al camp de la ciència, en què vostè ha treballat, quin és el 
tret fonamental de la realitat nord-americana?
Doncs, miri, una extensió del mateix que ara li deia. La NASA, per 
exemple, ha funcionat sempre mitjançant una mena de triumvirat 
entre el govern dels Estats Units, les empreses privades i els cientí-
fics de diversos camps i d’universitats diverses. Per a mi aquesta és la 
combinació de forces ideal per desenvolupar la investigació i la tec-
nologia a qualsevol país del món. El govern hi està interessat, tant 
per una qüestió política com d’interès públic. Les empreses, que són 
empreses fortes, capdavanteres, volen participar en aquests projectes 
no solament per una qüestió de prestigi sinó pels desenvolupaments 
tecnològics que comporten, i els científics són els que tenen els co-
neixements específics en cada camp però que necessiten els mitjans 
econòmics i instrumentals que els ofereixen les altres dues parts per 
desenvolupar les investigacions. Aleshores, ho repeteixo: crec que 
aquesta és la fórmula de col·laboració ideal per fer avançar un país.

I els aspectes negatius, de la societat nord-americana, quins són per a 
vostè?
La violència, el primer de tots. Els Estats Units és el país més vio-
lent del món. Miri, quan jo vaig arribar a Houston la vaig batejar 
com la ciutat dels 300. 100 graus Fahrenheit de temperatura, 100 
per cent d’humitat i 100 assassinats a l’any. Ara, com que el nom-
bre d’habitants de Houston, des del 1953, s’ha multiplicat per sis, 
la temperatura i la humitat continuen a 100 però els assassinats 
anuals s’havien multiplicat també en proporció al nombre de ciu-
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tadans, encara que darrerament ha pujat al poder un alcalde que 
està posant molta policia i està controlant bastant tanta violència.

I quines són les causes d’aquesta violència?
La més important de totes, per a mi, és el debilitament que ha ex-
perimentat l’estructura familiar als Estats Units. La manca d’una 
educació familiar sòlida fa que no es valori adequadament la vida 
pròpia ni la dels altres. Als Estats Units la mena de crim més ha-
bitual és el que podríem anomenar els crims de la poca substància, 
són assassinats absurds, provocats per discussions trivials, irrelle-
vants. I això passa perquè no es valora la importància de la vida. 
Hi ha altres factors, a més, com ara la gran proliferació d’armes en 
mans de tothom.

... que ara es vol limitar, segons tenim entès.
Sí, el president Clinton, que és un bon president, un home molt 
intel·ligent, amb bona capacitat d’anàlisi i visió de futur, ja ha co-
mençat a posar-hi límits, però és que el problema és de fons. Els 
Estats Units és un país construït sobre les armes. Als segles xviii 
i xix els colonitzadors van pràcticament exterminar els indis. De 
vegades sento crítiques del que van fer els espanyols a Sud-amè-
rica. Jo els recordo de seguida que a tot Sud-amèrica els indígenes 
encara són molt nombrosos mentre que als Estats Units la super-
vivència dels indis és purament testimonial. Aleshores, callen. I és 
que hi ha coses molt clamoroses en aquest sentit. La segona esme-
na de la Constitució dels Estats Units diu que no es podrà limitar 
la llibertat de constituir milícies ni de portar armes. Parlem de la 
Constitució, eh? És clar, aleshores de milícies n’hi ha per tots els 
Estats Units i l’existència d’aquestes milícies és el fonament per-

001M-3153.indd   87001M-3153.indd   87 16/12/22   8:5316/12/22   8:53



88

què hagin passat fets com l’horrible atemptat d’Oklahoma City. 
Però, és clar, l’Associació Nacional del Rifle, que té un gran poder 
econòmic i polític, està interessada sobretot a anar venent l’arma-
ment que fabriquen els seus associats... 

El fet d’Oklahoma City va ser un sotrac per a la societat nord-ameri-
cana...
Sí, va ser un sotrac, com ho havien estat, en el mateix sentit, els 
fets de Waco o com ho ha estat el judici a O.J. Simpson, que ha 
tingut la sentència més injusta del món. Pensi que havien iden-
tificat el seu ADN, que això era una prova més concloent encara 
que si l’haguessin fotografiat al moment de cometre els crims... 
Però, bé... Les diferències racials també són un factor creixent de 
violència, ja es va poder veure a la revolta de Los Angeles. Aquest 
és un factor que en lloc de disminuir, creix, com els incendis pro-
vocats d’esglésies afroamericanes el 1995 i 1996. Els Estats Units 
és un país paradoxal. Per ser un país tan avançat hi ha una enorme 
quantitat de gent molt ignorant i amb molta tendència al fanatis-
me, que es vehicula, per exemple, a través de les religions i de les 
sectes. Als Estats Units s’hi practiquen dues mil religions de tota 
mena, que aviat és dit.

Així, com a resum de la seva visió dels Estats Units podríem conservar 
aquest concepte de la paradoxa?
Sí, és el problema dels grans contrastos. Els Estats Units és alhora 
el millor i el pitjor país del món. D’una banda hi ha una llibertat 
envejable que potser no existeix enlloc més. Però aquesta lliber- 
tat, aplicada sobre una barreja de grups ètnics i d’estatus econò-
mics tan complexa com hi ha als Estats Units, provoca una reacció 

001M-3153.indd   88001M-3153.indd   88 16/12/22   8:5316/12/22   8:53



89

similar a aquell principi de termodinàmica que diu que perquè un 
extrem sigui calent l’altre ha de ser fred. Si hi ha les situacions 
millors també hi ha d’haver les pitjors. És fatal... No hauria de ser 
així, és clar, però... De tota manera tinc l’esperança que a mesura 
que la gent vagi rebent una millor educació científica i ètica pu-
guem trencar aquest cercle viciós en què està immersa la societat.

9.2. L’estudi de l’origen de la vida

En pàgines anteriors ens hem referit al descobriment de la nova síntesi 
de l ’adenina, a partir del cianur d’hidrogen, però, a més d’aquesta, 
quines són les altres línies d’investigació principals que ha seguit en 
l ’estudi bioquímic de l ’origen de la vida?
El criteri fonamental pel qual m’he regit sempre és el principi de 
Darwin segons el qual els éssers complexos venen dels més sen-
zills, de manera que també les molècules més complexes han de 
venir de les més senzilles. Aleshores, a més de l’estudi d’aminoà-
cids, purines i pirimidines, hem sintetitzat nucleòtids i molècules 
com l’ATP. Una vegada se sintetitzen els monòmers, llavors l’im-
portant és veure com es poden formar molècules més complexes, 
és a dir, polímers, com els poliaminoàcids. Així vam aconseguir 
la síntesi de diversos polímers d’aminoàcids, el que s’anomenen 
polipèptids, compostos que són semblants a les proteïnes.

I pel que fa a l ’estudi de les molècules genètiques?
Són l’altre gran grup que també hem estudiat, la formació dels 
polinucleòtids, que són la base de les molècules genètiques. En 
aquest cas s’ha de partir del que s’anomenen mononucleòtids, que 
tenen tres parts, una base nitrogenada, que pot ser una purina o 
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una pirimidina, un sucre, que normalment és la ribosa —en el cas 
de l’ADN és la deoxiribosa— i un fosfat. En els aminoàcids hi ha 
una sola molècula. En els mononucleòtids les peces que formen 
les molècules grans, genètiques, parteixen d’unitats que tenen tres 
components. Per veure com es formen aquestes molècules s’han 
d’establir al laboratori processos de síntesi química que permeten 
l’augment de complexitat i la combinació de les unes amb les al-
tres, tot formant un dímer, un trímer, un tetràmer, un pentàmer, 
etc., és a dir, se sintetitzen cadenes que contenen una o més mo-
lècules. Això no és fàcil d’aconseguir però també ho vam fer al 
nostre laboratori. A la primera reunió de la Societat Internacio- 
nal per a l’Estudi de l’Origen de la Vida, que vàrem organitzar 
a Barcelona l’any 1973, el nostre laboratori va presentar un dels 
primers resultats sobre la formació de polinucleòtids. La doctora 
Mella Paecht-Horowitz, que havia treballat amb el doctor Aaron 
Katchalsky, a Israel, a l’Institut Wizeman, va presentar aleshores 
també resultats bastant espectaculars sobre la formació de poli-
nucleòtids molt llargs mitjançant l’ajuda catalítica d’unes argiles. 
Uns estudis molt semblants s’han presentat el 1996 per un equip 
de San Diego, Califòrnia, on hi ha el professor Orgel, en un centre 
de la NASA dirigit pel professor Miller. En definitiva, els polinu-
cleòtids són les molècules representants de les genètiques, ja que 
tenen la informació hereditària que es transmet d’una cèl·lula a 
l’altra, mentre que els polipèptids, si tenen l’estructura adequada, 
poden actuar com a catalitzadors. Els polinucleòtids són els amos, 
els polipèptids són els treballadors.

A més d’aquests dos components de la cèl·lula, n’hi ha algun altre que 
sigui fonamental?
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Sí, la membrana. Calia sintetitzar unes molècules que fessin de 
membrana, d’embolcall dels processos que duen a terme els poli-
pèptids i els polinucleòtids. En això també hi vam treballar al nos-
tre laboratori, a partir de molècules molt senzilles, amb monòxid 
de carboni i hidrogen, dos compostos que existeixen a l’espai in-
terestel·lar. En presència de ferro còsmic, és a dir, de ferro i níquel 
que podria venir dels impactes cometaris, el monòxid de carboni i 
l’hidrogen es poden combinar formant cadenes d’hidrocarburs i en 
segons quines condicions es poden formar àcids grassos. Aquests 
àcids, si es combinen amb el glicerol, i el glicerol amb un fosfat, i el 
fosfat amb la colina, que és com un derivat d’un aminoàcid, es pot 
generar fosfatidilcolina, que si es mescla amb aigua i sal forma una 
estructura tancada, amb doble capa, com si fos la membrana d’una 
cèl·lula. Aquestes estructures, que es formen espontàniament de la 
fosfatidilcolina, s’anomenen liposomes. La síntesi d’aquestes tres 
grans famílies de molècules bioquímiques, indispensables per als 
éssers vius, és l’essència del que s’ha aconseguit.

