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Presentació

Institut de Fisiologia (IF) ha estat la institució de recerca col·lectiva més important que hi ha hagut a

Catalunya. Va ser creat l’any 1920 per la Mancomunitat de Catalunya, sota l’adscripció de la secció de

Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans, i en el seu moment va ser l’eina més efectiva de la nostra

renovació i modemització científíques. El seu impulsor i director va ser el doctor August Pi-Sunyer, el

qual aconseguí crear el primer grup homogeni de recerca, amb tasca continuada i projecció intemacional del país.

També va ser l’element més important per a la introducció del català com a llengua d’ús en el nostre medi científic.

L’obra personal de Pi és molt àmplia. Fou catedràtic de Fisiologia des del 1904, amb destí primer a Sevilla, i de Barcelona

el 1915. Havia treballat al Laboratori Municipal del Parc amb Ramon Turró que fou el primer mestre. El 1911 fou membre

de la secció de Ciències de l’Institut i el 1912 es fundà la Societat de Biologia, amb els volums de Treballs des del 1913.

Aquesta fou una publicació bàsica per a la nostra ciència. La creació de l’Institut de Fisiologia el 1920 va significar el

reconeixement i consolidació d’un grup de recerca que ja estava ben actiu. Després el seu creixement fou encara més

marcat i arribà a assolir una posició important en el món de la fisiologia del seu temps. Tota aquesta obra fou destruïda

el 1939 per la guerra i l’exili extern de la gran majoria dels seus membres, i per la repressió i exili intern de la resta. Pi

pogué refer un nou «Instituto de Medicina Experimental» a Caracas, que va fer una tasca també molt positiva amb creació

d’una nova escola, que fou dispersada per un altre cop militar.

Aquesta exposició vol aplegar i fer conèixer el conjunt de l’obra dels qui foren membres més actius de l’IF, una

dotzena llarga d’investigadors que van fer pujar la recerca mèdica i biològica a Catalunya a uns nivells que no havia

tingut mai, i que intentava acostar-la al temps de màxim nivell de la nostra medicina, cap els voltants del 1300, quan

tant el metge més important del món (Arnau de Vilanova), com l’escola de medicina, la primera en el món d’aquell

temps (l’escola de Montpeller), estaven dins dels dominis del rei d’Aragó. Aquest va ser el moment màxim de la

nostra medicina. D’altra banda l’obra de l’IF va ser l’element més eficaç per a recuperar i desenvolupar el català com

a llengua científica.

Jacint Corbella i Corbella

     President de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

L’
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L’Institut de Fisiologia
Esquema General

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. 1907

Secció de

Ciències.1911
Societat de

Biologia.1912

August Pi Sunyer, 1879-1965

Jesús Bellido Golferichs, 1880-1952

Manuel Dalmau  Matas,1890-1918

Leandre Cervera Astor, 1891-1964

Rossend Carrasco Formiguera, 1892-1990

Santiago Pi Sunyer, 1893-1981

Jesús Puche Álvarez, 1896-1979

Francesc Duran Reynals, 1899-1958

Francesc Domènech Alsina, 1901-1961

Jaume Pi-Sunyer Bayo, 1903-2000

Jaume Raventós Pijoan, 1905-1982

Cèsar Pi Sunyer Bayo, 1905-1997

Albert Folch i Pi, 1905-1993

Jordi Folch i Pi, 1911-1979

ANTECEDENTS  FAMILIARS

LABORATORI  MUNICIPAL

ANTECEDENTS  UNIVERSITAT

AUGUST PI SUNYER

1879-1965

La nissaga

Ramon Turró. El mestre

Càtedra de Fisiologia INSTITUT DE FISIOLOGIA

PRINCIPALS RESULTATS
Desenvolupament  de la

recerca mèdica bàsica

Creixement del català científic

Creació de la  consciència

catalano-occitana

Creació de grups de recerca

a Amèrica
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1. L’ESTUDI DE L’ECG I L’ACTIVITAT DEL COR.

COL·LABORACIÓ CLÍNICA AMB L’HOSPITAL.

A. Pi Sunyer, J. Bellido

2. EL METABOLISME DELS HIDRATS DE CARBONI. LA DIABETIS.

LA INSULINA. COL·LABORACIÓ AMB L’HOSPITAL CLÍNIC.

R. Turró, A. Pi Sunyer, R. Carrasco

3. FISIOLOGIA VISCERAL I VEGETATIVA. VÍSCERES PELVIANES.

FUNCIÓ URINÀRIA.

J. Bellido, S. Pi Sunyer, J. Puche

4. TREBALLS RELACIONATS AMB LA FISIOLOGIA DE LA RESPIRACIÓ.

J. Bellido, R. Carrasco

5. ESTUDIS DE FISIOPATOLOGIA QUIRÚRGICA. CIRURGIA EXPERIMENTAL.

F. Domènech Alsina

6. L’ANESTÈSIA RAQUÍDEA I GENERAL.

F. Domènech Alsina, J. Raventós

7. LA IMMUNOLOGIA. CONNEXIÓ AMB EL LABORATORI MUNICIPAL.

R. Turró, M. Dalmau, F. Duran Reynals

8. LA BIOQUÍMICA INCIPIENT.

M. Dalmau, J. Pi-Sunyer Bayo, C. Pi-Sunyer Bayo, J. Folch

9. LA LÍNIA HISTÒRICA.

J. Pi-Sunyer Bayo, L. Cervera

10. LA NUTRICIÓ. LA FAM.

R. Turró, A. Pi Sunyer, J. Puche, J. Pi-Sunyer Bayo

11. UNA LÍNIA EXTENSA CAP A LA TERAPÈUTICA (FARMACOLOGIA).

J. Bellido, A, Folch i Pi, J. Raventós

LES GRANS LÍNIES DE RECERCA
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I . ELS PRIMERS ANYS

JOVENTUT. 1879-1915

1879. 12 d’agost. Neix a Barcelona, fill de

Jaume Pi Sunyer, metge, i de Carolina Sunyer,

ambdós d’origen empordanès, de Roses. La

mare és filla de Francesc Sunyer i Capdevila,

metge, que fou ministre de la Primera República.

1883. El pare guanya les oposicions a la

càtedra de Patologia General de la Facultat

de Medicina de Barcelona

1888 i 1893. Neixen Carles i Santiago,

germans que arribaran a grans. Maria,

nascuda el 1884, morí a la joventut.

1897. 16 d’abril, mort del pare per una

tuberculosi, malaltia que va delmar greument

la família.

1898. Agost, mort de l’avi Francesc als

setanta-dos anys.

August Pi i Sunyer i

l’Institut de Fisiologia
Breu cronologia

I. Els primers anys.

Joventut. 1879-1915

GIMBERNAT GRÀFIC 2.p65 01/10/2007, 20:5012



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
13

L’INSTITUT DE FISIOLOGIA DE BARCELONA. MEMÒRIA GRÀFICA

1899. Juny. Acaba la carrera de medicina.

Últim examen el 27 de juny.

1901. Casament amb Carme Bayo, també

de Roses.

1903 i 1905. Naixement dels fills Jaume,

que serà metge, i Cèsar, que serà farmacèutic.

Ambdós col·laboraran a l’Institut de Fisiologia.

El 1920 neix Pere, l’últim fill.

1903. Primera oposició a càtedra, amb dues

vacants. La primera, per Càdis, l’obté Leonardo

Rodrigo Lavín. La segona queda deserta.

1904. Guanya la càtedra de Fisiologia de

Sevilla. Durant un temps llarg té permís per

seguir fent treballs de recerca, sobre

«L’antitoxia renal» a Barcelona. Treballa amb

Turró al Laboratori del Parc.

1906. Mort de la mare, també per tuberculosi.

1906. Intervé en el primer Congrés d’Higiene

de Catalunya, dirigint la Comissió executiva.

És el primer Congrés mèdic en català.

1907. Fundació de l’Institut d’Estudis Catalans,

a càrrec de la Diputació de Barcelona.

1907. Comença l’assistència als Congressos

Internacionals de Fisiologia, aquest any a

Heidelberg.

1908. Excedència de la càtedra de Sevilla. Està

adscrit al Laboratori Municipal de Barcelona,

que dirigeix Ramon Turró.

1909. Publica el text «Fisiología General»,

amb Leonardo Rodrigo Lavín. (Barcelona, ed.

Gustavo Gili). Els dibuixos els fa el seu germà

Carles.

1910 . 27 de febrer. Ingrés a la Reial

Acadèmia de Medicina de Barcelona. Resposta

a càrrec de Ramon Turró.

1911. Creació de la Secció de Ciències de

l’IEC. Té set membres, entre ells Ramon Turró,

Miquel Fargas i August Pi Sunyer.

1912. Fundació de la Societat de Biologia,

dins de la secció de Ciències de l’Institut

d’Estudis Catalans.

1913. Publicació del primer volum de

«Treballs de la Societat de Biologia» (TSB).

1913. Jesús Bellido, professor auxiliar de

Fisiologia de Barcelona guanya la càtedra de

Saragossa. Després passarà a Granada, però

col·labora a Barcelona.
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1915. Jubilació de Ramon Coll i Pujol,

catedràtic de Fisiologia de Barcelona, que mor

el mateix any. Nomenament de Pi com a

catedràtic de Barcelona.

1916. És elegit per primera vegada Diputat

al Parlament de Madrid. Ho serà durant tres

legislatures, 1916, 1918 i 1920.  Membre

del directori del Partit Republicà Català.

1919. Viatge a Sudamèrica. Agost, curs a la

Universitat de Buenos Aires. Relació amb

Bernardo Houssay. Setembre, curs a Montevideo.

1919. President del II Congrés Universitari

Català.

1920. Fundació de l’Institut de Fisiologia,

amb la subvenció de la Diputació de

Barcelona.

1921. Episodi greu de tuberculosi. Estada a

Davos, Suïssa.

1923. Santiago Pi Sunyer, el germà pètit,

guanya la càtedra de Fisiologia de Saragossa.

1926. Juny, mort de Ramon Turró, el seu

mestre més directe.

1927. Vicepresident de l’Acadèmia de

Medicina. Passa a President el 13 de juliol del

mateix any 1927. Ho serà fins el 1935.

1929. Josep Puche guanya les oposicions a

la càtedra de Fisiologia de Salamanca.

Després passa a València on fou Rector, de

l’abril de 1936 a 1938.

1929. Congrés internacional de Fisiologia

a Boston. Hi va una bona expedició

catalana.

1930. Jaume, el seu fill gran, professor a Xile.

1930. President del VI Congrés de Metges

de Llengua Catalana.

1933. Universitat Autònoma. August és

membre del Patronat. Canvis importants a la

Facultat de Medicina, de la que Joaquim Trias

és degà.

1933. President del Comitè Olímpic Espanyol.

1934. Curs a l’Institut amb intervenció de

Otto Meyerhoff, Archibald Hill i Severo

Ochoa, entre altres.

1936. Febrer. Jaume Pi-Sunyer i Bayo

guanya la càtedra de Fisiologia de la

universitat de Santiago de Compostela.

1936. Juliol, inici de la guerra civil, que

portarà a la destrucció de l’Institut de

Fisiologia.

1937 . 14 de desembre. Sessió com-

memorativa del XXV aniversari de la Societat

de Biologia.

II. Els anys de catedràtic

de Barcelona.

1915-1939
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III. Els nys de l’exili

1939. Gener. Començament de l’exili. Pas a

França. El maig viatge a Amèrica i dispersió

de la família. Arriba a Caracas.

1940. Caracas, creació del «Instituto de

Medicina Experimental».

1941. Publicació del llibre «La sensibilidad

trófica» a Mèxic.

1945. «La novel·la del besavi», premi

Fastenrath en els Jocs Florals de la Llengua

Catalana de Bogotà.

1952 . Inici d’una nova dictadura a Veneçuela.

Sotragada sobre l’Institut. Persecució i

empresonament d’alguns deixebles.

1953. President dels Jocs Florals de la

Llengua Catalana, a Caracas.

1954. Homenatge a Mèxic, pel cinquantenari

de l’obtenció de la càtedra de Fisiologia.

S’edita el 1956.

1955. Premi Kalinga de l’Unesco. Viatge a

l’Índia. El recull en una sèrie d’articles i una

monografia.

1956. Viatge a Europa, al Congrés de

Brussel·les. Passa per Barcelona però no el

deixen baixar del vaixell. Visita d’alguns amics.

1959.  Visita a Catalunya. Estada curta a

Roses.

1960. Visita a Catalunya. Homenatge de

l’Acadèmia de Medicina al seu antic president.

1962. Novembre, Caracas, mort de Carme

Bayo, la seva muller. Ell anirà a Mèxic amb el

seu fill Cèsar.

1965. 12 de gener, mor a la ciutat de Mèxic.

1979 . Centenari del seu naixement.

Homenatges a Barcelona i Caracas.

1980. Emissió d’un segell de correus a

Veneçuela.

III. Els anys de l’exili.

1939-1965
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L’Institut d’Estudis Catalans

Institut de Fisiologia va néixer

dins de l’activitat de l’Institut

d’Estudis Catalans (IEC). L’IEC va

ser creat l’any 1907 per

l’empenta d’Enric Prat de la Riba, president

de la Diputació de Barcelona i després, 1914,

primer president de la Mancomunitat de

Catalunya, que reuní les quatre diputacions

provincials i que va ser una eina  fonamental

per a la creació d’estructures de  govern a

Catalunya. L’IEC primer tenia només set

membres. L’any 1911 es van crear tres

Seccions. Una fou la de Ciències, també amb

set membres, entre ells Ramon Turró, Miquel

Fargas i August Pi Sunyer. Des de la Secció de

Ciències Pi va proposar la creació d’una Societat

de Biologia, que es fundà el 1912. Intentà

reunir en un organisme que tingués projecció

exterior la producció científica feta en diverses

institucions de Catalunya. Les dues més actives

foren el Laboratori Bacteriològic Municipal,

dirigit per Turró, i la càtedra de Fisiologia de la

Facultat. Les sessions es feien de manera més

o menys rotatòria en les diverses institucions,

però principalment al laboratori de Fisiologia

de la Facultat. La Societat de Biologia publicava

les comunicacions a les seves sessions en

sèries anuals, fins a la guerra. Van sortir

diversos volums de «Treballs de la Societat

de Biologia», setze llibres gruixuts, reunint

al voltant de cinc-centes comunicacions, que

reflectien la nostra activitat científica, traduïen

al català les aportacions que estaven en una

altra llengua, i asseguraven un coneixement

exterior del que es feia. Va ser considerada

com una secció de la «Société de Biologie»

de Paris. August Pi Sunyer va guanyar la

càtedra, per concurs, l’any 1915. La Societat

de Biologia ja tenia una vida activa i fèrtil.

