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Aquest editorial té una orientació diferent dels 
anteriors. Té tres parts. En la primera es tracta de 
les relacions entre dues branques de l’activitat hu-
mana: el dret i la medicina. La segona es refereix 
a l’entrada de les alumnes de sexe femení en una 
facultat de medicina, i en concret la de Barcelona 
fet del que ara en farà cent cinquanta anys, i és im-
portant en el desenvolupament de l’inici del femi-
nisme a Espanya. La tercera tracta de la direcció de 
la revista. 

1. Bastants aspectes de l’activitat de la medici-
na algunes vegades poden entrar en conflicte amb 
normes jurídiques concretes o amb la seva inter-
pretació. Hi ha camps particularment sensibles, 
més quan hi ha un fons ideològic, i legítim, previ; 
i quan hi ha enfocaments oposats Així els relaci-
onats amb la vida i la mort, que sovint arriben a 
ser motiu de polèmica entre el gran públic, com els 
temes de l’avortament o de l’eutanàsia; el dret a 
la vida o a una mort digna com a punts avui més 
visibles. Aquests fets no són nous, ni són els únics.

En un altre aspecte cal recordar que ja a finals del 
segle XIX, en un medi cultural proper, la medicina 
francesa, que juntament amb l’alemanya eren les 
més actives, i de més nivell, en el món d’aleshores, 
es veié sacsejada per les discussions sobre el secret 
mèdic, amb les seves derivacions pràctiques, fins i 
tot penals segons l’actitud que s’adoptés. És el cas 
de professionals que tenien ben arrelat el text i les 
idees que emanen del Jurament hipocràtic i estan 
en contradicció amb el requeriment d’un tribunal 
de declarar sobre un cas concret quan es demanen 
a un metge dades que ha jurat, de forma genèrica, 
que no explicaria. 

Es planteja de manera prou clara una contra-
dicció. Si el metge ha de donar prioritat a la seva 
consciència, i no divulgar allò que coneix només 
per la seva activitat professional, quan aquesta in-
formació pot tenir conseqüències negatives sobre 

la persona afectada, o bé ha de ser “obedient” al 
que des del punt de vista dels professionals de la 
justícia pot considerar-se com una obligació. Una 
anàlisi detallada ens mostra que també aquí hi ha 
un conflicte amb diverses vessants. El metge si de-
clara sobre el que se li “ordena”, pot perjudicar a 
un tercer, que és el més afectat. Però a més el met-
ge es pot perjudicar a sí mateix, per haver “violat” 
el secret mèdic i pot ser objecte de denúncia, re-
clamació i judici. 

Per altra banda hi ha el punt de vista des del 
vessant jurídic. Segons el contingut de la declara-
ció del metge, “expert” i “testimoni” alhora, la re-
solució del cas pot anar des de l’absolució, fins a 
una possible condemna forta (i variable segons la 
legislació de cada país). Enfocat així el tema ja no 
té només un interès pel cas concret, sinó que per-
met una generalització, i sovint la participació de 
col·lectius professionals o institucionals, i també 
òrgans d’opinió i col·lectius diversos. Anant direc-
tament al gra: el metge, (i val per a molts altres col-
lectius sanitaris, i més enllà en les professions): ha 
de fer cas de la seva consciència, del seu compro-
mís simbolitzat en el jurament hipocràtic (vessant 
professional), o ha de seguir posant per davant el 
requeriment jurídic? El tema és complex i si hi in-
tervenen moltes persones, qualificades pels seus 
coneixements, o més senzillament l’opinió pública, 
el criteri de molts ciutadans que tenen dret de me-
ditar sobre el tema i d’explicar-se, si cal en la forma 
de carta al director d’una publicació periòdica, o 
sigui en medis d’alta difusió, pot aparèixer una con-
siderable riquesa de matisos.

Fins aquí s’ha plantejat un tema general. En cas 
de conflicte: què predomina la visió mèdica o la 
jurídica? És evident que s’han de tenir en comp-
te les circumstàncies de cada cas, però al final cal 
resoldre. Si és el cas d’un tribunal ho tenen menys 
difícil. Hi ha diversos membres, voten i a més solen 
tenir temps per pensar i discutir. I encara queda, 
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en principi, la possibilitat de recurs a un tribunal 
superior. 