La intenció era, doncs, en principi conèixer la naturalesa dels compo-
nents de la cèl·lula?
És clar. Miri, si s’aconsegueix sintetitzar químicament i amb con-
dicions semblants a les que podien existir a la Terra primitiva, per 
un costat les molècules genètiques, que porten la informació de 
l’ésser vivent, i per l’altre les catalítiques, és a dir les proteïnes, i si 
a més sintetitzem les que formen les membranes que separen el 
medi intern de l’extern i que permeten que les reaccions a dintre 
de la cèl·lula puguin tenir lloc molt més de pressa, aleshores es pot 
dir que ja s’ha aconseguit alguna cosa.
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Així l ’objectiu de conèixer l ’origen de la vida a través dels processos 
químics es pot dir que és a prop?
Relativament. El que passa és que es poden tenir totes les substàn-
cies i trobar-nos com aquell que té un cotxe però que per viatjar-hi 
necessita engegar-lo. Com es posa en marxa, la cèl·lula? Com es 
posa a funcionar? Jo he dedicat alguns articles a aquesta qüestió. 
Dono molta importància a l’ATP, el trifosfat d’adenosina, que es 
compon d’adenina, ribosa i tres fosfats. Aquests fosfats, quan for-
men un pont, sembla que tenen capacitat de transferir energia. O 
sigui que l’ATP és la moneda universal energètica dels éssers vius. 
La qüestió pendent és com s’aconsegueix sintetitzar suaument 
l’ATP dintre d’un liposoma per tal que, a dins d’una cèl·lula, la 
faci funcionar.

És cap a aquesta direcció que s’orienta l ’actual investigació bioquímica 
sobre l ’origen de la vida?
En essència, el que s’està cercant és una molècula que posseeixi 
capacitat informativa i alhora catalítica, que tingui les dues pro-
pietats. Si una molècula pogués reunir les dues funcions —com 
va suggerir el doctor Walter Gilbert, premi Nobel de Harvard—, 
aleshores sí que es podria parlar d’un món de l’ARN. La hipòtesi 
es planteja sobre tres models protocel·lulars. Hi ha tres passos a 
fer. El primer seria el més simple: aconseguir una membrana de 
dues capes que tingués a dins una molècula d’ARN, que posseís 
la capacitat informativa, genètica, el codi per determinar la síntesi 
d’altres molècules d’ARN i al mateix temps capacitat per dur-la a 
terme. El segon pas seria aconseguir una molècula com l’anterior, 
on hi hagués, a més, aminoàcids i que pugui sintetitzar pèptids, 
els quals, a més, puguin sintetitzar una altra molècula d’ARN. El 
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tercer pas suposaria que a dins d’aquest model protocel·lular s’hi 
produís, a més, la transformació de l’ARN en ADN, en presència 
d’un ribosoma, que és un sintetitzador de proteïnes. Aquest últim 
model ja podria ser una cèl·lula rudimentària com les que conei-
xem. Convé destacar que és difícil imaginar aquests processos vi-
tals en absència d’una separació del món exterior, sense aquestes 
membranes que s’anomenen liposomes i que separen l’interior de 
la cèl·lula de l’exterior. Els liposomes són estructures moleculars 
semblants a les membranes cel·lulars. Ara bé, tota aquesta hipòtesi 
no és fàcil de materialitzar-la en experiments. Els tres passos sem-
blen clars com a hipòtesi però no es podran dur a terme fàcilment.

9.3. L’existència de vida extraterrestre

Doctor Oró, que en pensa de la possibilitat d’existència de formes de 
vida més enllà de la Terra?
Bé, com que en aquest tema s’ha fet córrer tant la fantasia, m’agra-
daria definir primer què entenem per vida, per no confondre’ns. 
Fins al que coneixem avui dia, totes les formes de vida presenten 
unes característiques comunes pel que fa a l’estructura i a la com-
posició química. Hi ha una unitat anatòmica fonamental que és 
la cèl·lula, que té uns límits que marquen clarament la separació 
amb l’exterior i que pot autoreproduir-se i automantenir-se. Així, 
l’atribut únic i comú de tots els organismes vius, del qual es deri-
ven les altres propietats fonamentals de la vida, és la capacitat de 
reproducció, de mutació i de transmetre aquesta mutació, que pot 
ser negativa i letal, però que en altres casos és positiva. És a dir, 
els éssers vius són sistemes organitzats que es reprodueixen i ex-
perimenten mutacions, les quals es transmeten a les generacions 
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següents, per donar lloc, mitjançant el procés de selecció natural 
de Darwin, a altres éssers vius, cada vegada més ben adaptats a les 
condicions del seu ambient i del seu entorn natural, que pot anar 
canviant. Generalment, la complexitat de l’ésser viu augmenta al 
llarg del procés evolutiu, com també les capacitats de difusió i 
de supervivència. Aquestes són les condicions bàsiques de la vida. 
Després tot va esdevenint més complex, més ric, però, en principi, 
quan parlem de vida parlem d’aquesta cèl·lula procariota o euca-
riota, i els éssers multicel·lulars, fongs, plantes, animals, que són 
complexes organitzacions de cèl·lules eucariotes, amb les caracte-
rístiques que li acabo de resumir.

Molt bé. Aleshores, establert això, tornem a la qüestió inicial. Hi ha la 
possibilitat que existeixin formes de vida més enllà de la Terra?
Sí, és una possibilitat bastant lògica, encara que per ara no s’hagi 
demostrat. Miri, jo parteixo d’un raonament de tipus químic, com 
correspon al que és el camp dels meus coneixements i de la meva 
professió. De la mateixa manera que hi ha una evolució biològica, 
que té les seves lleis específiques, també hi ha una evolució de la 
formació dels elements químics. L’Univers comença amb hidro-
gen i heli. Després, tres partícules d’heli es combinen i en formen 
una de carboni. Els compostos de carboni no es destrueixen ni a 
100 milions de graus. A la Terra ni l’impacte cometari més violent 
no produiria una temperatura de 100 milions de graus. Després 
s’ajunta el carboni i el nitrogen, els quals es combinen amb l’hi-
drogen i amb altres elements i donen lloc a la formació del cianur 
d’hidrogen, del cianacetilè, etc., d’on surten els aminoàcids, les pu-
rines i les pirimidines. Això per a mi és molt obvi perquè ho he 
estudiat amb detall, però hi ha alguns científics que, desconeixe-
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dors de la gran estabilitat dels elements biogènics (H, C, N, O, S, 
P, etc.) els costa una mica d’entendre-ho. Bé, l’essència és aquesta: 
hi ha una evolució dels elements químics, dictada per unes lleis es-
pecífiques, que provoca la formació de nuclis d’un pes atòmic cada 
vegada més elevat. Jo vaig elaborar un treball, en què partia de les 
tesis del professor Harold Urey, premi Nobel, que vaig presentar a 
l’Acadèmia de Ciències de Nova York, indicant que si els elements 
més abundants de l’Univers són el carboni, el nitrogen, l’oxigen, 
etc., els compostos derivats d’aquests elements també han de ser 
els més abundants i aquests compostos són orgànics. El 75 per 
cent de les molècules que hi ha a l’Univers són orgàniques. Es pot 
dir sense exagerar que l’Univers és orgànic. Per tant, si es donen 
les condicions adequades, en un planeta on hi hagi aigua líquida 
i la temperatura idònia, aleshores hi ha una gran probabilitat que 
les molècules interestel·lars, aportades pels cometes o per la forma 
que sigui, donin lloc a la formació de formes elementals de vida, 
és a dir, que sorgeixin les molècules bioquímiques necessàries per 
engendrar, a través de processos d’evolució química relativament 
breus, una primera cèl·lula rudimentària a partir de la qual venen 
les altres, com ha passat a la Terra. Aquest és el raonament.

Aquest plantejament devia abonar l ’existència de vida en altres siste-
mes solars, però en el nostre sembla que aquesta possibilitat, fora de la 
Terra, és remota.
És remota, però no pas descartada del tot. Les investigacions que 
s’han fet fins ara sí que van en la direcció del que vostè afirma però 
pensi que les investigacions no s’han conclòs. Hi ha incògnites 
molt atractives. Jo en tinc una que m’atreu en especial, que és el sa-
tèl·lit Europa, de Júpiter, que d’entrada ofereix una petita possibi-
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litat d’existència de vida. A l’Europa hi ha una capa de gel d’uns 10 
quilòmetres de gruix a sota de la qual hi ha un oceà d’uns 80 qui-
lòmetres de profunditat. Al planeta Júpiter, que és pràcticament 
una bola gegant d’hidrogen i heli, hi ha força matèria orgànica, 
però no hi ha vida per causa de la baixa temperatura de les zones 
atmosfèriques més superiors del planeta i de l’elevada temperatura 
que hi ha a les més inferiors. Ara bé, la situació al satèl·lit Europa 
és ben diferent. Quan es va formar el satèl·lit Europa és possible 
que reunís les mateixes substàncies que hi ha a Júpiter i per tant 
molta matèria orgànica. Si a l’Europa hi ha aigua sòlida, tal com es 
veu en la seva superfície de gel, és possible que també hi hagi aigua 
líquida a sota, juntament amb altres substàncies, com ara amo- 
níac, cianur d’hidrogen i altres compostos orgànics que es troben 
a Júpiter. Aleshores si les condicions inicials van ser adequades per 
a la vida és raonable que se n’hi generés i que s’hagin conservat al 
fons del mar del satèl·lit Europa uns éssers microscòpics, molt pri-
mitius, aprofitant a més l’energia tèrmica que provoca la interacció 
de Júpiter sobre Europa. Pensi que la força gravitatòria de Júpiter 
provoca al satèl·lit Io volcans de sofre i de diòxid de sofre, mentre 
que a Europa genera unes maregasses que trenquen les crostes de 
gel i provoquen unes esquerdes i uns xorregalls a la superfície. A 
més és possible que al fons del mar d’Europa hi hagi fonts termals, 
com passa a la Terra. Al nostre planeta, al voltant d’aquestes fonts 
termals submarines hi ha una vida molt variada i molt activa, que 
es basa precisament en el sofre, i el mateix podria passar al satèl- 
lit Europa de Júpiter. Ara bé, això és hipotètic, de moment. Fora 
d’aquest satèl·lit no es veu la possibilitat que hi ha hagi vida en el 
nostre sistema solar enlloc més que a la Terra.
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I més enllà del nostre sistema solar?
Més enllà del nostre sistema solar fins fa ben poc no sabíem del 
cert ni que hi existissin planetes. No fa gaires anys es va descobrir 
un disc protoplanetari al voltant de l’estrella Beta-Pictoris, situada 
a uns 54 anys llum de nosaltres. La importància d’aquest desco-
briment rau en el fet que el material protoplanetari és de tipus 
cometari i que més d’un centenar de cometes, pel cap baix, s’es-
tavellen cada any a la superfície de l’estrella central i dels planetes 
que hi pugui haver més a prop. I ja coneix la meva teoria sobre la 
importància dels cometes en l’origen de la vida, que vaig publicar 
el 1961. A més, un nombre important d’altres discs protoplaneta-
ris ha estat fotografiat recentment pel telescopi espacial Hubble a 
la nebulosa Orion. A part d’això s’han descobert recentment dos 
planetes força atractius per a la qüestió que estem parlant. Un dels 
quals gira al voltant de l’estrella 47 Ossa Major. Aquest planeta 
està un xic més allunyat de la seva estrella central que el plane- 
ta Mart ho està del Sol. És tres vegades més gran que Júpiter i pot 
ser que contingui aigua glaçada. L’altre planeta ha estat descobert 
al voltant de l’estrella 70 Virginis. És nou vegades més gran que 
Júpiter i té una òrbita comparable a la de Mercuri. S’ha calculat 
que la temperatura pot ser d’uns 80 graus centígrads i podria con-
tenir aigua líquida i en forma de vapor. Per tant, en aquest planeta 
poden tenir lloc reaccions similars a les que pensem que ocorre-
gueren a la Terra primitiva i que van donar origen a l’aparició de 
la vida.