Des de la seva posició a l’ Institut va

aconseguir que, igual que passà amb altres

institucions, els grups més actius es podessin

consolidar. Així va crear l’«Institut de

Fisiologia», subvencionat per la Diputació i

situat a les dependències de la càtedra de

Fisiologia de la Facultat de Medicina.

L’
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Pati de la Casa de
Convalescència, seu
actual de l’Institut
d’Estudis Catalans.

Enric Prat de la Riba, president de la Diputació de
Barcelona, sota qui es fundà l’Institut d’Estudis Catalans;
Una imatge del logotip actual de la institució
i el segell commemoratiu amb motiu del centenari.
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Conferència a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans
a càrrec del professor d’Albelous, l’any 1921.

Acte de lliurament de la nova seu de l’Institut d’Estudis Catalans, l’any 1931.
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Sala Prat de la Riba, lloc on se
celebren actualment els actes
més importants de l’Institut
d’Estudis Catalans.
A sota: Façana de la Casa de
Convalescència i la portada dels
Arxius de la Secció de Ciències.

a
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Antecedents científics
La fisiologia a Catalunya

Portada de la Fisiologia de Power traduïda per
Alfred Opisso i Viñas (Tarragona, 1847 - Barcelona,
1924) i publicada l’any 1888. Opisso fou membre
del cos de l’Armada i director de sanitat marítima
de Tarragona.

L
a facultat vella del carrer del

Carme que va funcionar entre

1843 i 1906, és l’edifici on

August Pi i Sunyer va estudiar

medicina, de 1894 a 1899. Després seria la

seu de la Reial Acadèmia de Medicina, de la

que August Pi fou president de 1927 a 1935,

i que ell va rebre, del cap de l’Estat, el rei

Alfons XIII, en sessió solemne el 4 d’octubre

de 1929. També s’hi feu, amb participació

de Joan Negrín, cap del govern de la Repú-

blica, la sessió de 14 de desembre de 1937,

recordant els XXV anys de la Societat de

Biologia.
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Joan Magaz i Jaime

(Calatayud, 1822-Madrid, 1902)
Fou catedràtic de Fisiologia de
Barcelona, de 1859 a 1872,
autor del text espanyol més
important de la matèria durant
molts anys i creador d’escola.
La seva influència, indirecta i a
distància, sobre Pi i Sunyer, per
l’intermedi de Ramon Coll i
Pujol, és ben marcada. Després
fou catedràtic de Madrid,
senador per la Universitat de
Barcelona, i va ajudar en les
gestions per a la construcció de
la nova facultat.

El Tractat de Fisiologia de Magaz és
probablement el llibre de fisiologia més
interessant del segle XIX entre els d’autor
espanyol. Va tenir vàries edicions i en la
quarta hi consta com a coautor
Ramon Coll i Pujol, que era catedràtic de
Barcelona. És un llibre ben fet, de volum
suficient per a ensenyar bé la matèria,
que recull el progrés en el camp de la
fisiologia, que aleshores, i junt amb la
microbiologia i la histologia,
eren els motors del progrés de la medicina.
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El nou transfusor

Publicat el 1880, és un fulletó
de 26 pàgines i amb dues
figures. Explica que és un
model teòric, que encara no ha
pogut provar en
l’experimentació animal, i
pensa que pot ser útil, si es
demostra el seu èxit
experimental, en l’aplicació a
la clínica humana. Serveix tant
per a fer transfusions directes
com indirectes.  El to del treball
reflecteix la modèstia personal
de l’autor.

Ramon Coll i Pujol

(Barcelona, 1845-1915)
Membre de la Reial
Academia de Medicina de
Barcelona l’any 1871. Fou
catedràtic de Fisiologia de
Barcelona de 1876 fins el
1915. Deixeble de Magaz,
el succeí a la càtedra. Coll
publicà poc, però malgrat
això pot ser considerat un
professor actiu, atès que en
moltes facultats no es
publicava pràcticament res.
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Deixeble destacat de Coll fou
Valentí Carulla i Margenat

(Sarrià, 1864 - Barcelona, 1923),
farmacèutic i metge. Havia estat en el
laboratori de Fisiologia amb Coll i Pujol i
treballat amb Jaume Pi Sunyer fent
patologia experimental. Ja tenia un bon
prestigi local i el 1901 ingressà a
l’Acadèmia de Medicina. El 1904, el
mateix any que Pi, va guanyar una
càtedra de la universitat de Sevilla, en el
seu cas la de Terapèutica, i va passar de
seguida a la de Barcelona. El 1913 fou
Rector de la Universitat fins a la seva mort
l’octubre de 1923. La seva tasca en l’inici
del funcionament de l’Hospital Clínic fou
decisiva. Dirigí la revista «Therapia», un
intent per a pujar el nivell de la
Farmacologia aquí. Cal remarcar la
relació estreta entre Fisiologia i
Terapèutica, o Farmacologia, i així Bellido
fou catedràtic de les dues matèries.

Portada de la revista «Therapia» dirigida
per Valentí Carulla i la façana de l’antiga
Facultat de Medicina del carrer del Carme,
avui seu de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya.
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El Laboratori Municipal
i Ramon Turró

l Labora tor i  Munic ipa l  de

Barcelona,  conegut com a

Laboratori del Parc per la seva

loca l i t zac ió ,  va  ten i r  una

col·laboració important amb l’Institut de

Fisiologia, principalment mentre vivia

Turró, el seu director durant molts anys,

protector, per raons d’edat i d’amistat

familiar, d’August Pi Sunyer. L’acollí per

a treballar quan, essent ja catedràtic de

Sev i l l a ,  vo l i a  segu i r  fen t  recerca  a

Barcelona. Al Laboratori del Parc es van

aplegar persones que feren una carrera

E
pròpia brillant, com Pere Gonzàlez, Pere

Domingo i Jordi Sunyer Pi, entre altres.

Alguns van tenir una relació parcial amb

l’Institut com, Francesc Duran Reynals.

Altres la van tenir mixta, com és el cas

de Manuel Dalmau i Matas, mort massa

jove per la grip del 1918. El Laboratori

estava en un local més aviat tronat, que

fou reformat, inaugurant-se el nou l’any

1929, quan Turró ja havia mort. Turró

que era veterinari, fou bastants anys

president del Col·legi de Veterinaris de

Barcelona.
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El Laboratori Municipal del Parc, conegut com a Laboratori del
Parc per la seva ubicació, en l’època que el dirigí Ramon Turró.

Treball al Laboratori Municipal l’any 1906, amb Ramon Turró, el primer per la dreta,
juntament amb Pere Gonzàlez, Josep Alomar i Jaume Comas a la sala del Laboratori
Municipal a la qual es fundà la Societat de Biologia.
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Personal del Laboratori cap a 1918. D’esquerra a dreta: un mosso, el doctor Puig de Vallés, Pere Domingo i la
seva muller, Ramon Turró assegut, Francesc Duran i Reynals, Miquel A. Baltà, Pere Gonzàlez i el conservador
del material, Sr. Inglada.

Ramon Turró a la seva sala
de treball del Laboratori
Municipal de Barcelona.
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L’arxiu bacteriològic del Laboratori Microbiològic Municipal, segons
una fotografia de 1926.

Departament d’anàlisis bacteriològiques d’aigües del Laboratori Municipal de
Barcelona l’any 1926.
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Ramon Turró i Darder
El mestre
Nascut a Malgrat de Mar (Maresme) el 8 de desembre de 1854

Mort a Barcelona el 5 de juny de 1926

R
amon Turró ha estat una de les

personalitats més importants de

la ciència catalana. De vida

relativament moguda i bohèmia

en els primers anys, lluitador contra el

carlisme, estudiant irregular de medicina, va

estar uns anys vivint com a periodista a

Madrid i polemitzant fins i tot amb Letamendi.

L’amistat amb Jaume Pi Suñer, catedràtic de

Patologia General va fer que portés un

laboratori a la Facultat de Medicina del carrer

del Carme, on feu una tasca important per a

emprar mètodes moderns d’anàlisi en el

diagnòstic dels malalts. Després dirigí el

Laboratori Microbiològic Municipal, des d’on

creà escola, i tanmateix polèmica. Creà també

un laboratori propi al carrer del Notariat. Fou

el primer mestre personal d’August Pi Sunyer

des dels anys d’adolescència. Malgrat la seva

rauxa fou un element de cohesió. Se l’ha

valorat com a iniciador d’estudis de psicologia,

i com a filòsof, amb la seva obra sobre els

orígens del coneixement i de la immunologia.

També té una obra poètica i literària,

defensant a Verdaguer, publicant algun llibre

de versos juvenils, o com a veterinari, i així

va ser president del Col·legi de Veterinaris de

Barcelona durant bastants anys. Fou membre

i vicepresident de l’Acadèmia de Medicina,

contestant el discurs d’ingrés d’August Pi

Sunyer.

Caricatura de Ramon Turró feta per Bagaria a
la «Penya» de la Maison Dorée de Barcelona.
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Acte d’homenatge a Ramon Turró, a la Diputació de Barcelona, l’any 1922. S’hi pot reconèixer,
entre d’altres a la presidència a Ramon Turró, J. Bofill i Pitxot, el president de la Mancomunitat
Josep Puig i Cadafalch, l’alcalde de Barcelona senyor Marquès d’Alella, el doctor Josep M. Bellido
i el doctor August Pi-Sunyer. Entre el públic hi havia els catedràtics de la Universitat de Barcelona,
Martínez Vargas, Alcobé, Salvat i Fontseré, a part de Francesc Macià i Carles Pi-Sunyer.

Ramon Turró i
Darder en una
imatge clàssica al
despatx de casa
seva del carrer
Notariat.
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L’obra escrita de Turró és molt extensa i sovint té un voltant polèmic. Avui és valorat també des de
camps ben diferents, com la filosofia i la psicologia. Una de les orientacions més conegudes i
difoses de Turró és el paper que dóna a la fam com a font de coneixement. És clàssic el seu text
«Origens del Coneixement: la fam». També «La base trófica de la inteligencia», «Verdaguer

vindicado por un catalán» i «El mètode objectiu».

Ramon Turró segons una fotografia de l’any 1900, amb un detall
de la seva signatura de puny i lletra.
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Jaume Ferran i la portada de l’obra de Turró «Réplica

al Dr. Ferran», publicada l’any 1905. Part de l’obra de
Turró té un cert caràcter de polèmica, començant per la
que va tenir amb Letamendi quan estava a Madrid
treballant com a periodista. Després ve la motivada per
la vacuna introduïda per Jaume Ferran que era el
director del laboratori Municipal. També va ser
important la que es mantingué al voltant de l’epidèmia
de febre tifoide de 1914, que fou causa de gran
morbilitat i mortaldat a la ciutat de Barcelona.

Leandre Cervera i Astor, Pio del Rio Hortega, Ramon Turró i Pere Gonzàlez, a Sant
Fost, cap a la dècada dels anys vint, on Turró rebia les visites els últims anys.

Jaume Ferran Josep de Letamendi
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Institut de Fisiologia ha estat la

institució més important pel que fa

a la recerca col·lectiva a Catalunya.

Aquesta exposició en vol remarcar

la importància, no tan sols de la

personalitat excepcional del seu creador i motor,

August Pi Sunyer, sinó de la capacitat de crear un

grup prou cohesionat de treball, per a fer una

veritable institució de recerca, que intentava

acostar-se als models capdavanters en el món del

seu temps. I això ho va fer una vegada, a

Barcelona, i encara una altra, per causa del seu

exili, a Caracas, on va deixar una petjada tan forta

com la nostra. De totes les conseqüències

positives de la tasca de l’Institut de Fisiologia cal

remarcar-ne, com a mínim les següents:

1. La creació d’un grup de treball, que va ser factor

determinant del creixement de la recerca bàsica a

Catalunya, abans pràcticament inexistent.

Recordem, i lamentem, que el pas de Ramón y

Cajal va ser només trasitori, de menys de cinc

anys, i deixant un pòsit escàs. També va mantenir

relacions de gran eficàcia amb la clínica aplicada:

inici de l’ECG a Catalunya, treballs sobre diabetis,

estudis sobre el shock quirúrgic, i altres.

2. La creació i consolidació del català com a llengua

científica. Hi havia un sentiment que es va plasmar

en els congressos de metges de llengua catalana,

el primer el 1913. Però el 1912 s’havia creat la Societat

de Biologia i el 1913 començaren els volums anuals

de Treballs de la Societat de Biologia, on es publicaren

alguns centenars de treballs en català.

Cal remarcar també la seva relació amb la Société de

Biologie francesa, el català va passar a ser considerat

una més entre les llengües científiques. Les relacions

internacionals de l’Institut van cuidar molt aquest

aspecte.

3. Fou un element cabdal en el desenvolupament de

la consciència catalano-occitana, per la col·laboració

entre els metges catalans i els d’Occitània, sobretot

amb la relació amb Tolosa de Llenguadoc, i la seva

càtedra de Fisiologia que portava Camil Soula. Fruit

lent de tot això fou la creació de la revista «La Medicina

Catalana», amb el subtítol «portantveu d’Occitània

Mèdica».