En el cas dels metges, o altres sanitaris, les cir-
cumstàncies poden ser molt complexes. Sovint 
hi ha el factor d’urgència. Així en el cas de ferits 
greus, i més si n’hi ha molts, també cal valorar els 
medis de que es disposi en cada cas, des d’haver 
d’operar molt a prop del front, o en situació de 
bombardeig, a estar en un hospital de “relativa” 
reraguarda. La “tria” de malalts o de ferits greus, 
crea problemes, que s’han de resoldre literalment 
en pocs segons, perquè ja tenim el ferit següent, 
amb lesions i hemorràgies que s’han de tractar de 
manera immediata.  Aquestes situacions deixen vi-
vències que encara estan presents al cap dels anys, 
i encara creen neguit. En aquest mateix amfiteatre 
de l’Acadèmia recordem les paraules dels doctors 
Broggi i Massons explicant les seves pròpies vivèn-
cies de la guerra de 1936-39. 

El cas actual a Espanya. En el fons es planteja 
el mateix problema, sobre si passen per davant les 
normes jurídiques o les mèdiques. Hi ha diferènci-
es importants respecte als exemples que s’han po-
sat. Bàsicament les decisions no les ha de prendre 
un metge sol, sinó bastantes persones, de nivells 
diferents, que tenen un temps “raonable” per a 
meditar, discutir i decidir.  I també per passar-ho 
a instàncies de decisió superior, situada més en el 
nivell polític, sovint amb connotacions econòmi-
ques importants, de gran transcendència social i 
que poden canviar, a vegades per un temps que no 
sol ser massa curt, la vida total de la població (con-
finament, limitació de desplaçaments, tancament 
d’activitats que tenen impacte econòmic, des de la 
restauració a la indústria turística…).  La repercus-
sió política és ben visible, en aquest cas ha afectat 
a molts països, i la transcendència en els medis de 
comunicació ha estat diversa. Tothom qui tenia al-
guna cosa a dir ha tingut temps de pensar, meditar 
sobre el què havia de dir, no hi ha improvisació. 

 El mes de març de l’any 2020 estàvem en una si-
tuació d’incertesa, gairebé de pànic, davant d’una 
epidèmia nova i d’aparença molt greu. El govern 
hagué de prendre mesures per frenar-ne l’expan-

sió. Així algunes que restringeixen, entre altres as-
pectes, la mobilitat de les persones: confinament 
a casa, limitació d’activitat i de desplaçaments i al-
tres. Es dicten normes amb caràcter general que 
afecten a tot l’Estat. Entre nosaltres el confina-
ment començà el dia 14 de març. La forma jurídica 
fou un decret-llei d’estat d’alarma. Tenia efecte im-
mediat però calia anar al Congrés dels diputats al 
cap de 15 dies per demanar-ne la pròrroga si calia.  

Es van presentar nombrosos recursos en contra. 
La seva tramitació va ser lenta d’acord amb el pro-
cediment i els terminis marcats. La valoració de les 
circumstàncies, i sobre si es tractava d’una limita-
ció, principalment la de lliure circulació dels ciuta-
dans, o d’una suspensió d’aquest dret, ha estat un 
dels punts elementals de la discussió.  La tramitació 
d’una forma o altra (estat d’alarma o d’excepció) és 
diferent. En el segon cas és més lenta Pot semblar 
una discussió “bizantina”, perquè tendeix al mateix 
efecte final però el procediment en el segon cas 
(estat d’excepció) és més lent i allarga els terminis. 

Sembla que aquí estava encallat el tema. Quan 
s’arribà a la solució, pel ple del tribunal constituci-
onal, havia passat molt temps, setze mesos. A més 
el Tribunal dictaminà que el confinament decretat 
en el primer estat d’alarma va ser inconstitucional. 
L’acord fou molt laboriós, amb posicions diferents 
dins del mateix tribunal, que va acabar amb la dife-
rencia d’un sol vot, sis a cinc. 

