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LA LLUITA PELS MITJANS DE TREBALL.
LA CÀRREGA DE LA CELEBRITAT.

PRIMERS AJUTS ESTATALS, QUE ARRIBEN MASSA TARD

Malgrat el nostre desig de concentrar-nos en el treball emprès, i
malgrat que les necessitats que teníem eren reduïdes, vers l’any
1900 haguérem de reconèixer que inevitablement havíem de fer
alguna cosa per a augmentar els nostres recursos. Pierre Curie no
es feia gaires il·lusions d’obtenir una de les càtedres importants
a París que, encara que no comportaven cap esplèndida retribu-
ció, permetien que una família pogués viure modestament sense
haver de tenir cap altra ocupació. Pierre Curie no havia freqüen-
tat l’École Normale ni l’École Polytechnique, raó per la qual no
podia comptar amb el suport que aquestes escoles donaven a
llurs alumnes. Les places a les quals ell hauria pogut optar per
raó dels seus treballs eren assignades sense ni tan sols tenir en
compte la seva possible candidatura. Al començament de l’any
1898 sol·licità sense èxit la càtedra de física química vacant, en
morir Georges Salet, i aquest fracàs el convencé que la promoció
universitària no era al seu abast. Això no obstant, el març del
1900 obtingué la plaça de repetidor a l’École Polytechnique, però
que només ocupà durant sis mesos.

L’estiu de l’any 1900 rebé una proposició inesperada: la Uni-
versitat de Ginebra li oferia una càtedra de física. El degà d’a-
questa Universitat li féu arribar l’oferiment d’una manera
extraordinàriament cordial, bo i insistint que la Universitat estava
disposada a fer un esforç excepcional a fi de contractar un cien-
tífic tan apreciat. Els avantatges que hom li oferia eren una retri-
bució superior a l’habitual, la promesa d’instal·lar un laboratori
amb tot l’equipament necessari per als nostres treballs i un càrrec
oficial per a mi en aquest laboratori. Valia la pena d’examinar
amb atenció aquest oferiment. Férem, doncs, una visita a la Uni-
versitat de Ginebra, on ens reberen amb la més gran cordialitat.



Havíem de prendre una decisió transcendental per a nosal-
tres. Ginebra ens oferia una bona situació material, amb la pos-
sibilitat d’una vida tranquil·la, semblant a la vida al camp. Pierre
Curie se sentí temptat d’acceptar l’oferiment, però l’interès
immediat per la nostra recerca sobre el radi féu que finalment el
refusés. En efecte, temia que el trasbals del trasllat interrompés
aquesta recerca.

Llavors estava vacant una càtedra de física a la Sorbona per al
curs preparatori de física, química i ciències naturals, i hom con-
fià aquest curs preparatori a Pierre Curie, gràcies a la intervenció
d’Henri Poincaré, que volia evitar que es veiés obligat a abando-
nar França. En aquella mateixa època jo vaig obtenir una plaça
per a donar classes de física a l’École Normale Supérieure des
jeunes filles a Sèvres.

Així, restàrem a París amb uns ingressos que havien augmen-
tat. En canvi, les nostres condicions de treball eren més difícils.
Pierre Curie havia d’ensenyar en dos centres, i les classes del
curs preparatori de física, química i ciències naturals l’angunie-
javen perquè els alumnes eren molt nombrosos. Per part meva,
havia de dedicar molt de temps a preparar les classes que feia a
Sèvres i a organitzar les pràctiques que em semblaven deficients.

El nou càrrec de Pierre Curie no estava vinculat a cap labora-
tori. A l’annex de la Sorbona, situat al número 12 del carrer
Cuvier, on s’impartia el curs preparatori de ciències, Pierre Curie
només disposava d’un petit despatx i d’una sala de treball. Tan-
mateix, Pierre Curie tenia la necessitat de treballar i, a més, volia
que el seu nou càrrec a la Sorbona servís per a acollir i fer tre-
ballar els alumnes tal com exigia la difusió creixent de la recer-
ca sobre la radioactivitat. Començà, doncs, a fer gestions per tal
d’ampliar el local disponible. Els qui han fet aquesta mena de
gestions saben prou bé les dificultats financeres i administratives
que cal afrontar, i segur que no obliden les nombroses instàn-
cies, visites i peticions que cal fer per a obtenir ben poca cosa.
Això fatigava i desanimava extraordinàriament Pierre Curie. D’al-
tra banda, s’havia de desplaçar constantment des del lloc on
impartia el curs preparatori de ciències fins al laboratori a l’Éco-
le de Physique, que no havíem pas abandonat.