4. També va ser decisiva la col·laboració dels membres

de l’Institut de Fisiologia en el procés de renovació

de l’ensenyament de la medicina a la nostra Facultat.

L’empenta que va portar a la Universitat Autònoma

de 1933, es va recolzar en bona part en les idees de

canvi de les facultats de Filosofia i Lletres i de

Medicina. I en aquesta pràcticament en dos grups: el

de cirurgia, portat pels germans Joaquim i Antoni

Trias i Pujol, i el dels professors de l’Institut de

Fisiologia, al seu davant Pi Sunyer i Bellido.

L’

L’Institut de Fisiologia

GIMBERNAT GRÀFIC 2.p65 01/10/2007, 20:5132



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
33

L’INSTITUT DE FISIOLOGIA DE BARCELONA. MEMÒRIA GRÀFICA

5. Van ser l’instrument, que no estava pas

previst al començament, de difussió de la

nostra recerca i cultura, creant grups a

Veneçuela,  per l ’obra pr incipalment de

l’«Instituto de Medicina Experimental de

Caracas», i a Mèxic, on van residir molts anys

i morir Jesús Puche, que féu escola, Cèsar Pi

Sunyer ,  que desenvo lupà la  indús t r ia

farmacèutica, Albert Folch i Pi, que facilità el

desenvolupament amb la versió de textos de

llengua anglesa en castellà, i el propi August

en el seu últim temps.

Mostra de diferents segells i papereria impresa
de l’Institut de Fisiologia.
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Façana de la nova Facultat de Medicina del carrer de Casanova,
inaugurada el 2 d’octubre de 1906, seu del futur Institut de Fisiologia.
A la dreta: número extraordinari de «La Medicina Catalana», dedicat als
vint-i-cinc anys de la Societat de Biologia de Barcelona.

Els Treballs de la Societat de Biologia són
l’òrgan d’expressió més important de la
tasca feta per l’Institut de Fisiologia. Es
van publicar durant gairebé vint-i-cinc
anys (1913-1934), amb una periodicitat
bastant regular i sortiren 16 volums
gruixuts. Són el recull de les activitats de
l’Institut de Fisiologia d’August Pi Sunyer,
també del Laboratori Municipal del Parc,
dirigit per Ramon Turró, i en segon terme,
d’altres laboratoris i institucions, entre les
quals n’hi havia esporàdicament algun del
mateix Hospital Clínic, com per exemple
el d’obstetrícia dirigit per Pere Nubiola.
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Laboratori de física
i química de
l’Institut de
Fisiologia, dins de
les instal·lacions de
la càtedra de
fisiologia de la
Universitat de
Barcelona. August
Pi Sunyer, introduÍ
l’estudi de la física i
la química a la
càtedra, que fins
aleshores era una
disciplina que no
s’estudiava.

Personal de la càtedra de Fisiologia. A l’esquerra de la fotografia, el bedell Rossend Urgell.
Al centre de l’imatge, Jesús Bellido i entre d’altres, Codina, Irizar i Agustí, cap a la primeria de 1911.
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Instal·lacions de
Wohlgemut per a
l’estudi de la
supervivència
d’òrgans aïllats,
a l’Institut de
Fisiologia de
Barcelona.

Instal·lacions electrocardigràfiques de la càtedra de fisiologia,
on l’any 1913 August Pi Sunyer i Jesus Bellido registraren
a Catalunya els primers electrocardiogrames.
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Leandre Cervera,
August Pi Sunyer i
Jesús Bellido al
Hardanger Fiord,
l’any 1926 després
del congrés d’Estocolm.

Jesús Bellido i Rossend Carrasco, els primers començant per l’esquerra,
el 6 d’agost de 1926 al  congrés de Suècia.
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Visita d’A. Bikel a l’Institut de Fisiologia, en un curset experimental l’any 1922. D’esquerra a dreta s’identifica
a: Josep Puche, Francesc Jofre, Joan Puig Sureda, un alumne del curset, el professor A. Bickel, Santiago Pi
Sunyer, Màrius Cortés i Lladó, un alumne del curset, Francesc Gallart i Monés, senyor Casals, Maria Cardona,
Pere Martínez García, Josep Bartrina, August Pi Sunyer, Jesús Bellido, doctor Estapé, Enric Ribas i Ribas,
Leandre Cervera, Jaume Pi-Sunyer i Bayo.

Charles Richet, premi
Nobel de Medicina i
Fisiologia de 1913,
en una visita a
Barcelona l’any 1925.
Hom el pot veure a
l’alçada de la segona
columna començant
per l’esquerra. Al seu
costat, a la dreta,
August Pi Sunyer. A
l’esquerra de la
fotografia i en primer
pla, Jesús Bellido.
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Fotografia del sopar de gala en acabar el curs de bioquímica i  fisiologia de la fermentació i la
contracció muscular celebrat a Barcelona  l’any 1934, en que apareixen d’esquerra a dreta i asseguts:
la senyora Meyerhoff, la senyora de Jaume Pi-Sunyer, la senyora Ochoa i la senyora d’August Pi-
Sunyer. Drets els doctors Cortés, Lladó, August Pi-Sunyer, el senyor Ribé, cap de protocol de
l’Ajuntament de Barcelona, Carles Pi-Sunyer, l’alcalde de la ciutat, A. V. Hill, Jaume Pi-Sunyer i Bayo,
O. Meyerhoff, els doctors Severo Ochoa, Josep M. Bellido i Rossend Carrasco i Formiguera.

L’Institut de Fisiologia va fer
nombrosos cursets, entre els
que cal destacar el de 1934
sobre la fermentació i la
contracció muscular, amb
participació com a professors
dels doctors Meyerhoff i Hill,
que havien guanyat el premi
Nobel de Fisiologia i Medicina
de 1922 i de Severo Ochoa que
el guanyà vint-i-cinc anys més
tard, el 1959. Altres cursos
importants foren els que es van
fer els anys de la guerra,
omplint el buit de la formació
docent.
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Els fisiòlegs catalans a la terrassa dels «Connhaugth Laboratories» a Toronto, l’any 1929.
S’hi pot identificar entre altres a Leandre Cervera.

L’Institut de Fisiologia va
publicar tres volums que
difonen en castellà l’activitat
científica de l’Institut des del
1920 al 1930. En aquests onze
anys hi ha 102 treballs i 144
signatures. Molts dels treballs
també eren publicats a Treballs

de la Societat de Biologia, en
els Comptes Rendus de

Société de Biologie de Paris, a
la Revista Médica de Barcelona,
i a Biochemische Zeitschrift,
entre altres.
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Visita de Charles Achard a la Societat de Biologia. D’esquerra a dreta, hom pot
identificar a  J. Puig i Sureda, J. Peyrí i Rocamora, J. Bofill i Pixot, Charles Achard,
Leandre Cervera, August Pi-Sunyer, J. Armangué i A. Civatte.

L’Hospital Clínic de
Barcelona
ha volgut recollir la torxa
de l’Institut de Fisiologia
donant nom
a l’IDIBAPS (Institut
d’Investigacions
Biomèdiques
August Pi Sunyer).
A les fotografies, un dels
laboratoris en l’actualitat i
el logotip de l’Institut.
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August Pi i Sunyer
El científic

s llicencià a Barcelona el juny de

1899 i de seguida va fer el

doctorat, a Madrid, el 1901, amb

una tesi sobre «La vida

anaerobia».  El mateix any 1901 es casa amb

Carme Bayo. El 1903 neix el primer fill,

Jaume, i el 1905 el segon, Cèsar. Ambdós

van treballar més tard a l’Institut. El 1903 fa

unes primeres oposicions a càtedra, amb dues

places. No les guanya. El 1904 fa una segona

oposició i guanya la càtedra de Sevilla. El 1910

ingressa a la Reial Acadèmia de Medicina de

Barcelona, de la que al cap dels anys seria

president. Quan guanyà la càtedra va estar

poc temps a Sevilla. Havia demanat permís

per acabar el curs a Barcelona i després per

a fer una recerca sobre antitòxia renal. La

relació amb els fisiòlegs d’Andalusia es va

mantenir principalment per la col·laboració

amb Leonardo Rodrigo Lavín, que havia

guanyat la càtedra de Cadis el 1903. Van fer

un text de Fisiologia que es poblicà a

Barcelona el 1909 i va tenir una certa difusió

en el seu temps. Pi fou un  element important

en la consolidació del català com a llengua

d’ús científic, per medi dels Treballs de la

Societat de Biologia. Però la seva difusió més

clara fou a través de  la col·lecció «Monografies

Mèdiques» que portava Jaume Aiguader.  Pi i

els membres de la seva escola van col·laborar

en vàries d’elles. Una va ser «Les distròfies per

retard» que, en un intent de fer conèixer dins

de l’àrea lingüística castellana els nostres

treballs, fou traduïda i publicada, com algunes

altres, en castellà. El 1939 s’exilià. El mateix

any Pi arriba a Veneçuela, cridat pel govern, i

on el 1940 inaugura un «Instituto de Medicina

Experimental», que serà la seva segona escola.

El seu treball va durar pràcticament fins el cop

d’estat de 1952. Va formar molts deixebles i

la empremta del seu pas fou molt marcada,

essent considerat com un dels renovadors i

impulsors de la medicina veneçolana actual.

Quan l’any 1979 es recordà el centenari del

seu naixement, el país li dedicà l’emissió d’un

segell de correus.

E
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August Pi Sunyer en
l’època que presideix la
Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona i
una imatge de l’acte
inaugural de curs
a la seu d’aquesta
institució, de la qual en fou
president entre els anys
1927 i 1935.

August Pi Sunyer, Pere Gonzàlez i Josep Alomar
practiquen una vivisecció al Laboratori Municipal
de Barcelona, l’any 1905.
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August Pi Sunyer presidint l’acte inaugural del VI Congrés de Metges de Llengua
Catalana al saló de Cent de l’ajuntament de Barcelona, l’any 1930.

Diploma de l’homenatge de la
Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona al professor August Pi
Sunyer, celebrat a Barcelona
l’any 1960, amb motiu del
cinquantenari del seu ingrés
com a acadèmic.

GIMBERNAT GRÀFIC 2.p65 01/10/2007, 20:5144



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
45

L’INSTITUT DE FISIOLOGIA DE BARCELONA. MEMÒRIA GRÀFICA

August Pi
Sunyer a
l’Ajuntament de
Barcelona,
en l’acte de
lliurament a
Pau Casals
de la medalla
de Ciutadà
Honorari.

August Pi Sunyer a París al local de la UNESCO amb motiu de rebre
el premi Kalinga l’any 1955.
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August Pi i Sunyer
Les publicacions

«El hambre de los pueblos» és el text

de la lliçó inaugural de curs de l’any 1922

a l’Acadèmia de Medicina. Fou editat,

com a fulletó a  part, de 32 pàgines, per

«la Asociación Instructiva de Obreros y

Empleados Municipales» de Barcelona. El

text té un contingut social important.

«La infecció» és una monografia curta, de

trenta-cinc pàgines, dins d’una Col·lecció

popular de coneixements indispensables.

Estava dividida en tres capítols, el primer i

més extens sobre «la naturalesa de la

infecció» (etiologia, reaccions, immunitat); el

segon «La infecció en els animals»,

i el tercer «La infecció en els vegetals».
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«La Unidad funcional»

Publicat a Barcelona l’any 1919, recull en

350 pàgines i deu capítols un conjunt de

treballs esparsos, però tots amb un

enfocament comú, des del primer, que té

part del discurs d’ingrés a l’Acadèmia de

Medicina l’any 1910, a  l’últim, amb el

mateix títol que el llibre.  En aquest

concepte inclou també els processos

psíquics. Malgrat la influència de la formació

turroniana, i l’enfocament decididament

experimental de Pi, hi plana la influència de

Letamendi.

«Los mecanismos de correlación

fisiológica»

Reuneix el conjunt de divuit conferències

que va donar a la Universitat de Buenos

Aires el mes d’agost de 1919. El llibre,

de 299 pàgines, està en la mateixa línia i

proximitat cronològica que l’anterior.

També inclou les funcions psíquiques en

el capítol «Inconscient i conscient». Al

mes següent va fer un curs a la facultat

de medicina de Montevideo sobre «La

sensibilidad trófica».
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«La sensibil idad

trófica» és el text

publicat l’any 1941 a

Mèxic i que dedicà a la

memòria del seu

mestre, Ramon Turró i

als seus col·laboradors

de l’Institut de

Fisiologia de Barcelona

que van contribuïr en la

recerca experimental de

la sensibilitat tròfica

«reunits de nou en una

pàgina com en els anys

que constituïen un

nucli, ara dispersat per

tot el món».

«Les distròfies per retard»

És una monografia dins de la

col·lecció dirigida per Jaume

Aiguader, que  després es publicà

també en castellà. A banda del seu

contingut representa el compromís de

l’Institut, ja vist en alguna monografia

anterior, amb la catalanització de la

nostra medicina, duta a terme per

Aiguader, metge que després fou

batlle de Barcelona, mort també a

l’exili de Mèxic.
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August Pi i Sunyer
Els homenatges

a personalitat de Pi va tenir una

influència gran en el seu entorn

que el valorava amb molt de

respecte. El record del seu treball

va motivar una sèrie d’homenatges, algun fet

en vida. El primer fou l’any 1954 a Mèxic, ofert

per un conjunt de deixebles i amics, ran del

cinquantenari del seu accés a la càtedra de

Fisiologia de Sevilla. El llibre editat a Mèxic el

1956 recull vint-i-sis aportacions, entre elles

les de Bernardo Houssay i Severo Ochoa,

també les de Mèxic, Veneçuela i alguna de

l’interior del país. L’any 1966 es va fer a

Barcelona un recordatori de la seva obra, per

la Societat Catalana de Biologia, filial de

l’Institut d’Estudis Catalans. Reuneix una

dotzena d’aportacions molt valuoses, que

signifiquen retrobar el record del mestre, ran

de la seva mort l’any anterior, però

desconegut per bona part de les generacions

joves. És un dels millors reculls i anàlisis per

conèixer la importància, aquí i a Veneçuela, de

l’obra de Pi. El 1979, en el centenari del seu

naixement, diverses institucions catalanes van

organitzar un seguit d’actes, en sis sessions i

amb catorze ponències que recollien la petjada

de Pi. El 1998, dins de la sèrie de recordatori

dels seus membres, l’Institut d’Estudis Catalans

va editar la semblança biogràfica, forçosament

breu pel tipus de col·lecció, feta pel doctor

Josep Carreras, on es fa una síntesi clara de

l’obra de Pi. Anterior en el temps, però amb

molta més repercussió internacional, fou la

decisió del govern de Veneçuela, d’homenatjar

el seu il·lustre científic, convertit també en

veneçolà, amb un segell de correus, que va

permetre que es conegués arreu del món, la

figura de Pi Sunyer.