En totes aquestes hipòtesis parlem d’unes formes elementals de vida, de 
vida cel·lular. I de vida superior, intel·ligent, a l ’Univers, n’hi ha més 
enllà de la Terra?
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Si n’hi ha no en tenim constància. El professor Frank Drake, amb 
qui vaig coincidir al JPL de Pasadena, va formular el 1962 un càl-
cul de les civilitzacions tecnològicament avançades que hi podria 
haver més enllà de la nostra galàxia. Ell va calcular que pot existir 
una civilització avançada per cada 10 milions d’estrelles semblants 
al Sol de la nostra galàxia. Si se sap el nombre d’estrelles de la nos-
tra galàxia, que és d’un xic més de 10 elevat a 11, aproximadament, 
aleshores resulten prop de 100.000 civilitzacions. És el resultat 
de la famosa equació de Drake, que en definitiva és una hipòtesi 
logicomatemàtica.

És a partir d’aquest càlcul que es va posar en marxa el programa SETI 
(Search for Extraterrestral Inteligence) de captació de radiofreqüèn- 
cies?
Sí, Drake, és el president de l’Institut SETI. És clar, aquest pro-
grama té la virtut de ser barat. No es tracta d’enviar res a l’espai 
sinó d’escoltar per veure si es pot captar algun senyal de radiofre-
qüència que no tingui un origen terrenal. Al principi s’hi van des-
tinar 10 milions de dòlars de fons públics, a aquest programa, però 
llavors un membre del Congrés dels Estats Units s’hi va oposar tot 
dient que, com que no estava confirmat que hi hagués vida intel·li-
gent, a Washington tampoc no calia mirar si n’hi havia més enllà. 
I així el programa SETI va quedar interromput fins que un vice-
president de la Hewlett Packard, Barney Oliver, es va encarregar 
de buscar companyies que poguessin contribuir a finançar-ne la 
continuació. Aleshores va passar a anomenar-se programa Phoe-
nix. I així han continuat treballant en unes instal·lacions que tenen 
al desert de Califòrnia i unes altres al desert d’Austràlia, a més del 
gran radiotelescopi que hi ha a Arecibo, a Puerto Rico. El princi-
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pi de què parteixen és que poden existir civilitzacions avançades 
capaces d’enviar senyals de radiofreqüència que aquí podríem cap-
tar. Per ara, però, no han tingut cap gran alegria.

Aquest principi a vostè li sembla científicament correcte?
Home, si partim del fet que l’Univers es va formar fa 15.000 mi- 
lions d’anys i que el sistema solar té aproximadament 5.000 milions 
d’anys hi podria haver altres civilitzacions que haguessin aparegut 
abans i per tant que siguin més avançades que nosaltres, tant si 
són idèntiques com si no. Si han arribat a una certa intel·ligència 
hem de suposar que ja hauran fet la major part d’experiments fí-
sics i químics i de descobriments que ara anem fent nosaltres. Tot 
depèn del temps d’existència d’aquestes civilitzacions. També pot 
ser que haguessin existit i que ja hagin desaparegut. El problema 
també és les enormes distàncies que hi ha a l’Univers. Ara, siguem 
optimistes, aquestes civilitzacions més avançades que nosaltres 
podrien ser la nostra salvació, ens podrien dir què hem de fer per 
no desaparèixer.

Certament és un final optimista d’aquesta conversa...
Optimista però purament hipotètic. Pensi que també pot ser que 
no hi hagi vida enlloc més que a la Terra. Pot ser, això, eh? I si hi ha 
vida en una altra banda jo sempre dic que deu ser força semblant 
a la nostra i ho baso, altra vegada, en una qüestió química. El 75 
per cent de la matèria interestel·lar està formada per compostos 
de carboni, compostos orgànics que tenen la capacitat de reaccio- 
nar espontàniament generant cianur d’hidrogen, del qual surten 
aminoàcids, purines, etc. Aquestes substàncies es pot dir que són 
universals i, per tant, si generen vida en un altre planeta, la vida 

001M-3153.indd   99001M-3153.indd   99 16/12/22   8:5316/12/22   8:53



100

que generin probablement serà molt similar a la que han produït 
a la Terra. El que és imprescindible és que el planeta en qüestió 
tingui unes condicions similars a la Terra perquè hi arreli la vida, 
condicions de temperatura, de massa gravitacional, etc. Aleshores 
el procés que ha tingut lloc a la Terra es repetiria. Aquesta és una  
hipòtesi que em sembla fonamentada en la realitat química, una hi- 
pòtesi científica i lògica.

9.4. El paper de l’home a l’Univers

Per encetar aquesta conversa voldria prendre de punt de partida una 
frase del científic Jacques Monod, del seu famós llibre L’atzar i la ne-
cessitat, que tanta influència va tenir als anys 70. Monod afirma: 
“L’home sap, per fi, que es troba sol en la immensitat indiferent de 
l ’Univers, d’on ha emergit per atzar. Igual que el seu destí, el seu deure 
no és escrit enlloc”. És una frase d’un nihilisme profund. Què en pensa, 
vostè?
Que és una frase essencialment incorrecta i sense fonament. En 
primer lloc hi ha molt d’atreviment a dir això perquè l’Univers tot 
just ara comencem a conèixer-lo, comencem a saber com funcio-
na químicament. Quan Monod va escriure aquestes paraules, cap 
al 1970, encara se sabia menys que ara. D’altra banda, en aquest 
segle s’ha emès la teoria del big-bang, que ara sembla que està de 
moda, encara que no tots els físics hi estiguin d’acord. No entra-
rem en la discussió, tot i que, en principi, aquesta teoria presenta 
un problema. En el moment inicial ja hi havia hidrogen i heli. 
Aleshores, d’on ve aquest hidrogen i aquest heli? És una qüestió 
irresolta davant la qual estem tots igual. La realitat és aquesta. Per 
tant, assegurar que l’home es troba sol en la immensitat indiferent 
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de l’Univers és arriscat i presumptuós. “Indiferent” em sembla un 
terme inapropiat per qualificar l’Univers. L’Univers no és indife-
rent ni favorable, aquest és un concepte humà que no serveix per 
qualificar la naturalesa de l’Univers.

I de la intervenció de l ’atzar en l ’aparició de l ’home, que defensa Mo-
nod, què en pensa?
No es pot dir que l’home hagi emergit per atzar. Des que hem 
començat a estudiar els processos evolutius de l’Univers hem après 
que aquests processos segueixen unes pautes, unes normes, algu-
nes de les quals es coneixen amb detall perquè s’han pogut repro-
duir en laboratori. Per exemple, es va reproduir el procés en virtut 
del qual s’aconsegueix la síntesi del nucli de carboni, cosa molt 
difícil perquè en l’Univers té lloc en estrelles de carboni a una 
temperatura de 100 milions de graus. O sigui que estem coneixent 
l’Univers. Sabem que cal partir de l’hidrogen i que, un cop el te-
nim, per processos termonuclears podem sintetitzar tots els altres 
elements, l’heli, el carboni, el nitrogen, l’oxigen, el sofre, el fòsfor i 
tots els que van fins a l’urani 92. I ara fins i tot ja s’ha aconseguit 
sintetitzar elements que van més enllà gràcies als aparells d’alta 
energia de què avui dia es disposa. Els processos evolutius que 
tenen a veure amb la formació de matèria orgànica a l’Univers 
també es comencen a conèixer i el que és segur és que Monod, a 
finals dels 60, no sabia que el 75 per cent de la matèria de l’Univers 
és orgànica.

Amb el que diu vol significar que més que atzar hi ha evolució?
Sí, per descomptat, més que atzar hi ha evolució... Aleshores hem 
de tornar a Darwin, sempre cal tornar a Darwin... Ell va apuntar 
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les línies generals de l’evolució, que ara s’estan demostrant en els 
estudis sobre l’evolució molecular en els éssers vius, és a dir, en 
processos d’evolució que tenen lloc per canvi de gens a les cèl·lules. 
Darwin desconeixia que es produïen aquests processos a aquests 
nivells, tot i que ho intuïa perquè ell era conscient que hi havia una 
evolució dels éssers més senzills als més complexos. Llavors hi ha 
tot un camí de descoberta que va des de Mendel, que va revelar 
les lleis generals de l’herència, fins als cèlebres articles de Watson i 
Crick sobre l’estructura de la molècula de l’ADN, la doble cadena 
de l’ADN, que és potser el descobriment més important d’aquest 
segle. A més del que s’ha investigat posteriorment, és clar.