D’altra banda, el nostre treball només podia progressar si
comptàvem amb mitjans industrials per a tractar la matèria pri-
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mera. Poguérem resoldre aquest problema gràcies a les subven-
cions i als ajuts que rebérem.

A partir de l’any 1899, Pierre Curie aconseguí d’organitzar un
primer assaig de tractament industrial gràcies a una instal·lació
provisional proporcionada per la Société Centrale de Produits
Chimiques, amb la qual ell havia entrat en relació arran de la
construcció de les seves balances. Dels detalls tècnics se n’ocupà
André Debierne amb gran competència, i les operacions obtin-
gueren bons resultats, si bé havia calgut formar personal espe-
cialitzat per a aquest treball químic, que exigia prendre moltes
precaucions.

Com que els nostres treballs havien provocat un moviment
d’interès entre els científics, hom emprengué treballs similars a
l’estranger. Enfront d’aquesta situació Pierre Curie adoptà una
actitud extraordinàriament desinteressada i liberal. D’acord amb
mi renuncià a treure profit material del nostre descobriment. En
conseqüència, no patentàrem res i publicàrem sense cap reserva
els resultats de la nostra recerca, així com els procediments per
a obtenir radi. A més donàrem tota mena d’informació a qui ens
la demanava. Això afavorí el lliure desenvolupament de la indús-
tria del radi, primerament a França i després a l’estranger, la qual
cosa permeté que els científics i els metges obtinguessin els pro-
ductes que necessitaven. Encara avui dia, aquesta indústria utilit-
za, gairebé sense modificacions, els procediments que nosaltres
establírem.1

Amb el nostre tractament industrial havíem obtingut bons
resultats, però es feia difícil de continuar amb els mitjans de què
disposàvem. Aleshores, l’any 1904, un industrial francès, Émile
Armet de Lisle, tingué la idea, agosarada en aquella època, de fun-
dar una veritable fàbrica de radi per tal de fornir d’aquesta matè-
ria els metges interessats pels seus efectes biològics i les seves
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1 Durant el meu darrer viatge a Amèrica —en què les dones america-
nes em donaren generosament un gram de radi— la Buffalo Society of
Natural Sciences m’oferí com a record una publicació sobre el desenvolu-
pament de la indústria del radi als Estats Units, junt amb reproduccions
fotogràfiques de les cartes amb què Pierre Curie havia respost exhaustiva-
ment les qüestions que, els anys 1902 i 1903, li havien formulat els engi-
nyers americans.
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Marie Curie a Pittsburg on s’entrevistà amb els industrials que produïen
radi (1921).



aplicacions terapèutiques, coneguts gràcies als estudis publicats.
El projecte pogué tirar endavant perquè, per a aquesta delicada
producció, hom comptava amb la col·laboració de persones que
s’havien preparat al nostre costat, especialment Frédéric Haude-
pin i Jacques Danne. D’aquesta manera el radi es pogué vendre
regularment, encara que a un preu elevat a causa de les condi-
cions especials d’aquesta indústria i de l’augment del cost dels
minerals que calia explotar.2 Cal saber valorar l’ànim amb què
Armet de Lisle ens oferí la seva col·laboració, i posà a la nostra
disposició, de manera totalment desinteressada, un petit local que
formava part de la fàbrica i una bona part dels mitjans necessaris
per a treballar-hi. La resta de despeses era sufragada pels nostres
recursos i per subvencions, la més important de les quals consis-
tí en 20.000 francs que ens concedí l’Académie des Sciences.

D’aquesta manera, el mineral que posseíem pogué ésser uti-
litzat a poc a poc per a la preparació d’una certa quantitat de
radi, la que constantment necessitàvem per a la nostra recerca. A
la fàbrica extreien el bari radífer i, al laboratori, jo m’encarrega-
va de la purificació i de la cristal·lització fraccionada. L’any 1902
vaig aconseguir de preparar un decigram de clorur de radi pur
que produïa solament l’espectre del radioelement nou. Vaig
determinar per primera vegada el seu pes atòmic, que era molt
superior al del bari. Quedava així totalment establerta la indivi-
dualitat química del radi, i la realitat dels radioelements esdeve-
nia un fet constatat sense discussió possible.

Aquest treball em serví per a la meva tesi de doctorat, pre-
sentada l’any 1903.