L
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El Centre Català de Caracas va
obsequiar a August Pi amb un llibre
de signatures amb motiu de
l’homenatge que li dedicà l’any
1957 i va publicar un número
monogràfic de la revista que
edita el centre.

La Secció de Ciències de l’Institut d’Esdudis
Catalans va publicar l’any 1998, una petita
monografia, amb un resum biogràfic de Pi Sunyer
i de la seva obra, fet per Josep Carreras.

L’Ateneu Barcelonès, amb motiu del centenari
del seu naixement li dedica una petita
monografia, editada l’any 1980.
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A sobre: Llibre
d’homenatge a Mèxic
pels 50 anys de la
càtedra i portada de la
monografia amb motiu
de l’homenatge que li
dedicà la Societat de
Biologia, l’any 1965.
Al costat: aula
dedicada al professor
August Pi Sunyer a la
facultat de Medicina de
Barcelona en
l’actualitat.

Opuscle dedicat al
professor August Pi
Sunyer, l’any
1975, amb motiu
de xxv aniversari
de la promoció
mèdica de Caracas
de 1950

La fundació
Mendoza de
Caracas li dedicà
un homenatge,
amb la
participació del
seu germà Carles,
l’any 1966.
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El govern de Veneçuela va editar un segell en homenatge al científic català, que va permetre que es conegués
arreu del mon la seva figura.

Detall del bust
d’August Pi Sunyer
que es conserva a la
biblioteca de la Reial
Acadèmia de Medicina
de Catalunya, donació
de la familia.

Acte d’homenatge a August Pi Sunyer l’any 2005 a la Facultat
de Medicina de Barcelona amb motiu de la col·locació del bust
del fisiòleg a la facultat ofert per la família.
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La nissaga Pi i Sunyer

Francesc Suñer

Nascut a Maçanet de Cabrenys. Batxiller en medicina a Osca el 1765, soci corresponent

de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona el 1783 on  envià la memòria titulada «De la

epidemia que se padeció en la villa de Rosas desde el mes de agosto de 1789 hasta

el mes de mayo de 1790 y su método curativo por el Doctor...», publicada el 1798.
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Jaume Pi Suñer

(Roses, 1850 - Roses, 1897), fill de Jaume

Pi, pilot de vaixell, es casà amb Carolina

Suñer i Quintana, filla de Francesc Suñer i

Capdevila (gran). Metge, catedràtic de

Patologia General de Barcelona (1883-1897).

Membre numerari de l’Acadèmia de Medicina,

on ingressà amb el discurs «La Doctrina

Moderna del Edema» l’any 1886. És reedità

l’any 1897, ran de la seva mort.

Tomàs Suñer i Lloberas

(Roses, 1770 - Barcelona, 1855). Fill de

Francesc, fou membre corresponent de

l’Acadèmia de Medicina. Hi envia més de

quinze memòries manuscrites.

Francesc Suñé i

Capdevila (gran)

Francesc Suñé i

Capdevila (petit)

Francesc Suñer i Capdevila, foren

dos germans, néts de Tomàs Suñer, i

se’ls diferencià com el gran i el petit.

Francesc Suñer i Capdevila (gran)

(Roses, 1826-1898) fou ministre

d’ultramar de la primera República

(1873) i avi matern d’August. Francesc

Suñer i Capdevila (petit) (1842-1916)

marxà a l’Uruguai, on fou professor de

fisiologia i degà de la Facultat de

Medicina de Montevideo.
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Carles Pi Sunyer

(Barcelona, 1888 - Caracas, 1971)

Enginyer, alcalde de Barcelona i

ministre de la Segona República.

Va fer les il·lustracions del llibre

de Pi Suñer i Lavin. També va

publicar una biografia de la seva

germana Maria, que va morir

relativament jove. La relació entre

els germans sepre fou molt

estreta.

Grup de familiars i amics un estiu a Roses cap a principis del segle XX. A la

primera fila, d’esquerra a dreta: Josep Maria, Carles i Panxo Pi Sunyer, Carme

Bayo, Maria, Lola Bayo i Carolina Pi Sunyer. A la segona fila, drets: Francesc Pi

Sunyer, Julia Sunyer, Enric Pi i Morell, Consuelo Morell, August Pi Sunyer, Dolors

Puig de Bayo i Carolina Sunyer.
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Genealogia de la família Pi i Sunyer

NOTA SOBRE LA GRAFIA DELS COGNOMS

El cognom Pi-Sunyer s’ha escrit de manera diferent
(Pi Sunyer, Pi-Sunyer, Pi-Suñer; Sunyer, Suñer)
segons l’època històrica i la localització geogràfica.
La unió Pi-Sunyer s’adoptà el 1926. També passa
semblant amb el cognom «Aiguader», «Aguadé»,
en que hi ha la variant en escrits referents a la
mateixa persona.
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ou el veritable número 2 de

l’Institut. Llicenciat a Barcelona

el 1901 i doctorat el 1904 amb

la tesi Relaciones entre la

hipófisis y las formaciones situadas en la

bóveda faríngea en el embrión, en el feto,

en el niño y en el adulto (Barcelona, 1904).

El 1906 era membre efectiu del primer

Congrés Internacional de la Llengua

Catalana. L’any 1907 era professor auxiliar

de fisiologia. El 1913, va guanyar per

oposició la càtedra de Fisiologia de

Saragossa. Continuà treballant a Barcelona i

passà després a la de Granada el 1918.  El

1920, va demanar l’excedència, continuant

el treball a Barcelona, on fou subdirector de

l’Institut de Fisiologia. El 1923, era professor

encarregat de la càtedra de Farmacologia i

Terapèutica, que guanyà finalment per

oposició el desembre de 1929. Dedicat

plenament a la investigació i l’ensenyament,

col·laborà amb August Pi i Sunyer. La seva

obra està lligada a l’Institut de Fisiologia, i

Jesús Bellido i Golferichs
Nascut a Barcelona el 22 de novembre de 1880

Mort a Tolosa de Llenguadoc el 19 de juliol de 1952

àdhuc durant els períodes en què professà

en altres facultats no deixà d’interessar-se i

de treballar activament a la de Barcelona.

L’any 1925 ingresà com a membre numerari

de l’Acadèmia de Medicina, amb el discurs

«Las glándulas  morfógenas i la vejez». També

fou president de l’Acadèmia de Ciències

Mèdiques en el bieni 1924-1925. En els anys

de la República fou un dels elements de

decisió del claustre de medicina per a la

creació de la Universitat Autònoma. Durant

la guerra civil fou secretari de la facultat, i

en acabar la guerra anà a un camp de

concentració i, posteriorment, es va quedar

a treballar a l’Institut de Fisiologia de Tolosa,

amb el professor Camille Soula. Bellido fou

més aviat un home de laboratori treballant

més hores en l’experimentació que no pas

en l’exposició pública. En els volums de

«Treballs de la Societat de Biologia» hi ha

una quarentena d’aportacions seves, moltes

signades amb Pi o altres col·laboradors. En

el primer volum, de 1913, col·labora en la

F
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majoria de treballs que aporta l’Institut.

Jesús Bellido traduí bastants llibres de

Fisiologia entre ells principalment l’obra

d’Eugéne Gley, professor a París, autor d’un

«Tratado de Fisiologia», editat el 1919 amb

més de mil dues-centes pàgines. Traduí també

els llibres de Ernest H Starling (1927) i W. M.

Bayliss (1929. En aquest sentit és un dels

treballadors per a introduir la ciència

moderna a Catalunya.
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Instrument, avui ja ben clàssic, de
l’exploració de l’activitat elèctrica
en el cos humà.

Retrat de Jesús Bellido, com a president de
l’Acadèmia de Ciències Mediques i el treball de
Bellido (TSB, 1914, 2, pàg. 49) que mostra el seu
paper en la introducció de l’electrocardiografia a
Catalunya.
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Pi i Bellido foren autors de treballs
capdavanters sobre l’ECG a tot l’estat.
Treball presentat al Congrés
Internacional de Fisiologia de 1910 a
Viena, remarcant la importància del
calci.

Esquema del funcionament de
l’electrocardiògraf d’August Pi Sunyer
i Jesus Bellido, realitzat l’any 1913.
(TSB, 1913, 1, pàgs. 134-139)
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Manuel Dalmau i Matas
Nascut a Barcelona el 26 de maig de 1890

Mort a Barcelona el 25 d’octubre de 1918

M
anuel Dalmau i Matas es

considerat com un dels valors

mes malaguanyats de la

medicina catalana. Va morir jove,

abans dels trenta anys, per l’epidémia de grip

de 1918, quan ja tenia feta una obra

certament activa i amb una formació

científica destacada en el seu temps, en el

camp de la química biològica (bioquímica)

i els estudis d’immunitat. Fill de l’òptic

Manuel Dalmau Montero, es llicencià en

medicina l’any 1913 i com a estudiant ja

treballava en el laboratori de la càtedra de

Patologia General de la facultat que

regentava el doctor Eusebio Oliver. Com a

tal va participar en el primer Congrés de

Metges de Llengua Catalana, de l’any 1913,

amb un trebal l  extens sobre «Valor

semiològic de la glucosa de la sang».

També treballà en el Laboratori Municipal

del parc, dirigit per Ramón Turró, on arribà

a ser, poc abans de morir, cap del laboratori

de Bioquímica. Fou un dels primers metges

catalans que en el camp del laboratori va

tenir una formació internacional polivalent:

germànica i anglosaxona. El seu primer

mestre fou Emil  Abderhalden, de la

universitat de Halle, potser la màxima figura

de la química biològica d’aleshores. Després,

durant un curs, d’octubre de 1916 a juny

de 1917, va estar a la universitat de Harvard,

a Boston, amb Otto Folin i Walter Cannon.

També va estar un temps al Rockefeller de

Nova York. Va tenir un contacte directe amb

la Societat de Biologia, dirigida per A. Pi-

Sunyer, fent aportacions continuades als

Treballs de la Societat de Biologia (TSB), des

de la primera comunicació de 1914 fins a

les cinc de 1917. També va fer estudis en el

camp de la microbiologia de les malalties

infeccioses, així sobre la tifoidea a Catalunya

i va detectar, per primera vegada a

Catalunya, el paràsit causant de la

leptospirosi icterohemorràgica. Havia traduït

el l l ibre d’Abderhalden «Fermentos

defensivos del organismo animal» (1914).

GIMBERNAT GRÀFIC 2.p65 01/10/2007, 20:5262



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
63

L’INSTITUT DE FISIOLOGIA DE BARCELONA. MEMÒRIA GRÀFICA

1. Primer article publicat per Manuel Dalmau a Treballs de la
Societat de Biologia (TSB) l’any 1914, volum 2, pàg. 173.
2. Treball de M. Dalmau (TSB, 1917, 5, pàg. 327) sobre la
secretina, substància que ja havia estat estudiada per Turró.
3. Aportació de M. Dalmau al Primer Congrés de Metges de
Llengua Catalana, l’any 1913.
4. Una de les poques fotografies que es conserven de Manuel
Dalmau i Matas.
5. Emil Abderhalden (1877-1950), un dels primers mestres de
Manuel Dalmau.

2 1 3

4

5
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Leandre Cervera i Astor
Nascut a Gràcia el 12 d’agost de 1891

Mort a Barcelona el 22 de juliol 1964

l icenciat en Veterinària a

Saragossa (1911) i en Medicina

a Barcelona (1914). Doctorat el

1916 amb una tesi sobre la

secreció interna del pàncreas. Col·laborador

des del començament de la Societat de

Biologia. Acompanyà a Pi en el seu viatge a

Sudamèrica el 1919. Fou professor de l’Escola

d’Agricultura de la Mancomunitat i publicà

un text sobre «Fisiologia dels animals

domèstics», en català (1923). Amb un

convenciment nacionalista molt arrelat, fou

autor del text que va encapçalar la sèrie de

«Monografies Mèdiques», amb un estudi

sobre les secrecions internes l’any 1926. És

ben coneguda la biografia que va fer de

Ramon Turró, amb converses personals amb

el biografiat, però que va dur una polèmica

per la discussió sobre la ciutat de naixement

de Turró. Un nou escrit de l’any 1950 li

permeté fixar la qüestió. Una de les

aportacions més fonamentals de Leandre

Cervera fou la direcció de la revista «La

Medicina Catalana», amb el subtítol

«Portantveu de l’Occitània Mèdica», que

aparegué entre 1933 i 1938. Era una

publicació molt ben editada, de contingut d’alt

nivell, amb treballs importants, entre ells molts

de l’escola de Fisiologia. S’hi recollia, de

manera habitual, una àmplia notícia de les

activitats de les  facultats de medicina de les

terres occitanes, principalment de Tolosa i

Montpeller. S’hi recuperava un anhel anterior

de Pi, avortat per la dictadura de 1923, i el

seu ressò fou important en el seu temps.

Cervera fou president de la Societat de

Biologia l’any 1935, i dificultades  les activitats

per la guerra, ho fou fins a la represa de la

Societat l’any 1964. Fou membre de l’Institut

d’Estudis Catalans.