De tota manera, als darrers anys s’ha parlat força de l ’anomenada teo-
ria de les catàstrofes, que sí que concedeix força pes a l ’atzar en l ’esde-
venir històric de l ’Univers...
És que s’ha d’acceptar que en un procés evolutiu hi ha elements 
d’atzar o, per ser més exactes, del que nosaltres considerem atzar i 
que potser d’aquí a uns anys, quan la ciència progressi ja no rebrà 
aquest nom. Miri, a mesura que anem coneixent l’Univers veiem 
que és molt violent. Darwin considerava l’evolució com a gradual 
però després ens hem adonat que de tant en tant hi ha un sotrac 
en el procés evolutiu, que provoca, per exemple, la desaparició de 
moltes espècies. No sabem el perquè d’aquestes catàstrofes. De 
ben segur que han tingut causes diferents unes de les altres. Per 
exemple: hi va haver aquella gran catàstrofe de fa uns 65 milions 
d’anys que va provocar la desaparició dels dinosaures i prop del 
75 per cent de les espècies vives. Un cometa o un asteroide va 
xocar amb la Terra, cap a la península de Yucatán, a Mèxic, dei-
xant el cràter soterrat de Chiexulub, un dels més grans del món, 
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i l’enorme núvol de pols que va aixecar va tapar el sol durant tant 
de temps que va provocar la mort de les plantes i en conseqüència 
dels grans animals herbívors i carnívors. Van sobreviure uns petits 
mamífers omnívors que habitaven a les coves, que es van comen-
çar a desenvolupar i a partir d’ells van aparèixer uns prosimis, des-
prés uns homínids —tot això en milions d’anys— fins anar a parar 
a l’home primitiu i finalment a l’home actual. El doctor Russell 
afirma que sense aquella catàstrofe l’animal hegemònic a la Terra 
ara serien els dinosaures. Jo no n’estic tan segur perquè hi ha una 
diferència en el procés evolutiu del cervell. Ara, és cert que sen-
se aquella catàstrofe la història biològica de la Terra hauria estat 
diferent. Ara bé, si poguéssim fer un recompte estadístic de tot el 
que s’està esdevenint a l’Univers, aquests processos passarien a ser 
naturals, no atzarosos. A la Terra primitiva hi havia xocs constants 
de cometes i de cossos celestes. És a dir, que la catàstrofe formava 
part gairebé d’una probabilitat matemàtica. O sigui que el poder 
de l’atzar fins i tot en aquest punt és relatiu. Més que atzar el que 
hi ha és desconeixença, perquè si coneguéssim, per exemple, totes 
les òrbites dels cossos asteroidals i cometaris es podria saber quan 
tindrà lloc una catàstrofe com la que va acabar amb els dinosaures 
i llavors ja no es parlaria d’atzar.

I pel que fa al destí de l ’home, que Monod diu que no està escrit enlloc?
Suposo que vol dir que no està escrit enlloc formalment, perquè 
si no l’expressió no s’entén. En realitat la nostra vida està en els 
nostres gens i en la nostra ment. Som el que som, el que pensem 
i el que fem. Per comprendre millor la realitat humana, però, hem 
de cercar en el passat i així arribarem a saber on som en el procés 
evolutiu. En la història de l’home hi ha cinc revolucions. El bipe-
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disme —caminar sobre dues extremitats i no sobre quatre—; el 
bimanualisme —aprendre a usar les extremitats superiors per fer 
coses—; l’ús de les pedres i del foc com a eines de caça i treball i 
per coure la carn; l’adopció del llenguatge articulat amb finalitats 
comunicatives; i, finalment, el descobriment del jo, el sentiment 
de l’existència de l’individu i el coneixement de la mort. El nostre 
destí com a espècie es concentra en aquesta evolució, aquesta és la 
trajectòria del nostre destí, per entendre’ns.

Així, doncs, quins serien per a vostè els elements principals, definidors 
de la naturalesa humana, que condensen aquest procés evolutiu?
Penso que l’home és genètica i cultura. D’una banda l’home, amb 
l’ADN que du, és com una continuació de l’expansió de l’Univers. 
L’ADN s’està expandint contínuament, com si volgués existir in-
definidament. És difícil de trobar les causes de per què és així, però 
així és. D’altra banda la cultura comença quan l’home aprèn a par-
lar i estableix relació amb els altres individus i fa estratègies comu-
nes que li permeten de dominar altres espècies. La cultura passa 
d’home a home primer verbalment. Després, com a inventor que 
és, l’home inventa l’escriptura i la cultura queda enregistrada d’una 
forma gràfica. Però abans d’arribar a l’escriptura l’home prehis-
tòric ja feia, per exemple, gravats en ossos que es veu que corres- 
ponen a les fases de la lluna. Aquests ossos tenen 30.000 anys. I hi 
ha les pintures rupestres, a les coves, com a Chauvet i Lascaux, a 
França, o a Altamira o Cogul, a la península Ibèrica.

El fet determinant, però, és la presa de consciència de l ’existència indi-
vidual i de la mort?
No és que sigui determinant, és que suposa un pas més, decisiu, 
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en el procés d’evolució. Hi ha un premi Nobel, Sir John Eccles, el 
qual tot i acceptant el concepte de transcendència com una carac-
terística única de l’ésser humà, reconeix científicament que l’acte 
de presa d’una forma primitiva de consciència ja va començar en 
els mamífers fa uns 200 milions d’anys. Eccles no diu quina classe 
de consciència. Aquests mamífers tenien un cervell més evolucio- 
nat que els rèptils i altres espècies i això els donava capacitat per 
decidir quina estratègia havien de seguir per a la seva supervivèn-
cia. Ara bé, la consciència de l’existència pròpiament dita arriba 
amb els homínids, tot i que sembla que també existeix avui dia 
fins i tot en els ximpanzés, que s’identifiquen davant d’un mirall. 
Llavors l’Homo sapiens neanderthalis arriba a comprendre no so-
lament que existim sinó que deixem d’existir, que morim. Arribar 
a aquesta comprensió li provoca uns efectes extraordinaris, de-
cisius, un gran sotrac perquè l’home no voldria que passés això. 
Voldríem seguir existint indefinidament. Curiosament, descobrir 
la condició de mortals ens du a pensar en la nostra transcendèn-
cia, ens fa somniar en la possibilitat d’existir més enllà de la vida. 
És una gran paradoxa, però és un fet real i fins a cert punt tràgic. 
Així, el fonament de transcendència en què es basen moltes re-
ligions és previ a la civilització. L’home, conscient que existeix i 
que morirà, es revela contra el fet que deixarà d’existir i s’inventa 
el concepte de l’existència més enllà de la vida. Per això fa 50.000 
anys, ja a l’home de Neandertal, s’han trobat enterraments amb 
aliments i objectes al costat del mort perquè pogués fer el viat-
ge a l’altre món. Això ja indica aquesta consciència de mortalitat, 
aquest sentiment de voler perdurar, abans que existís cap religió 
organitzada. En definitiva, penso que aquesta reacció de l’home 
és producte de la mateixa pressió biològica que exerceix l’ADN, 
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com si es tractés de continuar l’expansió de l’Univers. Encara  
que l’individu mori, l’ADN no deixa d’existir i aquest em sembla que 
és el fonament inconscient d’aquest somni d’immortalitat que té 
l’home. És aquesta força de l’ADN en contínua expansió el que fa 
participar l’home d’un sentiment d’immortalitat.

I pel que fa a l ’evolució de l ’home com a espècie, en quin punt creu que 
estem a l ’actualitat? Cap a on s’adreça aquesta evolució?
Estem en un punt crucial i problemàtic. En els últims segles, i 
en especial al segle xx, l’home està anant a uns passos tan ràpids 
que està deixant de banda el procés natural evolutiu. En el pro-
cés d’evolució darwiniana, aquell que no té mitjans per sobreviure 
desapareix, de forma que els gens sempre milloren. En l’home ac-
tual, en canvi, la medicina corregeix aquest procés fins a un grau 
que no s’havia assolit mai. Evidentment és positiu que la medicina 
progressi, això és innegable, però no s’ha d’oblidar aquesta inci-
dència sobre el procés evolutiu, si volem ser rigorosos. Mirant-ho 
amb optimisme penso que hem de tenir fe en la intel·ligència hu-
mana, que l’home utilitzarà correctament tot el que ha après del 
funcionament de l’Univers i de la seva pròpia naturalesa i que a 
mesura que passi el temps anirà aprenent moltes més coses. Ra-
mon y Cajal deia que mentre el cervell sigui un misteri, l’Univers 
seguirà sent un misteri. El cervell humà encara és molt descone-
gut. Aleshores a mi m’agrada matisar la frase de Ramon y Cajal 
i dir que a mesura que anem coneixent millor el cervell també 
podrem anar donant una millor capacitat d’evolució a l’espècie hu-
mana, podrem governar el nostre procés evolutiu. Espero i desitjo 
que amb intel·ligència, i oblidant els dogmatismes i buscant una 
convivència i una coexistència pacífica entre tots, aconseguirem 
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d’identificar, aïllar i potenciar aquells gens que en lloc de fer-nos 
agressius ens fan altruistes, que generen l’amor envers els altres. 
Així l’espècie humana pot esdevenir no solament més saludable 
sinó també més ètica. Cap aquí és on em sembla que es pot i s’ha 
d’orientar l’evolució. Jo tinc fe en l’home i soc optimista sobre el 
futur de l’existència humana.

9.5. El coneixement científic

Per a vostè quines són les bases del coneixement científic?
Home, jo diria que, a grans trets, és una línia que arrenca de Sò-
crates, d’aquelles dues grans màximes socràtiques que són el “No-
més sé que no sé res” i sobretot el lema dèlfic de “Coneix-te a tu 
mateix”, que després fa una estació importantíssima, fonamental, 
en Descartes, i que arriba fins a aquest segle, per exemple fins a 
Popper. Descartes va introduir la racionalitat en la ciència, va ne-
tejar-la de doctrines i de dogmes personals. Descartes marcava un 
camí des del dubte fins a l’evidència passant per l’anàlisi i la síntesi. 
Finalment hi havia la confirmació de les afirmacions per part de 
tercers. Aquesta encara ara és la via fonamental del mètode cien-
tífic. Després Popper ha introduït el concepte de la millora, que 
és un concepte progressiu, el fet que totes les teories s’han d’anar 
millorant, com Einstein va millorar la de Newton, per exemple.

