
EL 1769 
naixia Cuvier a Montbéliard, prop de Belfort. fill d'un 

hugonot suís emigrat i oficial retirat, aleshores, de I'exkrcia fran- 
ces. La fortuna que havia d'acompanyar-lo tota la vida, li permeté 

passar des de I'escola local a una plasa gratuita al Karlschule de 
Stuttgard, el qual gaudia d'una gran reputació en aquell temps. Allí 
romangué quatre anys sota la influencia d'un gran professor. K. H. 
Kielmeyer (1765-1844). eminent zooleg d'extraordiniria modestia que 
havia d'inculcar a Cuvier la vocació cap als estudis d'anatomia com- 
parada, en el domini dels quals tants llorcrs conquerí. Malgrat el seu 
caricter orgullós, poc partidan de reconeixer mereixements aliens, 
quan Cuvier, a través de la seva vida, paria de Kielmeyer, reconeix 
sempre que fou el seu mestre. La sort li permeté prendre part en 
un creuer per les costes normandes que el1 sabé aprohtar amb es- 
creix per tal de dissecar i dibuixar una gran quantitat d'animals dels 
que formen la rica fauna d.aquelles encisadores costes franceses. Els 
seus treballs cridaren I'atenció d'un agricultor influent anomenat 
Tessier qui el en contacte amh Geoffroy Saint-Hilaire que aca- 
bava d'ésser elegit Professor d'Anatomia comparada a París; aquest 
iLlustre anatomic el féu nomenar assistent al Museu d'Historia Na- 
tural i colloca a l'ensems la primera fita de la carrera academica 
triomfal de Cuviet. 
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Las relacions entre Cuvier i Geoffroy no foren gaire cordials. de- 
gut a la gran diferencia de caricter que els separava ; efectivament, 
mentre Geoffroy era de tempoament tou amb tendencia a les diva- 
gacions filosofiques, Cuvier es distingi tot d'una per la seva claredat 
de visió i per la precisió i profunditat amb que ho capia to t ,  tant 
en el món cien~ífic com en la seva conducta privada. Geoffroy era 
l'home simpatic a qui tothom estima, d'idealisme reconegut i ple de 
febleses que hom perdona fkcilment als jui han sabut fer-se estimar 
d'antuvi ; Cuvier, en canvi;. era un home fred, excessivament correc- 
te, de tracte difícil, posseit de I'exclusivitat dels seus mereixeinents 
i convencut que el; altres mortals tenien I'obligació d'admirar-lo. 

La carrera triomfal de Cuvier va d'exit en exit i ha estat compa- 
rada, no sense motius, amb la de Napoleó, que eomptava la mateixa 
edat seva i que havia estat descobert simultaniament. Quan Napolzó 
arriba a Consol (1799), Cuvier fou elevat a la secretaria de 1'Acade- 
mia, chrrec cientific considerat .com el niés enlairat de .Franca; en 
ésser designat Consol perpetu el primer, nomeniven el segon se- 
cretari perpetu. Ambdues personalítats es feren amigues i no triga 
gaire Cuvier a ésser promogut Inspector general d'lnstrucció pública 
i més tard fou Cap de la Comissió per a la reforma de les Uni- 
versitats. 

Amb Waterloo cau Napoleó, esdevé el canvi polític i Cuvier no 
se'n ressent el més mínim; sota els Borbons, durant el pedode reac- 
cionari, obtenia noves prebendes. El 1830 porta la Revolució del 
julio1 i durant els dies de major agitació política, discutia CuGier amb 
Geoffroy, en el si de I'Academia, sobre problemes anetbmics i 
renovava els seus Ilorers. La revolució expulsa els Borbona i sota 
el rigim de Lluís Felip torna a dominar a Franca una orientació libe- 
ral i Cuvier resta impavid i 6s nomenat Baró de Cuvier, Par de Fran- 
ca, i estava a punt d'ésser elevat al Ministeri de I'lnterior quan el 
colera el porta rapidament al sepulcre, I'ariy 1832. 

Cuvier estava mancat de temperamenat polític; atacava despieta- 
dament i en púhlic els seus adversaris i es feia odiós a despit de 
I'elegancia i gran mesura de les seves crítiques i publicacions. En 
iniciar-se, el 1830, la polemica Cuvier-Geoffroy. de resso cientific 
universal, la publicitat estava al costat d'aquest darrer i aprohta I'a- 
vinentesa per a atacar en la figura de Cuvier, un dels més destacats 
representant de la reacció. 

No fou Geoffroy l'únic enemic cientifíc de Cuvier ; Lamarck,. el 
combatia d'antic, públicament i privada, per més que no I'anome- 
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nava gairebé mai. També l'atacaren violentament el seu alumne 
Blainville i l'antrop&leg Desmonlins. Si bé és cert que els arguments 
que esgrimien els seus enemics eren tan sols d'ordre científic i per- 
sonals. no sembla improbable que 'amarck i Geoffroy, que visque- 
ren intensament la revolució, tinguessin motius de  ressentiments 
d'ordre polític contra Gvier .  