L
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Leandre Cervera
juntamnet amb el
Dr. Pissarewsky,
guanyador d’un primer
accèssit del Premi Turró
amb els doctors Soler
Daniel, Salvador Vives i
Armangué, al jardins
del Casino de Vernet.

Leandre Cervera i Astor, estudiant de Medicina, fent pràctiques al Laboratori
Muinicipal de Barcelona, cap a 1910.
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El Dr. Baillat, secretari del comitè perpinyanenc del IX Congrés de Metges de Llengua Catalana és rebut a
Barcelona pels Drs. J. Puig-Sureda i Leandre Cervera, membres del comité organitzador.

Portada del discurs d’ingrés de Leandre Cervera a l’Acadèmia de Medicina de
Barcelona, l’any 1933, que fou contestat per J. Bellido i el llibre d’homenatge a Turró,
ofert per I’Institut d’Estudis Catalans i recopilat per Leandre Cervera, en el que posà en
clar algunes dades de la biografia de Turró.
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Portada del darrer número de
La Medicina Catalana.

Portantveu de l’Occitània

Mèdica.
La revista fou iniciada l’octubre
de 1933 i tenia com a objectiu
esdevenir l’arxiu de les
activitats mèdiques dels països
de llengua catalana i
l’Occitània. Tingué una
periodicitat mensual i
van publicar-se 60 números, el
darrer dels quals aparegué
l’agost-setembre de 1938.

A sobre: «Fisiologia, fisiopatologia i clínica de les glandules de secreció interna» de Leandre Cervera te l’honor
de ser el número 1 de la col·lecció de Jaume Aiguader i Miró, que correspon al maig de 1926. La primera pàgina
de la revista comença amb un record de la figura d’Arnau de Vilanova, sota el patronatge del qual es posà la
col·lecció. També l’any 1923, Cervera publicà per a l’Escola Superior d’Agricultura un texte per a l’ensenyament

amb el titol «Fisiologia del animals domèstics», sota el patrocini de la Mancomunitat de Catalunya.
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licenciat en medicina el 1914 i

doctorat a l’any següent amb la

tesi El esquema neutrófilo de

Arneth y sus alteraciones en el

hipertiroidismo. Fou un dels col·laboradors

més actius de l’Institut i potser el que

estava més enfocat cap a l’assistència

clínica de malalts. La seva recerca el portà

a especialitzar-se en el tractament dels

malalts diabètics. Director del departament

de diabetis i metabolisme del que seria la

policlínica Plató, la seva tasca tingué un

component pràct ic  immediat  i  fou

sol·licitat de molts llocs per explicar el nou

medicament. Professor agregat de Malalties

de la Nutrició. Amplià estudis a Boston on

va viure la presentació de la insulina per

Banting i Best. Fundà el primer centre

sanatorial que hi ha hagut al nostre pais per

al tractament dels diabètics. El 1922 a

l’Institut de Fisiologia aconseguí d’extreure

insulina, essent Barcelona una de les primeres

Rossend Carrasco

i Formiguera
Nascut a Barcelona el 25 de juliol de 1892

Mort a Barcelona el 17 de juliol de 1990

ciutats europees de fer-ho. El 4 d’octubre de

1922 s’injectava amb bon resultat, a un malalt

diabètic de 20 anys que es deia Josep Pons.

Va publicar un llibre sobre la insulina que era

l’ampliació de la ponència que feu al congrés

de medicina de Sevilla de l’any 1924. Difós

per un laboratori va tenir un èxit immediat i

en requerí una segona edició que té 192

pàgines. Participà en els congressos de

metges de llengua catalana. Exiliat després

de la guerra civil fundà a Mèxic la «Escuela

Nacional de Ciencias Biológicas», i fou

professor de fisiologia a l’Instituto Politécnico.

Dirigí el laboratori de fisiologia de la

universitat de Puebla. Professor de fisiologia

de la nutrició i dietètica a l’Escuela Nacional

de Ciencias Biológicas, a la UNAM. El gener

de 1948 passà a Veneçuela i treballà a la

universitat de los Andes i a la universitat

central de Caracas. Presidí el Centre Català,

de Caracas i fou membre de la comissió dels

Jocs Florals, de 1953.

L
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A sobre: Rossend Carrasco i Formiguera treballant al seu despatx, a la dècada dels anys vint.
A sota: Clínica Plató de Barcelona, on Carrasco començà a tractar als diabètics.
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 Anunci d’insulina de la casa Bayer i detall d’una preparació conservada en el seu embalatge original
de les primeres presentacions d’insulina a casa nostra.

Traducció de la tercera edició nord-americana
(1923) per Rossend Carrasco i Formiguera que
havia estat com a «teaching-fellow» de l’Escola
de Medicina de Harvard.Tingué la col·laboració
de J.M. Bellido catedràtic i sub-director de
l’Institut de Fisiologia i encarregat de
l’ensenyament de la terapèutica en la facultat
de medicina de Barcelona. Aquesta edició
porta la data de 1925. El llibre original fou
dedicat a Banting i Best i al grup
d’investigadors de la insulina de Toronto.

La Diabetis. Estudi fisiologic i

clínic, fou publicat en el número 9 de la
revista Monografies Mèdiques de l’any
1927. En aquest treball Carrasco volia fer
un llibre útil per al metge general, que
segons ell tenia pocs coneixements de la
diabetis.
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Josep Puche, August Pi Sunyer i Rossend Carrasco i Formiguera l’any 1929,
en l’època que treballaven junts a l’Institut de Fisiologia.

Insulina. Estudio fisiológico y clínico, llibre de 192
pàgines editat pels laboratoris Hermes, del qual es
van publicar dues edicions. A la dreta, Rossend
Carrasco els darrers anys de la seva vida.
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ermà petit d’August, seguí el

camí de fisiòleg d’aquest, tot i

que amb una certa

independència. Llicenciat el

1914, exercí uns anys a Mallorca i fou

professor auxiliar a Barcelona. El 1923

guanyà la càtedra de Saragossa, on va fer

una activitat considerable. S’hi va quedar i

va fer una activitat important, en el camp

institucional i també polític. Fou delegat de la

Universitat de Saragossa per assistir al

bicentenari de l’Acadèmia de Ciències de la

Unió Soviètica (1925) i en va publicar un

article a la Revista de Catalunya. Fou un dels

organitzadors del partit radical-socialista a

Saragossa. La seva col·laboració amb les

tasques de l’Institut  és, numèricament, més

aviat curta. Fou subsecretari d’Educació l’any

1933. Com a fisiòleg desenvolupà una gran

tasca docent. Organitzador de l’ensenyament

a tres universitats i es dedicà principalment a

l’estudi de la funció renal. Quan la guerra

fou adscrit a la universitat de Barcelona.

Exiliat el 1939 fou docent a Cochabamba,

Bolívia, el 1941 i el 1951 ajuda a la fundació

G

Santiago Pi Sunyer
Nascut a Barcelona el 14 d’abri l de 1893
Mort a Barcelona el 29 de novembre de 1981

de la nova facultat de medicina de Panamà.

El 1962 tornà a Espanya. Entre l’obra escrita

de Santiago Pi Sunyer cal destacar els seus

llibres «Tratado de Bioquímica» de 1960 i

el «Tratado de Fisiología Humana», ben

voluminós, de 1962, signat juntament amb

August. Abans havia publicat unes «Bases

fisiopatológicas de los análisis clínicos»

(1950), i molt abans havia traduït el llibre

d’Emil Abderhalden «Prácticas de Fisiología».

Treball publicat per Santiago Pi Sunyer a
Cochabamba-Bolivia, l’any 1950.
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Santiago Pi Sunyer en el seu laboratori de la Universitat de Cochabamba

A sobre: portada de la Revista de Catalunya

on hi ha l’informe del seu viatge a Rússia,

en el centenari de l’Acadèmia de Ciències.

Remarcar que signa com a Jaume. La

col·laboració de Santiago Pi Sunyer als

TSB fou esporàdica. Portada del treball

de 1933, vol. 15, pàg. 172.

Al costat: portada del text de fisiologia,

molt gruixut, que signen els dos

germans August i Santiago.
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Josep Puche i Álvarez
Nascut a Lorca (Múrcia) el 31 d’agost de 1896
Mort a Mèxic D.F. el 3 de setembre de 1979

licenciat en medicina el 1922.  Fou

deixeble d’August Pi i Sunyer, i

un dels col·laboradors més

importants de la seva escola en

les tasques de la docència i la recerca. Amplià

estudis a Bèlgica i a Holanda. El 1924 era

professor ajudant de la càtedra de fisiologia

de la universitat de Barcelona.  Fou, durant la

segon meitat de la dècada dels anys vint un

dels treballadors més actius de l’Institut de

Fisiologia des del punt de vista del treball

experimental. Es va doctorar el 1926 amb una

tesi amb el tema «El sistema nervioso

autónomo en la regulación de la glucemia»

(B. 1927), que tingué un considerable interès

en el seu temps. Fou secretari de la Societat

Catalana de Biologia (1925-1929) i

col·laborador molt actiu en les seves tasques.

El 1929 va obtenir, per oposició, la càtedra

de fisiologia de la universitat de Salamanca, i

l’any següent passà a la de València. En

proclamar-se la República fou governador de

Palència durant tres mesos, i després tornà a

València. Rector de la universitat valenciana

d’abril de 1936 a 1938. En esclatar la guerra

civil era cap de l’Institut Nacional d’Higiene

de l’Alimentació. Director general de Sanitat

de l’exèrcit republicà (1938) amb el grau de

coronel. Exiliat l’any 1939, fou catedràtic de

fisiologia de l’Escola Politècnica Nacional de

Mèxic (1943-1946), i de la facultat de medicina

de la Universitat Nacional Autònoma (UNAM)

de Mèxic. A Mèxic organitzà el Laboratori

«Industria Químico Farmacéutica», de curta

vida. També a Mèxic fou encarregat

directament pel cap de govern a l’exili

d’organitzar els aspectes de l’assistència social

dels refugiats, tasca que feu amb eficàcia.

Participà activament en els Congressos de

Metges de Llengua Catalana. Impulsor de

l’Ateneu Espanyol a Mèxic. Una bona part de

la seva obra, aqui, està publicada a «Treballs

de la Societat de Biologia». Traduí d’Eric Ponder

el Compendio de Fisiología General (B. 1932).

Féu una important donació de llibres a la càtedra

d’Història de la Medicina, de la UNAM.

L
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A sobre: acte de
col·locació de la làpida
amb el nom de Josep
Puche en un dels
laboratoris del
departament de
fisiologia de la UNAM.
A sota: Josep Puche al
seu laboratori de la
Universitat Nacional
Autonoma de Mèxic amb
la col·laboradora
Yolanda Berdeja.

A l’esquerra: Portada del treball sobre «El hambre en

Europa», publicada per Puche, l’any 1940.
A sota: Josep Puche als darrers anys de la seva vida.
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Retrat de Josep Puche dibuixat per la pintora
valenciana resident a Mèxic, Manuela Ballester.

Anunci de l’homenatge pòstum al Dr. Josep Puche i Àlvarez celebrat a la
Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, el desembre de 1979.

Portada del treball sobre
«Els reflexos reguladors de la pressió

arterial» publicat a «Treballs de la
Societat de Biologia», 1932, 14, pàg. 31.
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A sobre: el matrimoni Puche-Planás , amb dos dels seus fills a Mèxic.
Al mig: portada de l’estudi biogràfic sobre Josep Puche, publicat a València l’any 1992.
A sota: homenatge a Josep Puche celebrat a l’Ateneo Español de Mèxic,
el 31 de març de 1980, amb la participació entre d’altres, del Dr. Albert Folch i Pi.
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Francesc Duran i Reynals
Nascut a Barcelona el 7 de desembre de 1899
Mort a New Haven (E.U.A.) el 27 de març de 1958

a estat autor de treballs amb

gran repercussió internacional

en el camp de l’etiologia del

càncer. En el temps d’estudiant

havia passat molt temps en el laboratori

del Parc, dirigit per Turró, i el 1925,

quan es llicencià, havia publicat ja més

d’una dotzena de treballs. De seguida

guanyà una beca per anar a l’Institut

Pasteur de París (1925), i al Rockefeller

de Nova York (1926) ,  on romangué

do t ze  anys .  Desp rés  passà  a  l a

Universitat de Yale (1938-1958). Una de

les seves aportacions més conegudes

fou la descripció, per medi d’estudis

sobre l’extensió de les lesions locals pel

virus de la verola, del factor de difusió,

e l  Reyna l s - f a c to r .  També  t i ngué

repercussió la seva idea de l’etiologia

vírica del càncer. En un temps en que

es buscaven expl icac ions concretes

sobre l ’origen del càncer defensà la

importància dels agents vírics com a

causa dels tumors. Aquest fou un tema

polèmic en el seu temps. Per això se li

demanà  un  t ex t  d ’« In t roducc ió  a

l’estudi del càncer» que fou publicat en

la sèrie de Monografies Mèdiques l’any

1929. Des de la seva joventut fou amic

de Lluís Llimona, fill de l’escultor Josep

Llimona, el qual el va prendre com a

model per a la seva estàtua de Sant

Jordi, en el parc de Montjuïc, a la plaça

coneguda  popu l a rmen t  com «de l

cava l l » .  L ’ ob ra  de  Du ran  ha  e s t a t

bas t an t  va l o r ada  en t r e  nosa l t r e s

després de la seva mort. Josep Pla va

pub l i c a r  un  r e t r a t  l i t e r a r i  s eu ,  un

«Homenot», bastant llarg. El 1971 es va

celebrar aquí un Symposi recordant-lo, i

el 1986 es publicà l’extensa biografia de

Roca i Glick, editada per l’Ajuntament

de  Barce lona .  Dar rerament ,  també,

l’Ajuntament de Barcelona ha decidit

dedicar-li els jardins que hi ha davant de

la Facultat de Medicina.