Avui dia està en debat la relació entre ètica i ciència. Què en pensa 
vostè de com ha de ser aquesta relació?
Es tracta d’una relació implícita, sempre que parlem de ciència de 
veritat, no d’allò que pretén passar per ciència i no ho és. La cièn- 
cia es basa en l’observació, l’experimentació i la confirmació per 
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part de tercers del que s’hagi experimentat. Un experiment s’ha de 
poder repetir i aquesta condició ja introdueix de forma automàtica 
una ètica en la ciència, una veritat, una moral. Si un experiment 
no és repetible és que probablement no es tracta d’un fet científic 
i qui ho propugni serà marginat per la comunitat científica. Així, 
el coneixement científic atorga també una capacitat predictiva i 
universal perquè permet predir que un fet determinat que s’hagi 
observat i experimentat es pot repetir en un altre lloc i en una altra 
ocasió si les circumstàncies són les mateixes o similars.

Quan esmentava l ’ètica em referia no tant a un nivell intern de l ’ètica 
científica sinó a les conseqüències que la ciència i la seva aplicació, la 
tecnologia, poden tenir sobre la societat humana en conjunt.
Ah, bé... Aquesta és una altra qüestió, sí. Però en tot cas s’ha de 
tenir present que la ciència no és bona ni és dolenta en si mateixa. 
La ciència revela. Ara, la gent que dirigeix una nació pot aplicar 
en un sentit o un altre aquestes revelacions, és clar, però això ja no 
depèn dels científics. Els resultats del coneixement científic poden 
ser usats per a bé i per a mal a través de la tecnologia. Poden ser-
vir, per exemple, per destruir persones de forma massiva. Einstein, 
cap a la fi de la seva vida, va dir que hauria preferit ser qualsevol 
altra cosa i no pas científic. Allò que ell va suggerir que es podia 
fer en una carta adreçada al president Roosevelt va provocar tanta 
devastació, tant de dolor, que a Einstein el turmentava la mala 
consciència. Aquest és el drama del científic i més del científic 
humanista, com era Einstein, oi? Ara bé, la ciència, a més de tenir 
aquella ètica interna que li deia abans, no va contra cap sentiment 
humà, no va contra la humanitat, al contrari. Si hi hagués més ci-
ència el món viuria més bé. La major part de les males situacions 
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en què es troba la humanitat i s’ha trobat al llarg de la història 
provenen de la manca de ciència, de la manca de racionalitat i de 
la dictadura del fanatisme.

Així vol dir que el problema no seria tant l ’aplicació ètica de la ciència 
com el fet que la ciència quedi ofegada pel fanatisme?
Més aviat, més aviat, sí. La humanitat ha viscut en una cultura 
de la guerra al llarg de tota la història, motivada per conceptes 
dogmàtics, siguin de tipus religiós o polític. Per tant s’ha de trans-
formar aquesta cultura de la guerra, tan arrelada, en una cultura 
de la pau. Això s’ha de fer partint de l’educació i de la ciència, del 
coneixement del món, del nostre entorn i de nosaltres mateixos. 
La ciència, usada correctament i posada a l’abast de tothom, con-
juntament amb l’educació familiar en uns principis ètics fonamen-
tals, ha de ser el que faci possible l’existència de la humanitat en 
un futur. Tothom hauria de ser conscient que, en definitiva, tots 
volem el mateix: viure el millor que puguem. Aleshores, la llei d’or 
de la conducta humana és una frase molt antiga: tracta els altres 
com voldries que et tractessin a tu.

I de la compatibilitat o incompatibilitat entre religió i ciència, què en 
pensa?
Que religió i ciència són ben compatibles. La ciència es basa en 
l’observació, l’experimentació i la confirmació dels resultats dels 
estudis, a més de la possibilitat d’utilitzar els coneixements que 
així s’obtinguin per predir altres esdeveniments. La religió, en 
canvi, parteix d’una creença interior que no està basada en cap 
realitat de tipus científic. Si a la religió s’hi arribés mitjançant el 
mètode científic es podria demostrar l’existència de Déu o dels 
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déus i l’existència d’una única o de diverses religions vertaderes. 
Aleshores no n’hi hauria dues mil, de religions, com hi ha als Es-
tats Units. La religió, doncs, és un sentiment individual, personal 
i interior de l’home que contribueix al benestar de la persona i a 
l’aproximació a la transcendència. Però la religió no té res a veure 
amb la ciència. Per tant, segons el meu punt de vista, no hi ha 
conflicte entre ciència i religió. Cadascú fa camí per la seva banda 
i si algú hi veu oposició, conflicte, penso que és perquè té ganes de 
posar-n’hi.

Però la ciència sí que es planteja sovint si existeix una finalitat en 
allò que descobreix, per exemple en aquesta multiplicació, en aquesta 
expansió de l ’ADN que abans comentàvem.
El científic, com a home, s’ho pot preguntar, però com a científic, 
ell no la pot respondre aquesta pregunta. La ciència no en pot dir 
res d’aquesta hipotètica finalitat, justament perquè no es pot es-
brinar amb aquells procediments propis del mètode científic, que 
li comentava abans. Aquesta és una pregunta que ara com ara no 
es pot resoldre en la natura sinó que procedeix de la ment humana.

Tant se val i és que l ’home sempre acaba preguntant-se pel sentit de la 
pròpia existència.
Jo penso que l’existència humana té el sentit que li vulguem donar. 
La vida és una gran joia. Viure té molt valor precisament perquè 
l’home, amb la seva llibertat, li pot donar el sentit que vulgui. A mi 
sempre m’ha emocionat el Cant espiritual de Joan Maragall i vol-
dria que acabéssim aquestes converses justament amb els versos 
del nostre poeta. Maragall té una marcada influència de Goethe, 
però amb el Cant espiritual se situa per damunt de tothom. Per a 
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mi aquest poema, que em sé de memòria, resumeix el sentit de la 
vida.

Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira 
amb la pau vostra a dintre de l’ull nostre, 
què més ens podeu dâ en una altra vida? 
Per’xò estic tan gelós dels ulls, i el rostre, 
i el cos que m’heu donat, Senyor, i el cor 
que s’hi mou sempre... i temo tant la mort! 
Amb quins altres sentits me’l fareu veure 
aquest cel blau damunt de les muntanyes, 
i el mar immens, i el sol que pertot brilla? 
Deu-me en aquests sentits l’eterna pau 
i no voldré més cel que aquest cel blau. 
Aquell que a cap moment li digué “Atura’t” 
sinó al mateix que li dugué la mort, 
jo no l’entenc, Senyor; jo, que voldria 
aturar tants moments de cada dia 
per fê’ls eterns a dintre del meu cor!... 
O és que aquest “fê etern” és ja la mort? 
Mes llavores, la vida què seria? 
Fora l’ombra només del temps que passa, 
la il·lusió del lluny i de l’a prop, 
i el compte de lo molt, i el poc i el massa, 
enganyador, perquè ja tot ho és tot? 
Tant se val! Aquest món, sia com sia, 
tan divers, tan extens, tan temporal; 
aquesta terra, amb tot lo que s’hi cria, 
és ma pàtria, Senyor; i no podria 
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ésser també una pàtria celestial?
Home so i és humana ma mesura
per tot quan puga creure i esperar:
si ma fe i ma esperança aquí s’atura
me’n fareu una culpa més enllà?
Més enllà veig el cel i les estrelles,
i encara allí voldria ésser-hi hom:
si heu fet les coses a mos ulls tan belles,
si heu fet mos ulls i mos sentits per elles,
per què aclucâ’ls cercant un altre com?
Si per mi com aquest no n’hi haurà cap!
Ja ho sé que sou, Senyor; pro on sou, qui ho sap?
Tot lo que veig se vos assembla en mi...
Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí.
I quan vinga aquella hora de temença
en què s’acluquin aquests ulls humans,
obriu-me’n, Senyô, uns altres de més grans
per contemplar la vostra faç immensa.
Sia’m la mort una major naixença!
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10. Epíleg
A cura de Mercè Piqueras i Carrasco

Joan Oró va morir a Barcelona el 2 de setembre de 2004, deu anys 
després de la seva jubilació com a catedràtic de la Universitat de 
Houston. Durant algun temps encara va dividir el seu temps entre 
els Estats Units i Catalunya, fins que va tancar la casa de Houston 
i va quedar-se definitivament en el pis que ja tenia en el barri de 
les Corts de Barcelona. Des del gener de 2020, una placa instal·la-
da per l’Ajuntament a la vorera recorda que Joan Oró i Florensa 
«bioquímic català pioner dels estudis sobre l’origen de la vida» va 
viure en aquella casa els seus darrers anys.

La jubilació, que no va allunyar Joan Oró del món científic 
i l’àmbit acadèmic, va permetre-li també poder dedicar temps a 
projectes que ultrapassaven l’àmbit de la ciència o que facilitaven 
la interacció entre recerca, cultura i societat. Únicament els dos úl-
tims anys va dur una vida més retirada a causa de la seva malaltia, 
però seguia en contacte amb científics, llegia i estava al corrent dels 
avenços en camps diversos. Encara va publicar alguns articles; de 
fet, el seu últim article científic, escrit conjuntament amb Pasca-
le Ehrenfreund i Antonio Lazcano, va publicar-se pòstumament, 
l’any 2006. La jubilació tampoc no va fer que la societat i el món 
acadèmic l’oblidessin. La seva tasca va ser reconeguda per sengles 
doctorats honoris causa que van oferir-li la Universitat de Hous-
ton, el 1998, i la Universitat de Lleida, el 1999, i per la Medalla al 
Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona, el 2002. Va rebre 
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també la Medalla del Treball Francesc Macià de la Generalitat 
de Catalunya, que va agrair esmentant els lligams que creia que 
l’unien a Francesc Macià: els orígens familiars a la «terra ferma»; 
els ideals de llibertat, d’identitat i d’estima per al seu país; la deter-
minació per aconseguir els objectius fixats, un en el camp polític, 
l’altre en el camp científic, i l’esperit de treball, que no espera més 
gratificació que la satisfacció per la tasca feta i la seva repercussió 
en el benestar propi i de la societat i la ciutadania.