La quantitat de radi extreta pel laboratori augmentà progres-
sivament. L’any 1907 en vaig poder determinar de manera més
precisa el pes atòmic (225,35), avui dia establert en 226. Con-
juntament amb André Debierne, vaig poder obtenir també el radi
en estat de metall. La quantitat de radi que finalment vaig pre-
parar i, d’acord amb la voluntat de Pierre Curie, vaig donar al
laboratori sobrepassava un gram de radioelement.

Hom ha reconegut que l’activitat del radi ha superat totes les
nostres previsions. La radiació que emet una determinada quan-
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2 El preu d’un mil·ligram de radioelement rondava llavors els 750 francs.



titat de radi és un milió de vegades més intensa que l’emesa per
la mateixa quantitat d’urani. En contrapartida, la quantitat de radi
que contenen els minerals d’urani gira al voltant de tres deci-
grams de radi per tona d’urani. Hi ha una estreta connexió entre
aquests dos minerals, i avui dia sabem que en els minerals es
produeix el radi a expenses de l’urani.

Els anys següents al seu nomenament com a professor del
curs preparatori de física, química i ciències naturals foren durs
per a Pierre Curie. D’una banda, la complicada organització del
treball universitari li imposava múltiples obligacions, però, d’al-
tra banda, ell només era feliç quan podia concentrar el seu tre-
ball en un tema determinat. La fatiga física, a causa de les mol-
tes classes que havia de fer, era agreujada per freqüents crisis de
dolor intens, ocasionades pel sobreesforç mental.

Li era, doncs, vital reduir les tasques professionals a fi de pre-
servar les seves forces i cuidar la seva salut. Decidí sol·licitar la
càtedra de mineralogia que havia quedat vacant i per a la qual
estava del tot qualificat per raó dels seus profunds coneixements
i dels treballs teòrics publicats sobre física cristal·lina. Però li fou
denegada.

Tanmateix, durant aquesta època dura, fent un esforç verita-
blement sobrehumà, aconseguí de publicar sol o en col·labora-
ció els treballs següents:

Recherches sur la radioactivité induite (un treball en col·labo-
ració amb André Debierne i un altre juntament amb Jac-
ques Danne).

Recherches sur la conductibilité provoquée dans les diélectri-
ques liquides par les rayons du radium et les rayons de
Roentgen.

Recherches sur la loi de décroissance de l’émanation du ra-
dium et sur les constantes radioactives qui caractérisent
cette émanation et son depôt actif.

Découverte du dégagement de chaleur produit par le radium
(en col·laboració amb Albert Laborde).

Recherches sur la diffusion de l’émanation du radium dans
l’air (en col·laboració amb Jacques Danne).

Recherches sur la radioactivité des gaz des sources thermales
(en col·laboració amb Albert Laborde).
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Recherches sur les effets physiologiques des rayons du radium
(juntament amb Henri Becquerel).

Recherches sur l’action physiologique de l’émanation du
radium (juntament amb Charles Bouchard et Victor Bal-
thazard).

Sur un appareil pour la détermination des constantes mag-
nétiques (juntament amb Charles Chéneveau).

Totes aquestes recerques sobre la radioactivitat són fonamen-
tals i tenen per objecte qüestions molt diverses. N’hi ha que estu-
dien l’emanació, l’estrany cos gasós produït pel radi i que, en
bona part, és el responsable de la intensa radiació que li atri-
buïm. En un estudi important, Pierre Curie posà en evidència la
llei rigorosa i invariable segons la qual l’emanació es destrueix,
siguin quines siguin les condicions en què es troba. Actualment,
l’emanació de radi enclosa en flascons és utilitzada pels metges
amb finalitats terapèutiques. Hi ha raons tècniques que sovint
obliguen a preferir l’ús de les emanacions a l’ús directe de radi,
però llavors el metge ha de consultar la taula numèrica, que li
indica quina quantitat d’emanació desapareix diàriament, encara
que resti enclosa en un recipient de vidre.

En petites quantitats, aquesta mateixa emanació es troba en
les aigües minerals, i aquesta és la causa que n’explica els efec-
tes curatius.

Encara ha estat més sorprenent el descobriment que el radi
desprèn calor. Aparentment sense alterar-se, aquest cos desprèn
una quantitat de calor més que suficient per a fondre l’equivalent
del seu propi pes en gel. Ben protegit de l’exterior en contra de
la deperdició de calor, el radi s’escalfa i pot assolir 10 ºC per so-
bre de la temperatura ambiental. Aquest fet era un repte per a
l’experiència científica contemporània.

Per raó de les seves repercussions, no podem silenciar els
experiments relatius als efectes fisiològics del radi.