H
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A sobre: Francesc
Duran i Reynals amb
Pere Domingo i la seva
dona. A la dreta:
Francesc Duran durant
el temps que va estar a
la guerra d’Àfrica, a
l’edat de 21 anys.
A baix: Al laboratori a
l’edat de 28 anys.
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A sobre: Portada de la Monografia Mèdica publicada per Duran i Reynals l’any 1929 sobre la
«Introducció a l’estudi del càncer» i l’obra de Roca i Glick, extensa biografia de Duran i
Reynals, publicada per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1986.
A sota: Treball publicat juntament amb A. Claude a TSB, 1936, 16, pàg. 455 i l’escultura de
Sant Jordi al parc de Montjuic, de l’escultor J. Llimona, el qual prengé a Duran i Reynals com
a model.
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Fotografia d’alguns membres del laboratori de James B. Murphy a l’Institut Rockefeller. S’hi pot reconèixer
a Alberto Claude, el primer per l’esquerra que signà forces articles amb Duran i Reynals; el tercer
començant per l’esquerra és el professor Murphy; a l’esquerra, darrera, Francesc Duran i Reynals.

Francesc Duran i
Reynals al seu
laboratori de la
Universitat de Yale,
els últims temps de
la seva vida.
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licenciat en medicina el 1924.

El 1927, es va doctorar,  a

Madrid, amb la tesi: Estudio

experimental y clínico de la

anestesia raquídea sobre la motilidad

intestinal. Va fer dues oposicions a càtedra

de Cirurgia, una d’elles amb dos vots, i

que va quedar deserta. Professor auxiliar

a la càtedra d’Antoni Trias i Pujol (1930).

Va ésser un dels iniciadors, entre nosaltres,

de la Cirurgia experimental a l’Institut de

Fisiologia, amb August Pi i Sunyer. Les

seves linies de recerca més importants en

aquest temps de treball de laboratori van

ser sobre els efectes de la raquianestèsia,

la fisiopatologia de l’oclusió intestinal i

sobretot del xoc, l’estudi de la hipotensió

per histamina, i la fisiopatologia de les

alteracions respiratòries d’orígen traumàtic.

Col·laborador de l’Institut des de 1926 a

1939, va tenir clara l’orientació de publicar

els resultats en revistes de difusió

internacional. Professor encarregat a la

Francesc Domènech i Alsina
Nascut a Barcelona el 24 de desembre de 1901
Mort a Poboleda (Priorat) el 6 de setembre de 1961

Univers i ta t  Autònoma de c i ru rg ia

exper imental  (curs 1938-1939) .  Fou

represaliat després de la guerra, i es

quedà a l’interior, impedit durant anys

de l’exercici professional, fet que el dugué

a tenir una activitat intensa com a autor i

traductor de llibres. Al cap dels anys fou

cap del servei de cirurgia i traumatologia

de l’hospital de l’Esperança.  Participà en

els Congressos de Metges de Llengua

Catalana, i va presentar, en el VIII, la

ponència Fisiopatologia dels estats de

schok .  Autor de Tratado de clínica y

terapéutica quirúrgica de urgencia (B. 1936),

amb Manuel Corachan; Tratamiento pre y

postoperatorio (B. 1945), amb Jaume Pi i

Figueras; Diagnóstico y terapéutica

quirúrgicos de urgencia (B. 1947), amb F.

Manchón, A. Modolell i  R. Ortega;

Tratamiento de las fracturas (B. 1956), amb

A. Alier Ochoa. Traduí de Reginald Watson-

Jones Fracturas y traumatismos articulares

(B. 1945).

L
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La primera etapa de Domènech Alsina, jove, està marcada pels treballs a l’lnstitut de Fisiologia,
amb interès per les publicacions a l’exterior, de primer nivell aleshores, i com a metge de
l’Hospital, fent de professor auxïliar i la recerca en cirurgia experimental.

F. Domènech Alsina, a la primera
meitat dels anys trenta i la portada
d’un treball de 1929 publicat a París
sobre l’acció de l’anestèsia raquídea
en la motilitat intestinal.
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Francesc Domènech i Alsina en el sopar de clausura d’un congrés de cirurgia cap als anys cinquanta.

A sobre: prospecte del curset de tècnica quirúrgica experimental, aplicable a la cirurgia i la fisiologia (1934);
un treball amb P. Piulachs, en el temps de la guerra; i una de les primeres publicacions que va poder fer a la
postguerra, ja el 1943, juntament amb Moisès Broggi.
A la pàgina següent: la postguerra va ser bàsicament una etapa en que va haver de fer llibres de cirurgia, algun de
gran difussió, com el de «Diagnóstico y terapéutica quirúrgicos de urgencia»; un altre treball amb Moisès Broggi,
el 1943; i portada de la ponència al Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana de 1934.
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Jaume Pi-Sunyer i Bayo
Nascut a Barcelona el 3 de setembre de 1903
Mort a New York el 6 de maig de 2000

F
ill gran d’August, llicenciat el

1925, doctor el 1929, amb

períodes de formació a Harvard

i Yale amb J. B. Fulton, a París

amb E. Gley i encara a Lausanne i Berlín, fou

professor de Fisiologia a Santiago de Chile,

el 1930. El febrer de 1936 va guanyar la

càtedra de Fisiologia de la universitat de

Santiago de Compostela. Exiliat el 1939

intentà seguir com a investigador a Mèxic,

publicant alguns treballs i després es vinculà

a la indústria farmacèutica a Nova York, on

morí als 96 anys. Jaume Pi-Suñer Bayo va

ser un dels iniciadors dels estudis sobre

nutrició des del punt de vista de la Fisiología

entre nosaltres amb valoració de les normes

de la dietètica i l’alimentació. Va publicar

bastant en aquest camp i en feu cursos.

Col·laborà en els treballs de la col·lecció de

«Monografies Mèdiques». L’any 1930 Jaume

Pi-Suñer estava com a professor a Santiago

de Chile, on ajudà al desenvolupament de

l’ensenyament de la Fisiologia. Col·laborà

amb E. Cruz-Cooke i també amb Alejandro

Lipschütz, professor de Fisiologia de la

Universitat de Concepción. Fruit d’aquesta

etapa fou l’edició d’un text conjunt «Curso

práctico de Fisiología», publicat a Madrid per

Morata (1934). Hi ha un segon volum

«Movimientos, secreciones y psicofisiología»

(1935). Jaume Pi-Suñer Bayo va tenir una

certa preferència pels temes d’història de la

medicina i en aquest camp el seu punt més

important és l’estudi de l’obra de Claude

Bernard. Traduí el text clàssic «Introducció a

l’estudi de la medicina experimental» i, ja a

l’exili, publicà un llibre a Buenos Aires, amb

editorial Losada, sobre «El pensamiento vivo

de Claude Bernard». Jaume Pi-Sunyer i Bayo

ha estat probablement una de les persones

a les que el fet de la guerra i l’exili va tallar de

manera més punyent les possibilitats de

desenvolupament d’una carrera científica de

primer nivell, que ja estava ben encarrilada.
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Jaume Pi-Suñer Bayo va ser un dels iniciadors dels estudis sobre nutrició des del punt de vista de la
fisiología entre nosaltres. Va publicar bastant en aquest camp i en feu cursos. Col·laborà en els treballs de
la col·lecció de «Monografies Mèdiques». També va tenir una certa preferència pels temes d’història de la
medicina. L’any 1936 va guanyar un premi per un treball sobre Gimbernat. També va fer un curs a
l’Acadèmia de Medicina. Però el seu punt més important en aquest camp és l’estudi de l’obra de Claude
Bernard. Traduí el text clàssic «Introducció a l’estudi de la medicina experimental»  molt ric per les seves
notes i, ja a l’exili, publicà un text a Buenos Aires, amb editorial Losada, sobre «El pensamiento vivo de

Claude Bernard».
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A sobre: Jaume Pi-Sunyer i Bayo el dia de la seva jubilació a New York i un
treball sobre el tractament dietètic de l’anèmia perniciosa publicat l’any 1927.

Sopar d’homenatge amb motiu de la jubilació de Jaume Pi-Sunyer,
celebrat a New York, el mes de març de 1968.

GIMBERNAT GRÀFIC 2.p65 01/10/2007, 20:5388



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
89

L’INSTITUT DE FISIOLOGIA DE BARCELONA. MEMÒRIA GRÀFICA

Un dels temes importants,
en part fisiològic, però
amb trasfons social i
polític, era el de la
nutrició, l’alimentació i la
fam. L’escola de l’Institut
de Fisiologia hi treballà a
bastament, des del clàssic
text de Turró (Els orígens

del coneixement: la fam),
als d’August Pi Punyer
(El hambre de los

pueblos), Josep Puche
(El hambre en Europa),
Jaume Pi-Sunyer i Bayo
(autor de treballs de
dietètica a Barcelona,
però també sobre
alimentació: aquí els de
Mèxic i Xile) i encara F.X.
Pi-Sunyer, amb dedicació
a la diabetis i l’obesitat.
També altres treballs de
Jaume Pi-Sunyer, fets en
diferents etapes de la seva
vida americana (Xile,
Mèxic)
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Cèsar Pi-Sunyer i Bayo
Nascut a Roses el 24 d’agost de 1905
Mort a Ciutat de Mèxic l’any 1997

èsar és el segon fill d’August. No

va ser metge, sinó farmacèutic,

però també treballà molt

intensament en l’ambient de

l’Institut de Fisiologia. Va tenir una bona

formació amb ampliació d’estudis a

Alemanya, i la seva orientació farmacèutica li

va servir molt en la seva recol·locació

professional en el llarg exili de Mèxic. Llicenciat

en Farmàcia, doctor el 1932 amb el treball

«Estudio del metabolismo intermedio animal

y vegetal de los hidratos de carbono».

Amplià estudis en el camp de la Bioquímica

amb Neuberg, al «Kaiser Wilhelm Institute»

de Berlín (1929). En aquest temps va publicar

bastants treballs. El 1931 s’incorporà a

l’Institut de Fisiologia com a cap del laboratori

de Bioquímica. Publicà alguns escrits a

Treballs de la Societat de Biologia i altres

revistes  i polaritzà en part la seva atenció

en l’estudi de les vitamines, que aleshores

eren un tema de primera línia. Col·laborà

àmpliament en aquesta orientació amb José

Collazo, professor de Montevideo, que

conegué en el seu període de formació a

Berlin. Ja en aquesta etapa crea una

companyia farmacèutica. Quan la guerra és

cap de secció dels Laboratoris de l’Hospital

Militar de Catalunya a Vallcarca. Exiliat primer

a França i el mateix 1939 a Mèxic, allà hi

desenvolupa un treball principalment en el

camp de la indústria farmacèutica, creant

empreses pròpies productives que arriben

a exportar part dels seus productes. Fundà

els «Laboratorios Químicos S.A.» (LAQUISA),

que dirigí de 1939 a 1954. Després fins a

1986, fou director gerent d’un altre laboratori

farmacèutic, «Syntorgan S.A.», de propietat

familiar, on es fabricaven productes químics

propis. La seva contribució al desenvo-

lupament de la indústria farmacèutica

mexicana fou important. També participà

molt activament en les manifestacions

culturals catalanes a Mèxic. Fou secretari dels

Jocs Florals de 1957. Igualment va presidir

l’Orfeó Català de Mèxic, essent motor eficaç

de la construcció d’un edifici nou. També va

tenir una tasca directiva important a l’Institut

Català de Cultura, del que fou vicepresident

de 1959 a 1965 i president de 1975 a 1983.

Acollí el seu pare, August, en els últims

temps de la seva vida.

C
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A sobre: composició amb dos treballs
de Cèsar Pi-Sunyer i Bayo, la seva tesi
sobre el metabolisme dels glícids, un
dels temes punta de la recerca
bioquímica del seu temps, i
una mostra de la col·laboració entre
J.A. Collazo i els membres de l’Institut.

A sobre i a la dreta: dos prospectes de
conferències o cursos, entre ells el
clàssic de la Universitat de Catalunya
(noti’s el canvi de nom), ja en el primer
curs de la guerra, en el que els
membres de l’IF van intentar donar una
sensació de funcionament regular i
normal (curs de la primavera de 1937,
quan van començar els bombardeigs
sobre Barcelona).
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Jaume Raventós i Pijoan
Nascut a Barcelona el 3 d’agost de 1905
Mort a Manchester el 22 de desembre de 1982

licenciat en medicina el 1931. El

1933, era nomenat professor

adjunt de fisiologia de la

Universitat Autònoma de

Barcelona. Fou un dels membres de la

generació jove de l’Institut que quan va

començar la guerra estaven a fora, ampliant

estudis. El 1936 estava a Edinburgh treballant

amb A. J. Clark. Restà tres anys a Escòcia,

estudiant principalment els mecanismes

d’acció dels barbitúrics, i després passà a

Manchester, treballant a ICI, més en el camp

dels anestèsics fluorats. La seva col·laboració

amb Ch. Suckling, en la introducció del fluotà

(1956) el situà en un primer pla en el camp

de l’anestèsia i li donà prestigi mundial. El

1937, estant ja a Escòcia, es publicà un treball,

junt amb Bonaventura Benaiges, sobre

«Tècniques pràctiques d’anàlisis d’orines».

President de la Societat Mèdica d’Aneste-

siologia, de Manchester. Fou secretari de

publicacions de la Societat Catalana de

Biologia.

L

Portada del text de Jaume Raventós i Bonaventura
Benaiges, dos membres de l’Institut, sobre
l’aplicació pràctica del laboratori a la clínica. És
l’últim número, el 105, de les Monografies
Mèdiques que hem vist. La sèrie va començar i
acabar, doncs, amb treballs de l’Institut de
Fisiologia.
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Jaume Raventós i Pijoan, en una
fotografia feta en motiu de la concessió
del premi Gari, publicada a «La Medicna
Catalana».