Oró va rebre també un reconeixement «reial». El BOE del 24 
de juny de 2003 va publicar un reial decret que deia: «La constant 
dedicació del senyor Joan Oró Florensa al món científic, posa-
da de manifest a través dels seus nombrosos treballs de recerca, 
ha contribuït de manera notable a millorar el coneixement sobre 
l’origen de la vida, per la qual cosa, volent demostrar-li la Meva 
Reial estima, vinc a atorgar-li el títol de marquès d’Oró, per a ell i 
els seus successors, d’acord amb la legislació nobiliària espanyola.» 
Uns dies abans, quan la seva esposa, Antonieta Vilajoliu, va res-
pondre el telèfon, una veu masculina va dir-li que trucava des de 
la Casa del Rei i que Sa Majestat desitjava saber si el senyor Joan 
Oró acceptaria que el rei li concedís el títol de marquès. El porta-
veu de la Casa Reial va haver de convèncer-la que no es tractava 
d’una broma, com ella va pensar en un primer moment. Tot títol 
nobiliari va acompanyat d’un escut d’armes. El del marquès d’Oró 
hi té representada l’adenina, possiblement l’única molècula que 
l’heràldica hagi incorporat a un escut nobiliari.

El juny de 2004 la Generalitat de Catalunya va concedir-li la 
Medalla d’Or «en reconeixement a la seva important i dilatada 
producció científica, coneguda internacionalment». La malaltia de 
Joan Oró li impedia participar en un acte públic i el mateix presi-
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dent Maragall va dur-li la medalla a casa seva; va ser un acte íntim, 
sense protocol. Quan pocs mesos després va morir Joan Oró, el 
Saló de Sant Jordi de la Generalitat va acollir les seves despulles, 
un privilegi reservat a persones que han rebut la Medalla d’Or de 
la Generalitat. El comiat va fer-se a l’església de Santa Maria del 
Mar.

Entre les activitats en què Joan Oró va intervenir els darrers 
anys, cal destacar el simposi internacional Astrobiologia 2002, que 
va organitzar ell mateix a través de l’Associació Amics de Gaspar 
de Portolà, amb la col·laboració de diverses entitats i institucions. 
Es va fer a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona 
els dies 18 i 19 de gener de 2002. El fullet que anunciava el sim-
posi deia: «Es parlarà dels nous descobriments de sistemes plane-
taris més enllà del sistema solar. També es debatrà la possibilitat 
d’existència de vida intel·ligent extraterrestre, i el procés d’evolució 
de les estrelles planetàries i de la vida intel·ligent, fins ara només 
coneguda a la Terra.» El simposi va comptar amb un convidat 
d’excepció: Frank Drake, fundador i director de l’Institut de Cerca 
d’Intel·ligència Extraterrestre (SETI, de l’anglès Search for Extra-
terrestrial Intelligence).

L’any 2003, l’Associació Catalana de Comunicació Científica 
(ACCC) va instituir un premi de divulgació per a joves investiga-
dors amb l’objectiu d’estimular en el jovent investigador la comuni-
cació a la societat del seu treball de recerca. Després de la primera 
edició, es va decidir donar nom al premi i Joaquim Elcacho, que 
aleshores n’era president, va suggerir anomenar-lo «Premi Joan 
Oró a la divulgació de la recerca científica». En nom de la Junta 
de l’ACCC, vaig demanar a Joan Oró si acceptaria que el premi 
portés el seu nom. Hi va estar d’acord, però estava sorprès; va dir 
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que ell era un investigador i professor universitari i que no s’havia 
dedicat mai a la divulgació científica. En realitat li passava com a 
aquell personatge de Molière que havia estat parlant en prosa tota 
la vida sense saber-ho. Cada entrevista que concedia —i eren mol-
tes perquè era un científic molt conegut i admirat— era una peça 
de divulgació. Sabia explicar de manera planera i comprensible la 
seva recerca, defugint del llenguatge —per a molts, críptic— de 
la ciència i sempre estava disposat a aclarir qualsevol dubte. Les 
seves conferències en àmbits no científics o que no eren de la seva 
especialitat, eren també un exemple de bona divulgació. Malau-
radament, la crisi econòmica va forçar l’ACCC a interrompre la 
convocatòria del premi per manca de finançament, però aquests 
últims anys s’han fet gestions per reprendre’l conjuntament amb 
la Fundació Joan Oró. 

Un dels projectes que va mantenir Oró més il·lusionat els dar-
rers anys de la seva vida i que malauradament no va poder veure 
completat era el del Parc Astronòmic del Montsec. El primer pas 
per a la seva consecució va ser l’Acord del Govern de la Genera-
litat (27/12/2000) pel qual es constituïa el Consorci del Montsec. 
Era una entitat integrada per representants d’institucions oficials, 
ajuntaments, la Fundació Oró i una associació empresarial, crea-
da —segons indicava l’Acord— per dur a terme un projecte que 
«aprofitant les aptituds i potencialitats d’aquesta zona produeixi 
un procés de redreçament de la seva situació socioeconòmica» te-
nint en compte el «seu ric patrimoni natural i cultural…». Un es-
tudi de la Universitat de Barcelona confirmava que era la zona de 
Catalunya amb les millors condicions per a l’observació astronò-
mica, amb baixa pluviometria i molt poca contaminació lumínica. 
Oró va poder comprovar-ho en algunes visites a la masia rural de 
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Sant Josep del Molí, a Tartareu, que dedica els beneficis a obres 
socials i amb la qual Joan Oró va col·laborar. Va quedar meravellat 
per aquell cel nocturn, on les estrelles semblava que brillessin més 
que en qualsevol altre lloc.

El 4 d’octubre de 2002 Joan Oró va presidir, amb Artur Mas, 
conseller en cap de la Generalitat, la col·locació de la primera pe-
dra del Parc Astronòmic del Montsec. Després, Oró anava se-
guint a distància els treballs que s’hi feien. Per la nostra amistat 
i veïnatge, jo el visitava sovint, i m’anava informant dels avenços 
en la construcció de l’Observatori. Una de les ocasions en què el 
vaig trobar més animat va ser quan va arribar el telescopi que ara 
duu el seu nom. L’Observatori va inaugurar-se el 24 d’octubre de 
2008 i tres mesos després es va inaugurar el Parc Astronòmic del 
Montsec, destinat a la divulgació de l’astronomia i avui dia motor 
econòmic de la vall d’Àger.

El 2 de juny de 2008 es van posar en circulació quatre segells de 
la sèrie «Personajes» que estaven dedicats a tres escriptores (María 
Lejárraga, Carmen Martín Gaite i Zenobia Camprubí) i a Joan 
Oró, amb una tirada d’un milió d’exemplars. El segell de Joan Oró 
responia a la petició feta per l’Associació Catalana de Comunica-
ció Científica, per suggeriment de Miquel Fortea, químic jubilat 
aficionat a la filatèlia. En els arxius de l’ACCC hi ha constància 
que altres entitats i institucions van donar suport a aquella sol·lici-
tud: la Societat Internacional per a l’Estudi de l’Origen de la Vida, 
l’Institut d’Estudis Catalans, l’Ajuntament de Barcelona (l’Alcal-
dia i el Comissionat de Cultura Científica), la Fundación Areces, 
la Fundación Príncipe de Asturias, la Universitat de Barcelona, la 
Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
el Col·legi de Químics de Catalunya, el Consell Comarcal de la 
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Noguera, l’Institut Químic de Sarrià, la Societat Catalana de Bio- 
logia, el Col·legi de Llicenciats de Catalunya, l’Observatori de la 
Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra, la De-
legació a Catalunya del CSIC, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
de Catalunya i de Balears, l’Institut d’Investigacions Biomèdiques 
de Barcelona i l’Associació de Professorat de Física i Química de 
Catalunya. Aquest suport va fer possible que, durant el primer tri-
mestre de 2007, Correus aprovés de dedicar un segell a Joan Oró 
per ser emès durant l’any 2008.

El segell va presentar-se a la Universitat de Lleida el dia de 
la seva emissió. Les persones assistents van rebre un sobre amb 
el segell i el matasegells especial del primer dia de circulació. En 
el sobre, a la dreta hi havia el segell, amb la imatge d’Oró. A l’es-
querra, un dibuix que hauria hagut de representar-lo, era en rea- 
litat del bioquímic Stanley L. Miller. Amb aquell error, i sense 
saber-ho, Correus homenatjava i unia per a la posteritat els dos 
científics que van iniciar l’especialitat que es coneix com a química 
prebiòtica. Uns anys abans que Oró obtingués adenina en el labo-
ratori, Miller va aconseguir sintetitzar aminoàcids, els compostos 
que formen les proteïnes i que es pensava que només podien sin-
tetitzar els éssers vius. Van ser dos treballs pioners en els estudis 
experimentals sobre l’origen de la vida. Alguns dies més tard, Cor-
reus va retirar de la circulació aquells sobres del primer dia i els va 
substituir per un altre model amb el dibuix de Joan Oró.

En una entrevista que el 1997 Joaquim Elcacho va fer-li per 
al diari Avui, a la pregunta «Com se sent després de viure tants 
anys als Estats Units?», Joan Oró va respondre: «Lleidatà, català i 
universal». Possiblement aquell sentir-se «universal», en el signifi-
cat de «relatiu o pertanyent a l’Univers» es despertés en Joan Oró 
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quan era «el noi del forn “La Radio”» que les nits d’estiu ajudava 
en el negoci familiar i, entre fornada i fornada, fora de la fleca 
contemplava les estrelles. Estimulat per la lectura de les obres de 
Flammarion, que comprava amb els seus estalvis, es preguntava 
què hi devia haver més enllà, i si en algun lloc de l’Univers hi 
hauria altres éssers vius, qui sap si similars als humans. En evocar 
aquelles nits d’estiu, Oró deia que va ser aleshores quan va tenir 
clar que volia dedicar-se a un aspecte d’una ciència que ara es 
coneix com a astrobiologia: volia dedicar-se a estudiar l’origen de 
la vida.