A fi de controlar aquests efectes, anunciats per Friedrich Gie-
sel, Pierre Curie exposà voluntàriament el seu braç a l’acció del
radi durant unes quantes hores. El resultat fou una ferida sem-
blant a una cremada, que aparegué progressivament i que tardà
uns quants mesos a guarir-se. Henri Becquerel sofrí per accident
una cremada semblant, en transportar un tub de vidre ple de sal
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de radi a la butxaca de l’armilla. Vingué a explicar-nos aquest
llastimós contratemps i ens digué content i contrariat alhora: «Me
l’estimo però li tinc ràbia.»

Conscient de la importància d’aquests resultats, Pierre Curie
emprengué, en col·laboració amb els metges, l’estudi esmentat
més amunt, fet a partir dels efectes que l’emanació del radi pro-
duïa en els animals. Aquestes recerques han representat el punt
de partida de la radioteràpia. Els primers assaigs de tractament
per radi han estat fets amb productes preparats per Pierre Curie
amb la finalitat de guarir el lupus i altres malalties de la pell. D’a-
questa manera, la radioteràpia es desenvolupà primerament a
França —on també s’anomena curiethérapie— gràcies als tre-
balls de metges francesos (Henri-Alexandre Danlos, Louis Wic-
kham, Louis Dominici, Paul Degrais…).3
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3 Aquests metges pogueren comptar amb l’ajut de l’industrial Émile Armet
de Lisle, que els forní el radi que necessitaren per als primers assaigs. A més,
l’any 1906, fundà un laboratori d’estudis clínics, que disposava d’una dotació de
radi, alhora que subvencionava la primera publicació especialitzada, Le Radium,
dirigida per Jacques Danne. Aquests fets constituïren un exemple de fructuosa
col·laboració entre la indústria i la ciència, rara avui dia, però que caldria gene-
ralitzar per a l’interès comú d’aquestes dues branques de l’activitat humana.

Marie Curie a Pittsburg visitant les instal·lacions industrials per a la
producció de radi (1921).



Tanmateix, el gran impuls que havia rebut l’estudi de la
radioactivitat a l’estranger determinà ràpidament un seguit de
descobertes. Molts científics emprengueren la recerca d’altres
radioelements seguint el nou mètode d’anàlisi química basat en
la radiació que nosaltres havíem proposat. En resultaren els des-
cobriments següents: el mesotori, utilitzat pels metges i fabricat
industrialment, el radiotori, el ioni, el protoactini, el radioplom
i altres substàncies sòlides. Actualment hi ha una trentena de
radioelements coneguts (tres dels quals són gasos o emana-
cions), però, d’entre tots, el radi és el més important gràcies a la
considerable intensitat de la seva radiació, que tarda molts anys
a afeblir-se.

L’any 1903 fou particularment important en l’evolució de la
nova ciència. A França, el treball sobre el radi, un element quí-
mic nou, havia estat completat, i Pierre Curie posava en evidèn-
cia el sorprenent alliberament de calor que es produïa en aquest
element, malgrat que la seva aparença restés inalterada. A Angla-
terra, William Ramsay i Frederick Soddy anunciaven un gran des-
cobriment: havien constatat que el radi donava lloc a una pro-
ducció contínua de gas heli, un fet que es produeix en unes
condicions que obliguen a creure en una transformació atòmica.
En efecte, si hom conserva sal de radi fosa en un tub de vidre
segellat, on ha estat produït el buit, en fondre novament la sal
hom pot obtenir una petita quantitat d’heli, fàcilment mesurable
i recognoscible per l’aspecte del seu espectre. Aquest experiment
fonamental, confirmat repetidament, ens ofereix el primer exem-
ple d’una transformació d’àtoms que, si bé és independent de la
nostra voluntat, refuta la teoria  de la fixesa absoluta de l’edifici
atòmic.

Tots aquests fets, junt amb d’altres ja coneguts, donaren lloc
a l’elaboració d’una síntesi molt valuosa, obra d’Ernest Ruther-
ford i Frederick Soddy, els quals proposaren una teoria de les
transformacions radioactives, avui dia universalment admesa.
Segons aquesta teoria, tot radioelement, encara que sembli inal-
terat, es troba en procés de transformació espontània, i com més
ràpida és la transformació més intensa és la radiació.4
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4 La hipòtesi segons la qual la radioactivitat està vinculada a la transfor-
mació atòmica dels elements, l’havíem sospitada Pierre Curie i jo mateixa, al