Jaume Raventós publicà un treball
l’any 1928, juntament amb Francesc
Domènech i Alsina, en l’època que
estava d’alumne intern al Laboratori
de Fisiologia de Barcelona. També,
posteriorment publicà a Treballs de la

Societat de Biologia un estudi de
l’acció de la nicotina sobre les fibres
nervioses del vague. (TSB, 1933, 15,
pàg. 310).
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Albert Folch i Pi
Nascut a Barcelona el 10 d’octubre de 1905
Mort a Ciutat de Mèxic el 29 d’abril de 1993

osí de Cèsar, i de la mateixa edat,

foren companys des del primer

ensenyament al Liceo Políglota

de Barcelona, a la Rambla de

Catalunya. Això significava una obertura

ideològica, cultural i lingüística, i amb una

visió progressista de l’educació a la Barcelona

de comencament del segle XX. Féu els estudis

de medicina a Barcelona, Ilicenciant-se el

1925. Aviat s’integrà en les tasques del

laboratori de Fisiologia, tot i que va fer activitat

professional, tant privada, en una consulta

de medicina general i de de malalties de la

nutrició, com pública, essent inspector

municipal de sanitat per oposició. Li van

interessar també els problemes de la professió

i fou membre de la Junta del Sindicat de

Metges de Catalunya. A la facultat va

col·laborar principalment amb Bellido, que

portava la càtedra de Farmacologia, i en la línia

de les malalties de la nutrició que dirigia

Carrasco. Fou professor ajudant d’aquesta

matèria quan la Universitat Autònoma. Té

activitat molt destacada quan la guerra civil en

el camp de la sanitat militar, essent encarregat

C
de l’organització de la cura d’Orr per els ferits

de tots els fronts i adquirí una gran experiència

en la clínica de les congelacions. Exiliat el 1939

quedà tres anys a Tolosa, junt amb Bellido,

acollits per Soula i publicà una dotzena de

treballs recopilant l’experiència de la guerra,

principalment en les línies esmentades (cura

oclusiva, congelacions). El 1942 arriba a Mèxic,

on és professor de l’Instituto Politécnico

Nacional, primer de Fisiologia, i després de

Farmacologia, durant més de quaranta anys.

Publicà més d’una vintena de treballs de

recerca, entre els que destaquen els relacionats

amb l’estudi de la congelació de rates,

provocant un estat de «mort aparent pel fred»,

i la seva recuperació. Una altra feina valuosa

de Folch fou la traducció de nombroses obres

de text, a partir de l’anglès, per l’editorial

Interamericana principalment. En aquest sentit

es una contribució important pels estudiants i

metges mexicans. També es va vincular a les

tasques pròpies de la situació dels exiliats

catalans: va ser membre actiu de l’Orfeó Català

i president, el quart i últim, de la Borsa del

Metge català a Mèxic.
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A sobre: vista exterior i detalls de l’interior del

desaparegut «Liceo Políglota de Barcelona»,

situat en el número 123 de la Rambla de

Catalunya, que fou un centre obert

d’educació.

A sobre: Treball sobre la cura oclusiva,

realitzat pel servei d’investigació biològica de

l’Hospital Militar de Barcelona, l’any 1938.

Aquest mètode, difós després més

extensament pel treball de Josep Trueta, va

tenir molta importància en l’assistència als

ferits de guerra.

Al costat: Treball d’Albert Folch ja en el seu

exili a Mèxic, com a professor de l’Escola

Superior de Medicina Rural
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A sobre: Albert Folch i Pi, com a metge en

els anys de la guerra.

Al costat: el conjunt dels tres autors

(Cervera, Folch i Benaiges) va publicar

quatre treballs sobre temes

d’endocrinologia clínica a «La Medicina

Catalana» (1937, núm. 41-42, pàg. 395).

Cal remarcar l’interès per l’anorèxia mental

ja fa setanta anys.

Al costat: un dels nombrosos

reconeixements fets a Mèxic a

Albert Folch i Pi en els últims

anys de la seva llarga vida.
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Albert Folch i Pi, en els últims anys

juntament amb l’invitació d’un acte

d’homenatge fet per l’I.P.N. l’any 1976.

A sobre: Albert Folch i Pi en la llista de coordinadors de l’Acta Politècnica Mexicana, la publicació

de l’Institut Politècnic Nacional i una carta personal de Jordi Pujol, president de la Generalitat de

Catalunya, amb una extensa prolongació manuscita.
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ntern de l’Institut de Fisiologia, on

publicà treballs essent estudiant

junt amb Cèsar Pi-Sunyer. Captat

per Duran Reynals, treballa des

del 1936 al Rockefeller Institute de New York.

El 1945 passa al Mac Lean Hospital de

Massachussets, especialitzat en medicina

mental, com a cap del laboratori de

Bioquímica, i com a professor de la universitat

de Harvard. Fa aportacions importants en el

camp de la bioquímica dels lípids del cervell,

principalment introduint una tècnica molt més

eficaç d’extracció, basada en la utilització de

cloroform i metanol per a obtenir mostres

més pures. El treball en que descriu el mètode

va ser, durant molts anys, un dels més citats

a la literatura científica en aquest camp.

També va fer estudis per aclarir la composició

de l’antiga «cefalina» i destriar-ne diversos

components. Fou un capdavanter de l’estudi,

i consolidació com a camp de coneixement,

de la Neuroquímica estructural. Fou fundador

molt actiu de les societats americana i

Jordi Folch i Pi
Nascut a Barcelona el 22 de març de 1911

Mort a Boston (EUA) el 3 d’octubre de 1979

I
internacional de neuroquímica. Doctor

honoris causa de Montpeller, membre de la

Societat Japonesa de Neuroquímica i de la

National Academy of Sciences, dels EUA.

President  del  National  Institut  of  Mental

Health. Catedràtic de Neuroquímica a Harvard,

i director d’investígacions al Mclean Hospital

(Belmont, Massachussetts). Doctor Honoris

Causa per la Universitat Autònoma de

Barcelona, el juliol de 1979.

Detall de la signatura de puny i lletra
de Jordi Folch i Pi.
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Jordi Folch i Pi treballà al principi de

manera molt activa en l’estudi del

metabolisme hidrocarbonat, en

bona part col·laborant amb

Cèsar Pi-Sunyer i Bayo. La seva

orientació estava molt directament

enfocada a la bioquímica.

El llibre de Samson Wright fou dels

textes més emprats en

l’ensenyament de la fisiologia aquí.

Al costat, portada de la primera

edició de 1935. Traducció feta per

Santiago Pi Sunyer i Jordi Folch i Pi. Pi
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Els altres membres de

l’Institut de Fisiologia

Joan Puig Sureda, un dels grans
cirurgians de la primera meitat del
segle XX aquí, va començar, igualment
com Antoni Trias i Pujol, una
col·laboració quirúrgica, que no es va
fixar definitivament fins a la
incorporació de Francesc Domènech
Alsina. A l’esquerra un treball de Puig
Sureda i Puche. (TSB, 1924, 10, 155)
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La incorporació de dones investigadors a l’Institut va
ser un signe precursor dels canvis que vindrien molt
més tard. Pi va incorporar col·laboradores amb
normalitat, i de procedència d’estudis basics diferents.
Aquí un treball de Montserrat Farran i Comas, potser
la recercadora més assidua (TSB, 1927, 11, 320).

 A la dreta: portada d’un treball de
María Cardona, que col·laborà amb
Rossend Carrasco en la línia de la
diabetis (TSB, 1929, 12, 35).
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A la dreta: Joan Bofill i Bonaventura Benaiges foren
persones destacades de l’Institut que van coincidir
després en el seu exili de Veneçuela. Aquí primera
pàgina d’una col·laboració de Bofill i Puche
(TSB, 1929, 12, 302) i una imatge de Joan Bofill
en l’època de l’Institut.

A l’esquerra: un treball de
Josepa Barba i Gosé.
(TSB, 1929, 12, 2712)
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Pau Agustí i Planell fou un dels
primers col·laboradors,
principalment en el camp de
l’ECG. A la dreta: un dels estudis
inicials amb Bellido.
(TSB, 1913, 1, 106)

A sobre: Pere González. A la dreta: primera
pàgina d’un treball molt important de
Rossend Carrasco i Pere Gonzàlez Juan,
col·laborador del Laboratori Municipal, en
que donen notícia de l’obtenció d’extracte
pancreàtic i insulina, l’any 1922 (TSB,
1922, 9, 223). Cal recordar que Turró ja
havia obtingut anys abans una «secretina»

que va comercialitzar.
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a relació amb els investigadors

de Madrid s’establí des del

principi de la publicació dels TSB.

Al cap del temps la relació més

forta fou amb el catedràtic de Fisiologia de

Madrid, Juan Negrín. També amb

personalitats de la seva generació: Marañón,

Rio Hortega, Pittaluga, i altres. Juan Negrín

López, nat a las Palmas el 1892, era més

jove que Pi, que el va ajudar a la seva

promoció a la càtedra. Havia estudiat a

Alemanya i era professor a Leipzig, on tenia

una carrera oberta i brillant. El 1915, en els

anys de la guerra europea va tornar,

treballant en el Laboratori de la Junta

d’Ampliació d’Estudis. El mateix any 1915

ja va fer un curset a la Societat de Biologia

de Barcelona. El 1922, quan tenia trenta

anys, guanyà la càtedra de Fisiologia de

Madrid. Allà formà un grup del que sortiren

entre altres J.D. Hernández Guerra,

catedràtic a Salamanca i mort molt jove;

José M. Garcia Valdecasas, catedràtic a

Granada, i Severo Ochoa. També es dedicà

a la política, primer de la universitat, fent una

tasca important en el desenvolupament de

la Ciutat Universitària. Membre del partit

socialista, participà en el govern de la

República, essent ministre d’Hisenda i més

tard President del Govern en els anys de la

guerra. Va intervenir en els actes del XXV

aniversari de la Societat de Biologia, el

desembre de 1937. Exiliat el 1939 morí a

París el 1956. J. D. Hernández Guerra (1897-

1932) fou el primer deixeble important de

Negrín i motor actiu de la creació de l’escola

de Madrid. Pel seu dinamisme era “el vehicle

natural de les nostres relacions científiques

amb els amics de Madrid”, com es diu a la

necrològica als Treballs de la Societat de

Biologia i calia destacar-ne la seva relació

sempre propera amb els alumnes.

L

Les relacions exteriors

de l’Institut
Els amics de Madrid
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Visita de fisiòlegs de Barcelona a Madrid l’any 1919. D’esquerra a dreta: A. Minuesa, Sainz de
Varanda, P. Aznar, J. M. Bellido, Joan Negrin, J. Minuesa, J. Gómez Bosch, Sacristan, Rossend
Carrasco, J. D. Hernández Guerra i Sopena.

Joan Negrin, i l’avís
-que avui resulta
històric- per als
inscrits al curset de
Fisiologia de la
Societat de Biologia
de Barcelona
l’any 1917.
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Ramon Turró, acompanyat dels doctors Carracido i Cortezo, abans de pronunciar la seva
conferència a la «Residencia de Estudiantes» de Madrid, l’any 1917.

J. D. Hernández Guerra (1897-1932)
fou el primer deixeble important de
Negrín i motor destacat del treball
de l’escola de Madrid.
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Alguns metges molt destacats de la
pràctica i la recerca a la facultat de
medicina de Madrid van col·laborar en
les publicacions dels TSB. Aquí un
treball de Juan Negrín, quan encara
estava a Alemanya, de Gregorio
Maranón i de Gustavo Pittaluga.
A sobre: una imatge de Gregorio
Marañón i a l’esquerra un fotografia de
Gustavo Pittaluga.
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Les relacions amb

Tolosa de Llenguadoc
i amb la fisiologia francesa

amille Soula, catedràtic de fisiologia

de Tolosa de Llenguadoc, fou el

més directament amic de l’Institut.

Va fer viatges freqüents a

Barcelona, establint una relació molt fluïda.

Després va acollir Bellido, Albert Folch i més

transitòriament Benaiges i Bofill, en el temps

d’exili. Amic personal de Vincent Auriol, diputat

socialista per l’Haute Garonne, quan aquest fou

president de la República, i Soula catedràtic de

París, fou metge personal seu. En els seus últims

anys desenvolupà la línia de la fisiologia de

l’esport: treball muscular, fisiologia de l’esforç.

Fruit del treball de Leandre Cervera i la revista

«La Medicina catalana», i també de les

monografies portades per Jaume Aiguader,  fou

la col·laboració amb altres personalitats de la

medicina occitana, que s’emmirallaven en part

amb el que es feia a Barcelona. Un dels més

actius fou el Dr. J. Ducuing, professor agregat a

la facultat, cirurgià, que portava el «Centre

Anticancéreux» de Tolosa. Ja havia col·laborat

a les Monografies l’any 1930, i després acollí

en aquell centre alguns metges catalans exiliats.

Ismael Girard, potser en un pla menys visible,

fou un dels elements bàsics en les relacions

mèdiques catalano-occitanes i la seva relació

amb Leandre Cervera i la revista fou molt estreta.

El 1930 s’havia creat una Societat d’Estudis

Occitans, transformada en Institut el 1945. Hi

participaren Camille Soula, Max Rouquette, Jean

Cassou en fou president i Ismael Girard el

Secretari General. Girard nasqué a Foix,

departament de l’Ariège fronterer amb

Catalunya el 1888 i morí a París el 1963. Eugène

Gley, (Epinal, 1857-París, 1930), alumne

inicialment de Montpeller i després de Nancy,

treballà aviat a la facultat de París i fou professor

del Collège de France. Fou el puntal de la Société

de Biologie, i Pi va fer que la Societat de

Barcelona fos considerada com a filial de la

francesa, que recollia el resum de les seves

publicacions. Això fou el primer pas per a la

projecció internacional de la nostra fisiologia. El

seu llibre de text fou introduït a Espanya per

medi de la traducció que en feu Jesús Bellido.

C
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J. Ducuing, professor agregat
de la facultat de Medicina
de Tolosa de Llenguadoc i cirurgià
que dirigia el Centre Anticancerós.