En la primera edició d’aquesta biografia de Joan Oró, la darre-
ra conversa que l’autor, Miquel Pairolí (1955-2011), va mantenir 
amb el biografiat acaba amb el Cant espiritual de Joan Maragall, 
un poema que Oró sabia de memòria i que per a ell resumia el 
sentit de la vida. Aquest epíleg acaba també amb un altre poema, 
Lletra de vida, que el poeta i físic David Jou va dedicar a Joan 
Oró. Amb la ploma del poeta, el científic recorda l’emoció de la 
descoberta de la síntesi de l’adenina —la «lletra de vida»— la seva 
col·laboració amb la NASA —la «pedra de lluna»— i els seus orí-
gens, quan els estius ajudava en el forn familiar.

Lletra de vida, pedra de lluna
Quan aquella lletra va cremar a les mans,
aquella de les quatre lletres de la vida,
nascuda davant meu en el verí,
l’adenina, 
vaig beneir totes les albes d’estudi,
totes les nits d’insomni,
tot l’oceà que vaig creuar per arribar fins aquí.
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Jo, atònit, davant la porta oberta
al davant dels graons de les escales de cargol
per on pugen i baixen els àngels amb els llibres
que expliquen als àtoms els secrets de la dansa de la vida,
quin vertigen vaig sentir!
La Lleida de les boires i les solellades,
el Houston on vaig tocar pedres de la lluna,
el cap Cañaveral de la glòria de l’espai,
i jo allà, en el futur,
en la paradoxa de tocar el demà en explorar els orígens,
afamat de saber,
assedegat d’astres,
en la felicitat d’haver tocat la pell de la deessa més blanca.
Quan sigui pols,
tots aquestes focs cremaran en mi
com cremaven les fórmules en els meus ulls d’estudiant,
com cremava la llenya esperant el pa,
lluminosament, al forn del meu pare.
       David Jou
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Resum del currículum vitae de Joan Oró
Revisió i actualització a cura de Mercè Piqueras

1. Títols acadèmics
Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona (1947). 
Doctorat en Bioquímica pel Baylor University College of Medicine, 

de Houston, Texas (1956).

2. Activitat docent i professional
Instructor del Departament de Química de la Universitat de Hous-

ton (1955-1956).
Professor ajudant del Departament de Química de la Universitat de 

Houston (1956-1958).
Professor associat del Departament de Química de la Universitat de 

Houston (1958-1963).
Professor del Departament de Química de la Universitat de Hous-

ton (1963-1994).
Professor del Departament de Ciències Biofísiques (actualment De-

partament de Ciències Bioquímiques i Biofísiques) de la Universitat de 
Houston (1967-1994). D’aquest departament en fou el cap entre 1967 
i 1969.

Professor emèrit del Departament de Ciències Bioquímiques i Bio-
físiques de la Universitat de Houston (1994-2004).

Cap del Comitè de Recerca Científica de la Universitat de Houston 
(1964-1965).

Research Chemist a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, Lawrence 
Radiation Laboratory (1962).
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«NASA Life Scientist» in Chemiscry, NASA Ames Research Cen-
ter (1974-1975).

Catedràtic de Biofísica a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(1971).

Director de l’Institut de Biologia Fonamental de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (1971).

Director de l’Institut de Biofísica i Neurobiologia «Flor de Maig», 
del CSIC (1975).

Membre del Parlament de Catalunya (1980-1981).
President del Consell Científic i Tecnològic de Catalunya (1980-1981).
Director de la Fundació Agrícola Catalana (1980-1981).
Cap del Consell Consultiu Internacional de l’Institut de Biologia 

Fonamental de la Universitat Autònoma de Barcelona (1980-2004).
Membre del Comitè Consultiu Internacional de l’Eurotechnical 

University, Hilo, Hawaii (1983-2004).
Codirector del Programa d’estudis Gaspar de Portolà de la Universi-

tat de Califòrnia, Berkeley (1987-2004).

3. Participació en comitès de recerca
Vicepresident del National Group for the Analysis of Organic Com-

pounds and Carbonaceus Chondrites. NASA (1965-1970).
Membre de l’Exobiology Study Group, Space Science Board, U.S. 

National Academy of Sciences, Washington D.C. (1964-1965).
Membre del Planetary Astronomy Panel, Space Science Board, U.S. 

National Academy, Washington D.C. (1967-1968).
Investigador principal, en l’Anàlisi de Mostres Lunars, NASA 

(1967-1973).
Membre de l’American Institute of Biological Sciences, Exobiology 

Advisory Panel to the Office of Biosciences, NASA (1970-1973).
Membre de l’Equip d’Anàlisi Molecular, Projecte Viking, NASA 

(1967-1977).
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Membre del consell executiu de la International Society for the Stu-
dy of the Origin of the Life (1973-1976; 1983-2004).

Membre del comitè executiu del Centre d’Estudis Avançats de Bla-
nes (1977-2004).

Membre del comitè de Biologia Planetària i Evolució Química de 
l’Space Science Board de l’U.S. National Academy of Sciences, Washing- 
ton D.C. (1978-1983, 1983-1995, 1995-1997).

Membre de l’Executive Council i representant de l’International 
Council of Scientific Unions, in Biochemistry, en el Committee for 
Space Research (COSPAR) (1987-2004). 

4. Principals premis, honors i distincions rebudes
Membre corresponent de la Reial Acadèmia d’Arts i Ciències de 

Barcelona (1965).
Membre honorari de la Societat Catalana de Biologia, Barcelona 

(1967).
Medalla d’Or de la Societat de Belles Arts de Lleida (1967).
Conseller honorari del CSIC (1969).
Doctor honoris causa per la Universitat de Granada (1972).
Gran Creu de l’Orde d’Alfonso X el Sabio, Madrid (1974).
Membre honorari de la Sociedad Española de Bioquímica (1975).
Medalla d’Or de la ciutat de Lleida (1976).
Membre honorari de la Reial Acadèmia de Medicina, Barcelona 

(1977).
Membre de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya, Barcelona 

(1981).
Medalla Narcís Monturiol al mèrit tecnològic i científic, Barcelona 

(1982).
Gran Creu de l’Orde al Mèrit Aeronàutic, de la Força Aèria Espa-

nyola, Madrid (1983).
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Medalla Alexander Ivanovich Oparin, rebuda de la International 
Society for the Study of the Origin of Life, per la seva contribució a la 
recerca científica de l’origen de la vida, Berkeley, Califòrnia (1986).

Reconeixement de l’Ajuntament de Houston i del president de la 
Universitat de Houston pels seus èxits en la recerca científica (1990).

Creu de Sant Jordi (1991).
El diari La Vanguardia l’anomena català viu més il·lustre del segle xx 

(1997).
Doctor honoris causa per la Universitat de Lleida (1999).
Medalla del Treball Francesc Macià de la Generalitat de Catalunya 

(2000).
Medalla al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona (2002).
Concessió del títol de marquès d’Oró (2003).
Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (2004).
Emissió d’un segell de Correus dedicat a Joan Oró (2008).
Col·locació d’una placa commemorativa davant de l’edifici on va viure 

Joan Oró els seus últims anys a Barcelona (2020).

5. Congressos, simposis i cursets que va organitzar
International Symposium on Proteins and Nucleic Acids, Universi-

tat de Houston (1968).
Simposi sobre Evolució Bioquímica. Sisena reunió de l’European 

Federation of Societies of Biochemistry. Sociedad Española de Bioquí-
mica, Madrid (1969).

Primer Seminari sobre Geologia Lunar, Universitat de Barcelona 
(1970).

Simposi sobre l’Anàlisi de Materials Lunars a la 9a reunió anual de 
la Society for Applied Spectroscopy, New Orleans (1970).

Primer Simposi Internacional Duran i Reynals: Virus i Càncer. So-
ciedad Española de Bioquímica i Universitat Autònoma de Barcelona 
(1971).
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Curset sobre Evolució Química i Bioquímica, Institut de Química 
Orgànica de la Universitat de Tubinga (1971).

Simposi sobre l’Origen de la Vida, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Mèxic (1972).

Col·loqui sobre l’exploració del planeta Mart, Institut de Biologia 
Fonamental i Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Bar-
celona (1972).

Segon Simposi Internacional Duran i Reynals: La reproducció dels 
virus i el càncer. Inst. de Biologia Fonamental i Universitat Autònoma 
de Barcelona (1973).

Quarta Conferència Internacional sobre l’Origen de la Vida (Pri-
mera reunió de la International Society for the Study of the Origin 
of Life), Institut de Biologia Fonamental i Universitat Autònoma de 
Barcelona (1973).

Simposi internacional en honor del professor Severo Ochoa en com-
plir 70 anys. Universitats Autònomes de Barcelona i de Madrid (1975).

Col·loqui nacional en honor de Severo Ochoa: Avenços de la bioquí-
mica a Espanya, Fundació Juan March, Madrid (1975).

Simposi internacional sobre Fonts d’Energia i Desenvolupament, 
Barcelona (1977).

Simposi sobre Agricultura a Catalunya, Lleida (1978).
Simposi sobre Molècules Orgàniques a l’Espai, a la 22a Reunió In-

ternacional de la COSPAR, Índia (1979).
Col·loqui internacional sobre organització i planificació de la recerca 

a diferents països, Museu de la Ciència, Barcelona (1980).
Reunió sobre Evolució Química i Origen de la Vida, dins de la 24a 

reunió plenària de la COSPAR, Ottawa (1982).
Tercer Simposi Internacional Duran i Reynals: Virus, Oncògens i 

Càncer, Barcelona (1984).
Simposi internacional en Medicina i Biologia Aeroespacial, Barce-

lona (1986).
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Reunió sobre Evolució Química en altres Planetes, Satèl·lits i Co-
metes, a la 26a reunió plenària de la COSPAR, Tolosa de Llenguadoc 
(1986).

Cap del comitè organitzador del curs intensiu organitzat pel Con-
sell d’Europa sobre Orígens i Primitiva Evolució de la Vida, Bellaterra 
(1987).

Reunió sobre Ciència Exobiològica i Cossos Primitius del Sistema 
Solar, a la 27a reunió plenària de la COSPAR, Espoo, Finlàndia (1988).

Reunió sobre Química Orgànica, Cometes i Estructures, a la 28a 
reunió plenària de la COSPAR, la Haia (1990).

Setè Congrés Internacional sobre l’Estudi de l’Origen de la Vida, 
Barcelona (1993).