D'acord amb la trista llei de la pobra humanitat, el nombre d'e- 
nemics de Cuvier augmentava a mesura que era més elevada la seva 
~osició.; el SEU discurs sobre Lamarck, redactat el 1832, no fou pu- 
blicat fins al 1835 en les comunicacions de I'Academia, i sembla que 
fou retallat malgrat que Cuvier, com ja sabem, fos secretar; perpetu 
de la corporació. Acostumat a fer i desfer en el món científic, la 
seva influencia ja decadent no fou sufi=ient per a fer nomenar el 
seu candidat amb. ocasió de  la catedra d'llnvertebrats vacant per 
la mort de Lamarck, ans al contrari, fou adjudicada al seu major ene- 
mic, Blainville. Els ressentits mostraven llur forca i I'atacaven en allo 
que li era més car. 

Cuvier no concedí mai belligerincia científica a l'infortunat La- 
mark, qui I'atacava amb insistencia; comentava i idhuc elogiava 
les seves obres, pero no feia el menor esment del fons de  les espe- 
culacions lamarkianes. Geoffroy, per altra part, venia afirmant des 
de l'any 1825 que GIS cocodrils actuals descendeixen d'especies ex- 
tingides i més tard, cap al 1835, declarava que la creació actual era 
conseqüencia de la transformació d'una creació anterior bo i afir- 
mant, que aital transformació s'esdevenia de la mateixa ma- 
nera con1 un cap-gros esdevé granota. No repugnaven a Cuvier aques- 
tes afirmacions més en harmonia amb el seu peculiar punt d'albir que 
no pas les de h m a r c k  ( 1 ) ;  pero abans d'aceptar-les, exigia proves 
anatomiques que no sortien enlloc;. tampoc no era un partidari fa- 
nitic de l'opinió que suposa que les especies són avui tal com foren 
cread-S per Déu en un principi. Blainville, el millor deixeble i poste- 
riorment el major enemic de  Cuvier, després d'haver-se indisposat 
amb el seu mestre el criticava i deia que la seva coneguda teoria dels 
cataclismes no era ortodoxa, ja que ensenya que els animals apare: 
gueren a poc a poc sobre la superficie de la Terra. Blainville, qui fou 
també deixeble de Lamarck, volia demostrar que tots els animals fo- 
ren creats simultiniament, pero que s'anaven extingint d'una manera 
gradual, i des d'un punt d'albir catolic afirmava que un dia es  tro- 

(1) Vcnoii, si us plnu, la biografln <Ir I.nrnat.li, npareguda a1 Volum 111. faseielc 1 
d'aqxiesls r8nxiusn. 



barien també homes fbssils. En realitat; Cuvier no estava ni a favor 
ni en contra de  I'Església catblica; l'atac de Blainville en contra seu 
6s interessant en aquest respecte, ja que posteriorment Cuvier es féu 
defensor de  la doctrina ortodoxa i 1'Església catolica el considera com 

a cosa seva oblidant que era protestant, i que sota Carles X fou di- 
rector drls cultes no fatblics i defensor del protestantisme contra els 
jesuites. 

L'activitat primordial de Cuvier fou I'anatomia cómparada i no 
mostrii gran interes per als problemes estrictament biologics. Dintre de  
l'esmentat domini assolí una excepcional competencia i féu tan pale3a 
la vilua de  l'estudi dels animals extingits per a les investigacions d'a- 
natomia comparada, que es pot afirmar que fou el fundador d.: la Pa- 
leontologia. La idea que domina i caracteritza I'anatomia comparada de 
Cuvier és  la correlació organica. Segons el nostre biografiat, l'organisme 
é s  una unitat morfolbgica i cada una d e  les parts que I'integren, una 
peca del conjunt. Així si un mamífer posseeix banyes, tal com per 
exemple un bbvid, ha de tenir precisament aparell digestiu apte per 
a remugar: estómac amb diverses cambres; unglots, etc. 

Fou, sense dubte, la figura culminant de  l'anatomia comparada 
prc darwiniana. Disseca nombrosos animals que ningú no havia obert 
abans d'ell ; remarca repetidament les bases anatomiques de la siste- 
mitica i reconegu& els tres grans cstils de I'arquitectura zoolbgica: Ver- 
tebrats. Mol.luscos i &trbpods. 

Entre les seves primeres publicacions cal esmentar l'estudi com- 
parat dels esquelets drls elefants vivents i extingits, estudi que pot 
considerar-se com una de les grans aportacions de  Cuvier a la biologia, 
car estableix la concepció que les formes extingides i les vivents han 
d'estudiar-se plegades. 

El seu ~Discurs sobre les Revolucions de la superfície del Glo- 
bus,, (1812-1813) és  una exposició, més o menys nova, de la idea de  
les successions faunístiques. Suposava que successius cataclismes assola. 
ven periodicament la terra i que els anirnals supervivents d'aitals ca- 
tastrofes assegUrav.cn la restauració faunística. Les arees que no pa- 
tien cataclismes serian envaides per noves formes emigrades dels Ilocs 
damnificats. 

Cal esmentar, finalment, d'entreles seves obres: i<Lecons d'Ana- 
tomie Comparé:)), riRecherches sur les Ossements fossiles,i i la monu- 
mental que porta per tito1 aR&gne Animal distribué d'apr,&s son orga- 
nisationji (4 vols., 181 7). 