Portada de la Monografia Mèdica

publicada per J. Ducuing sobre
«Flebitis, trombosis i embòlies

postoperatòries» editada
l’any 1930.

 de

«Centre Anticancéreux» de Tolosa
on es van acollir alguns metges
exiliats catalans.
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Camille Soula i Jesús M. Bellido en una conferència que donà el catedràtic de Fisiologia occità a la
facultat de Medicina de Barcelona l’any 1933.

Eugène Gley, (Epinal, 1857-París, 1930),
alumne inicialment de Montpeller i després
de Nancy, treballà a la facultat de París i fou
professor del Collège de France

Ismael Girard fou un dels elements bàsics en les
relacions mèdiques catalano-occitanes i la seva
relació amb Leandre Cervera i la revista «La
Medicina Catalana» fou molt estreta.
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Sortida del Paraninf de la Facultat de Medicina de Tolosa dels professors i autoritats que van assistir a l’acte de
conferir el grau de Doctor Honoris Causa al Dr. August Pi Sunyer, catedràtic de la Facultat de Medicina de Barcelona:
1. Pi Sunyer; 2. Professor Sabatier; 3. Degà de la Facultat de Toulouse; 4. Dr. Bartrina, delegat del rector de la
Universitat de Barcelona; 5. Representat de la Mancomunitat; 6. Dr. Nicolau d’Olwer; 7. Alcalde de Tolosa; 8. Sr.
Duran Rivoles, representat de l’Ajuntament de Barcelona, amb el Dr. Girona.

Fotografia feta al pati de la
casa del Dr. Camille Soula
a Tolosa de Llenguadoc, la
primavera de 1939.
D’esquerra a dreta: Camille
Soula i August Pi Sunyer,
catedràtics de Fisiologia.
Al seu costat, el jove Joan
Casanovas. Asseguda, la
primera per la esquerra,
Carme Bayo, dona del
Dr. August Pi Sunyer.
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L

Les relacions

amb Amèrica

es relacions americanes

s’estableixen, abans de l’exili, en

dos pols, el sudamericà (Argen-

tina, Uruguay, Xile) i amb els

Estats Units, on van a formar-se alguns dels

membres joves de l’Institut. Una de les

primeres relacions va ser ran del viatge que

l’estiu de 1919 va fer Pi, junt amb Leandre

Cervera, a Buenos Aires i Montevideo, on va

dictar unes sèries de conferències, recollides

en llibres. A Buenos Aires va tenir una relació

cordial amb Bernardo Houssay, que ja havia

enviat l’any anterior un treball publicat als

TSB.  Pi va influir amb el seu prestigi en la

creació d’un Institut de Fisiologia a Buenos

Aires i en el seu nomenament com a

professor. Houssay va treballar molt

activament en l’estudi del metabolisme dels

hidrats de carboni i li fou concedit el premi

Nobel de Medicina de 1947, junt amb Carl i

Gerti Cori. La relació amb Xile s’establí uns

anys més tard, per medi de Jaume Pi-Sunyer

i Bayo, que fou invitat com a professor a la

Universitat Catòlica de Santiago, el 1930, per

la relació amb Eduardo Cruz-Coke. Hi deixà

un bon record i pocs anys més tard es va

publicar un text de Fisiologia, en col·laboració

amb Alejandro Lipschütz, professor a la

Universitat de Concepción, i personalitat

eminent de la ciència fisiològica a Xile. La

relació amb fisiòlegs dels Estats Units s’orientà

principalment cap a la formació de deixebles

joves, tot i que en algun cas s’establí una

relació d’amistat que arribava al  compromís

amb les idees  polítiques en el temps de la

guerra. Potser el fisiòleg que va tenir una

relació més intensa amb el grup de l’Institut

fou Walter Cannon, en una col·laboració ben

estudiada per Glick. Cannon (1872-1945) era

professor a la universitat de Harvard, a Boston,

Va rebre Rossend Carrasco a començament

dels anys vint, quan es descobrí la insulina.

Aquesta relació s’incrementà ran del Congrés

internacional de fisiologia de 1929,  i amb

els col·laboradors catalans va publicar algun

treball als TSB. A Yale destaca la personalitat
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de John F. Fulton (1899-1960), que va rebre a

un jove Jaume Pi-Sunyer i Bayo que s’estava

formant com a investigador. Van publicar algun

treball conjuntament, principalment en el camp

de la neurofisiologia. En els últims anys es dedicà

a la història de la medicina. El centre de recerca

de més pes aleshores a Nova York era l’Institut

Rockefeller. Allà va anar-hi, ja l’any 1926,

Francesc Duran i Reynals, que va col·laborar

algun temps amb Peyton Rous (premi Nobel

de medicina molts anys més tard) en la línia de

l’origen víric del càncer, i amb J. Murray. Més

tard hi va anar Jordi Folch, i al cap del temps

ambdós van passar a altres institucions.

Leandre Cervera i Astor,
August Pi Sunyer i
B. A. Houssay al moll
de Buenos Aires, l’any
1919 en el primer
viatge d’August Pi
a Amèrica.

B. A. Houssay
(1887-1971)
premi Nobel
de Medicina
de 1947, va
mantenir una
bona amistat
amb August Pi
Sunyer, qui
facilità la
creació d’un
Institut de
Fisiologia a
Buenos Aires.

Eduardo Cruz
Coke (1899-
1974), professor
de la Universitat
Catòlica de
Santiago que va
mantenir una
bona relació
amb Jaume Pi-
Sunyer i Bayo.
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Alejandro
Lipschütz
Friedmann
(1883-1980)
professor de la
Universitat de
Concepció i
personalitat
destacada de
la fisiologia
a Xile.

Portada del
volum II del
Tractat de
Fisiologia de
Lipschütz i
Pi-Sunyer i Bayo
publicat l’any
1935 a Madrid.

Walter Cannon
(1872-1945),
professor a la
universitat de
Harvard, a
Boston, va rebre
Rossend
Carrasco a
començament
dels anys vint
del segle passat
quan es descobrí
la insulina.

John F.  Fulton
(1899-1960),
personalitat
destacada de la
fisiologia a la
Universitat de
Yale.

Estudi publicat per B. A. Houssay a «Treballs de la Societat de
Biologia» l’any 1918 i portada del treball publicat conjuntament
entre Jaume Pi-Sunyer i Bayo i John Fulton l’any 1929 a
l’«American Journal of Physiology».
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Vista general cap a
l’any 1928 de
l’Institut Rockefeller
per a la recerca
mèdica on Duran i
Reynals hi treballà
entre 1926 i 1938.
Els dos grans edificis
de l’esquerra eren
dedicats a la recerca
i els dos petits de la
dreta eren ocupats
per malalts i
laboratoris
d’investigació.

Fisiòlegs catalans a la coberta del «Minnckhada», camí del congrés de Fisiologia de Boston,
l’any 1929. S’hi pot reconèixer, entre d’altres a Leandre Cervera i Jesús Bellido.
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L

La Guerra Civil i la diàspora

de l’Institut

La màxima activitat de l’IF va ser

en els anys de l’Autònoma i la

República. Però ben aviat va venir

la guerra, interrompent moltes de

les tasques, ocupant els investigadors en

feines assistencials o en relació amb el

conflicte. I després la pèrdua de la guerra i

l’exili. L’any 1939, des del seu començament

va marcar la trencada dura amb el passat,

que ja no es va poder recuperar. La majoria

van passar a França, però pocs s’hi van

quedar, així Jesús Bellido (m. a Tolosa) i

només per algun temps Albert Folch. Algun

va passar a Anglaterra com Jaume Raventós.

Altres a  Amèrica, on Mèxic fou el principal

punt d’acollida, definitiu per gairebé mig

segle, literalment més de mitja vida. Així els

casos de Cèsar Pi-Sunyer, Albert Folch,

Jesús Puche, també algun temps Jaume Pi-

Sunyer, després a Nova York, i Rossend

Carrasco, després a Veneçuela. A Veneçuela

directament hi anà August Pi Sunyer, que va

crear una altra escola, prou important, amb

l’«Instituto de Medicina Experimental». Santiago

Pi Sunyer, potser, junt amb Puche, dels més

actius políticament, va estar durant alguns

anys a Bolívia i després a Panamà. Als Estats

Units ja hi eren Francesc Duran Reynals i Jordi

Folch i Pi. Es quedaren a l’interior, on foren

durament respresaliats i passats a l’ostracisme,

Francesc Domènech i Alsina i Leandre Cervera.

Però d’això en sorgiren també aspectes

positius, principalment la formació d’una nova

escola a Veneçuela, per August Pi, i el mestratge

de molts d’ells a Mèxic, a la UNAM o en altres

institucions, així en el cas de Puche, Albert Folch,

Carrasco algun temps a Puebla, junt amb el

cas de molts altres exiliats que no veníen de

l’Institut de Fisiologia. Molts van arrelar i les

nissagues, ja integrades en el món mexicà

han seguit en diversos camps, entre ells la

medicina i la cultura.
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L’any 1950, Francesc Duran féu l’única visita a Barcelona entre 1936 i la seva mort l’any
1958 i és retrobà amb els companys del Laboratori Municipal on es fotografiaren a les
escales del centre. D’esquerra a dreta: Pere Gonzàlez, Francesc Duran, Ramon Surinyach,
Antoni Pouplana i Josep Vidal Munné.

El Dr. Josep Puche
en una reunió del
curs per a professors
de fisiologia, en el
Departament de
Fisiologia de la
Universitat Nacional
Autònoma de Mèxic.
A la seva esquerra,
Hugo Arechiga, que
fou president de
l’Acadèmia Nacional
de Medicina de
Mèxic.
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Rossend Carrasco i Formiguera amb els seus deixebles al departament de Fisiologia de la
Universitat de Puebla, Mèxic.

Jaume Raventos en una visita a Barcelona l’any 1977 amb la junta directiva de la Societat Catalana
d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. D’esquerra a dreta: J. García Díez, C. Hervàs,
M. C. Octavio, S. Estevan, J. Raventós i J. Mas Marfany.
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Retrat familiar a
Caracas l’any
1962 quan la
família, que
estava dispersa
es reuní per la
mort de Carme
Bayo.
D’esquerra a
dreta: Pere, el
fill més jove;
August Pi; Cèsar
i Jaume,
el fill més gran.

Josep Puche, Albert Folch i Pi,
Emili Mira i Joaquín d’Harcourt,
figures representatives de la
medicina del nostre país,
a l’exili a Mèxic.

Jesús M. Bellido i Golfereichs en
una fotografia feta a l’exili de
Tolosa de Llenguadoc,
el 22 de juliol de 1939,
on fou acollit pel
Dr. Camile Soula.
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El segon Institut de Fisiologia
Caracas

eneçuela fou una providencial terra

d’acollida per August Pi-Sunyer.

Les seves relacions personals i el

seu prestigi van fer que ben aviat

se li oferís la possibilitat de seguir la seva tasca a

Caracas, on arribà el mateix 1939 i va crear un

«Instituto de Medicina Experimental». Enrique

Tejera, aleshores ministre d’Educació, li va

facilitar la inserció. També cal recordar entre els

seus col·laboradors i deixebles a Marcel Granier-

Doyeux i Humberto Garcia Arocha, que seria

després director de l’Institut. Allà es va publicar

bastant i es creà una nova escola. Al cap d’uns

anys, el 1952, un cop d’estat va tornar a la foscor

la investigació del nostre fisiòleg i els seus

alumnes.

V

August Pi Sunyer, cap a la dècada dels anys
seixanta, a Caracas amb la seva signatura
de puny i lletra.

GIMBERNAT GRÀFIC 2.p65 01/10/2007, 20:55120



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
121

L’INSTITUT DE FISIOLOGIA DE BARCELONA. MEMÒRIA GRÀFICA

August Pi Sunyer amb tots els seus col·laboradors de
l’«Instituto de Medicina Experimental» de Caracas,
el 10 de juliol de 1950, amb un detall del primer volum dels
Annals de l’Institut, editats l’any 1942.

Passaport expedit pel govern de
Veneçuela a August Pi Sunyer,
l’any 1962
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A Caracas, el president
Rómulo Betancourt i el
ministre Calos Andrés
Pérez, que més tard
també seria president,
li imposen
la condecoració de
l’Ordre de Francisco
de Miranda.
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D’esquerra a dreta: Humberto Garcia Arocha, Marcel Granier-Doyeux i Enrique Tejera,
tres dels personatges més destacats en la relació d’August Pi Sunyer amb Veneçuela.

Passaport diplomàtic expedit a August Pi Sunyer l’any 1962, comissionat pel
Ministeri d’Educació de Veneçuela amb un detall de la fotografia que hi consta al mateix.
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El Seminari Pere Mata, de les Unitats de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia i d’Història de la
Medicina de la Universitat de Barcelona fou creat en ocasió del centenari de la mort de Pere
Mata i Fontanet (Reus, 1811 - Madrid, 1877), que fou professor de Medicina Legal, com a eina
per facilitar la publicació de llibres i la difusió de l’activitat científica.

RELACIÓ DE PUBLICACIONS DEL SEMINARI PERE MATA

1.- DOMÈNECH, Edelmira. «La Frenología. Análisis histórico de una doctrina psicológica organicista». Barcelona, 1977.
216 pàgines.

2.- CAMPS i SURROCA, Manuel; CAMPS i CLEMENTE, Manuel. Santuaris lleidatans amb tradició mèdica. Lleida, 1981.
158 pàgines.

3.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint. Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. I. A-E. Barcelona,1981.
194 pàgines. (Coedició amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).

4.- Programa del III Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Lleida, juny de 1981. 32 pàgines. (Coedició amb Col.legi
Oficial de Metges de Lleida).

5.- Actes del III Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Lleida 1981. Vol. I. 346 pàgines.

6.- HUGUET i RÀMIA, Emilio. «Determinación del cadmio y plomo en las aguas de consumo». Barcelona, 1981. 90 pàgines.

7.- MARTÍ AMENGUAL, Gabriel. «El suicidio consumado en las Islas Baleares». Barcelona, 1981. 156 pàgines.

8.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint: Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. II. F-Q. Barcelona,
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