I Simposi Internacional de Biomedicina, Lleida (1993).
Simposi Internacional d’Astrobiologia (2002).

6.  Síntesi dels descobriments científics
A) Entre 1959 i 1962 va dur a terme la primera síntesi prebiòtica de 

l’adenina a partir del cianur d’hidrogen. L’adenina és probablement la 
molècula biològica més important perquè té un paper clau com a com-
ponent essencial del DNA, de l’ATP i d’altres molècules biològiques, 
que són responsables del codi genètic, de la reproducció, de les catàlisis 
enzimàtiques i del metabolisme en tots els sistemes de vida. Aquest tre-
ball fou realitzat en col·laboració amb A.P. Kimball (aleshores estudiant 
al Departament de Química) i va obrir una àrea de recerca que va con-
duir a una síntesi completa de tots els components dels àcids nucleics. 
És una paradoxa remarcable que un dels components més essencials per 
a la vida derivi d’un dels components més tòxics.

B) El 1961 el doctor Oró va suggerir que les col·lisions cometà- 
ries amb la Terra van fer una contribució substancial a l’increment dels 
compostos de carboni a la Terra primitiva perquè es produís la síntesi 
prebiòtica de molècules bioquímiques. Càlculs posteriors, duts a terme 
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amb la col·laboració d’A.L. Lazcano, han demostrat que l’augment de 
matèries carbonoses rebudes per la Terra primitiva mitjançant els come-
tes és probablement de l’ordre de 10 elevat a 22 grams. Això representa 
10.000 vegades més que la massa total de la present biosfera. Aquesta 
teoria ha resolt el problema provocat per la desaparició de la massa de 
l’atmosfera primària de la Terra com a resultat de la col·lisió d’un cos 
de la mida del planeta Mart, la qual va conduir a la desaparició de les 
substàncies volàtils i a la formació de les llunes.

C) Des de 1958 fins a la seva jubilació el doctor Oró va desenvolupar 
i aplicar nous mètodes de cromatografia i d’espectrometria de masses 
per a l’anàlisi de components orgànics sintetitzats sota les possibles con-
dicions de la Terra primitiva o en les actuals de les mostres extraterres-
tres. Va ser el primer a analitzar derivats volàtils dels aminoàcids amb 
aquests mètodes. El 1970, usant fases òptiques actives, va ser el primer a 
detectar enantiòmers i aminoàcids D i L en condrites carbonoses. Això 
va conduir al treball realitzat per Kvenvolden i col·laboradors que sug-
geriren que els components orgànics eren sintetitzats químicament en 
els cossos celestes dels meteorits fa més de 4.500 milions d’anys, quan 
es va formar el sistema solar. Emprant les mateixes tècniques d’anàlisi 
cromatogràfica i d’espectrometria de masses el doctor Oró va desco-
brir la presència d’hidrocarburs isoprènics derivats de la clorofil·la en 
les roques de la formació anomenada Gunflint, que tenien una edat de 
2.000 milions d’anys, confirmant que els microfòssils allí presents eren 
bacteris.

D) Entre 1964 i 1977 el doctor Oró va dissenyar, desenvolupar i pro-
var instruments per a l’anàlisi dels compostos volàtils de l’atmosfera i 
de la superfície del planeta Mart. Va suggerir la construcció d’un nou 
cromatògraf de gasos i espectròmetre de masses miniaturitzat per al pro-
jecte Viking d’exploració del planeta Mart. Dos d’aquests aparells van 
ser enviats al planeta Mart, on arribaren el 1976 i van proporcionar les 
primeres anàlisis de l’atmosfera i de la superfície del planeta. Així es va 
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aconseguir una anàlisi completa de l’atmosfera i dels compostos volàtils 
de la superfície, però no es van trobar compostos orgànics a Mart. Aquest 
treball va ser realitzat en col·laboració amb el professor Klaus Biemann, 
del MIT; Tobias Owen de la State University de Nova York; Harold 
Urey de la Universitat de Califòrnia a San Diego i altres científics.

E) El 1976 el doctor Oró va oferir una interpretació química dels 
sorprenents resultats obtinguts per altres científics respecte de la pre-
sència de vida a Mart. Basant-se en els seus treballs anteriors (1956) el 
doctor Oró va tenir ocasió d’explicar que la ràpida i intensa evolució del 
diòxid de carboni marcat amb carboni 14 radioactiu en les mostres del 
sòl de Mart, en les proves dutes a terme en el projecte Viking, no eren 
degudes al ràpid metabolisme dels presumptes microorganismes mar-
cians sinó a l’oxidació catalítica dels elements utilitzats com a reactius, 
especialment de l’àcid fòrmic i altres òxids actius presents a les mostres 
de Mart. L’evidència de l’absència de vida a Mart va aturar el desenvo-
lupament dels plans de la NASA per a l’exploració del planeta roig amb 
naus tripulades.

F) En experiments duts a terme a la Universitat de Houston en col-
laboració amb el doctor Gunther Holzer, entre 1978 i 1980, el doctor 
Oró va demostrar l’oxidació fotocatalítica dels compostos orgànics sota 
condicions simulades del planeta Mart. Els resultats d’aquest treball van 
demostrar que cap substància orgànica present a la superfície del planeta 
roig, que rep una radiació ultraviolada del Sol, no pot tenir més que un 
període molt curt de vida i que s’oxida en CO2 i H20. Aquest treball va 
oferir una explicació de la sorprenent absència de compostos orgànics 
a la superfície de Mart i una prova més de l’absència de vida en aquell 
planeta.

G) El 1963, el doctor Oró va suggerir que la síntesi de macromo-
lècules biològiques, com els polipèptids o els polinucleòtids, podia ser 
duta a terme per agents condensadors simples, com la cianamida i els 
derivats de l’imidazole. En efecte, això ha estat demostrat en diversos 

001M-3153.indd   128001M-3153.indd   128 16/12/22   8:5316/12/22   8:53



129

experiments duts a terme des d’aleshores en el laboratori de la Universi-
tat de Houston. A més s’ha trobat cianamida en l’espai interestel·lar com 
a una de les més importants molècules orgàniques i diversos derivats de 
l’imidazol han estat sintetitzats, entre 1982 i 1984, en el seu laboratori 
sota les possibles condicions de la Terra primitiva.

H) Entre 1978 i 1984 va aconseguir sintetitzar molts dels compostos 
fosfolípids de les membranes cel·lulars, incloent-hi fosfatidilcolina i fos-
fatidiletanolamina. Amb aquestes molècules amfifíliques va ser possible 
obtenir vesícules de liposoma que són similars a les membranes de la 
majoria de cèl·lules vives, demostrant per primer cop com es podrien 
haver format les membranes d’organismes vius. Aquest treball va ser 
realitzat en col·laboració amb el doctor Joseph Eichberg, amb el doctor 
David Deamer i amb estudiants del departament de la Universitat de 
Houston.

I) Posteriorment es va dur a terme en el laboratori del doctor Oró 
la síntesi prebiòtica de la histidina, histidil-histidina i de nombrosos 
coenzims fosforolitzats i altres compostos enzimàtics actius. També s’hi 
van desenvolupar teòricament models protocel·lulars d’embolcalls lipo-
somàtics i de molècules catalítiques actives de RNA. Per confirmar la 
validesa d’aquests models s’hi van dur a terme diversos experiments.

J) El doctor Oró va examinar la proposta del professor Frank Drake 
sobre l’existència de civilitzacions extraterrestres —el qual, basant-se en 
càlculs matemàtics, proposa la possible existència de 100.000 civilitza-
cions tecnològicament avançades— i va arribar a la conclusió que a la 
nostra galàxia no poden existir més de mil civilitzacions.
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Miquel Pairolí (Quart, el Gironès, 1955–2011). 
Estudià Filologia Catalana i s’inicià en el 
periodisme amb articles de crítica literària  
a Presència, El Punt i Avui. Premi Joan  
Santamaria de teatre per El retrat de Voltaire (1997). 
Publicà els dietaris Paisatge amb flames (1990), 
L’enigma (1999) i Octubre (2010, Premi Crítica  
Serra d’Or de biograffiies i memòries, 2011), les 
novel·les El camp de l’ombra (1995), El manuscrit  
de Virgili (2004) i Cera (2008), i l’assaig  
Geografia íntima de Josep Pla (1996).

Joan Oró

Joan Oró i Florensa (Lleida, 1923 – Barcelona, 2004) va ser un  
bioquímic català pioner dels estudis sobre l’origen de la vida.  
El 1947 es va llicenciar en Ciències Químiques a la Universitat 
de Barcelona i el 1952 va traslladar-se als Estats Units, on el 1956 
va doctorar-se en el Baylor College of Medicine de Houston. A la 
Universitat de Houston va desenvolupar la seva carrera científica 
dedicada a la recerca i a la docència. Va col·laborar en diversos 
projectes d’investigació espacial de la NASA. En jubilar-se com a 
catedràtic emèrit de Ciències Bioquímiques i Biofísiques d’aquella 
universitat, va tornar a Catalunya, on va mantenir-se actiu fins al 
final. Ell va ser l’impulsor del Parc Astronòmic del Montsec,  
projecte que no va poder veure completat.

De la seva trajectòria de recerca destaquen el descobriment de la 
síntesi abiòtica de l’adenina, una de les molècules fonamentals per 
a la vida; nous mètodes de cromatografia o d’espectrometria de 
masses per a l’anàlisi de components orgànics presents en mostres 
extraterrestres o sintetitzats en les condicions possibles de la Terra 
primitiva; la hipòtesi —confirmada posteriorment per altres  
investigadors— sobre l’origen cometari de l’aigua de la Terra, i 
la seva interpretació crítica sobre la hipòtesi de la presència de 
vida a Mart a partir de les reaccions dutes a terme en la superfície 
d’aquell planeta en l’expedició Viking que va arribar a Mart  
el 1976.

La Fundació Catalana per a la Recerca 

i la Innovació és una institució privada 

sense afany de lucre que té per finalitat 

disseminar la ciència i impulsar la 

investigació i la innovació per posar-les  

al servei de la societat del coneixement.
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“Quan era adolescent  
ja volia estudiar  
l’origen de la vida...”

 
 

CobertaOroOK.indd   1 15/02/23   10:28