Quan el text de la sentència va arribar a coneixe-
ment de la premsa i el públic hi hagué comentaris 
de tota mena. Alguns eren prou clars: “El Constitu-
cional tomba el decret que va fixar el confinament 
per la covid”, “El confinament va ser il·legal” i bas-
tants altres. Però en aquest llarg temps, de més 
d’un any el decret s’havia aplicat i ja s’havia vist 
quin efecte va tenir. Des d’un punt de vista sanita-
ri, que era la seva finalitat, va ser molt positiu. Va 
contribuir a reduir el nombre de malalts i de morts 
de manera molt significativa. O sigui la mesura del 
govern central, que recollia el criteri sanitari va ser 
encertada, tot i ser declarada inconstitucional. En 
canvi la via considerada com a constitucional hagu-
és significat un empitjorament dels resultats, amb 
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un nombre molt més elevat de malalts i un incre-
ment de mortalitat, que per Catalunya s’ha avaluat 
en més de deu mil persones.

2. Cent cinquanta anys de l’ingrés de la primera 
dona com a alumna d’una facultat de medicina a 
l’estat espanyol. Va ser el mes de setembre de 1872 
a la facultat de medicina de Barcelona, l’antiga, la 
del carrer del Carme, en l’edifici del que abans ha-
via estat Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona i 
avui és seu de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya. És un fet que aleshores fou poc valorat. 
A Barcelona no va tenir gaire repercussió. En canvi 
a Madrid, el fet que una dona pogués ser i exercir 
com a metge va moure un allau de crítiques, que 
tenien com a centre la revista “El Siglo Médico”, 
que era la que tenia més influència entre els met-
ges. L’alumna era Elena Maseras i Ribera, va acabar 
els estudis l’any 1878. Quan va demanar permís 
per fer l’examen de llicenciatura no va tenir res-
posta fins al cap de més de tres anys. Aleshores ja 
eren tres noies, totes procedents de la universitat 
de Barcelona, que estaven en la mateixa situació: 
Dolors Aleu i Martina Castells van fer la llicencia-
tura i poc més tard el doctorat. Elena Maseras, la 

primera en acabar la carrera, mentre esperava po-
der fer l’examen de llicenciatura va fer els estudis 
de mestre i exercí bastants anys a Maó, on morí el 
1905, als cinquanta-tres anys. Fou una capdavan-
tera, i ara se la pot considerar un símbol en la lluita 
pel dret de l’educació de les dones. L’Acadèmia té 
previst dedicar-hi una sessió.

3. La direcció de la Revista. En el mes de juny 
passat vaig informar al President de l’Acadèmia 
que personalment havia arribat a una situació en 
que un mateix es dona compte de les seves limita-
cions per complir de forma correcta les tasques a 
què s’ha compromès, en aquest cas de direcció de 
la revista de l’Acadèmia. Ja fa set anys que la porto, 
des de la mort sobtada, però no inesperada de l’an-
terior director i secretari de l’Acadèmia, el doctor 
Josep Carreras i Barnés, el mes d’abril de 2004. 

A més s’hi ha afegit una circumstància: l’aparició 
d’una patologia vascular greu que m’impedeix se-
guir, ni que sigui per poc temps en aquesta funció. 
Per aquestes raons demano al senyor President el 
relleu en l’esmentada funció i el nomenament d’un 
nou director. 

Editorial
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Centenaris de l’Acadèmia

CenTenari de l’insTiTUT de FisioloGia de BarCelona
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 ProPòsiT 
Aquesta exposició vol recordar el centenari de 

la fundació de l’Institut de Fisiologia (IF) de Barce-
lona, creat per August Pi-Sunyer. Ha estat la insti-
tució de recerca científica col·lectiva de més nivell 
que hi ha hagut mai a Catalunya en el sector de les 
ciències biomèdiques. Iniciat l’any 1920, la primera 
lliçó la va fer Ramon Turró l’abril de 1921, i acabà el 
gener de 1939 amb la dispersió i exili de la immen-
sa majoria dels seus membres més actius. A més 
l’IF fou objecte d’una política d’oblit de la tasca que 
va fer el que portà  a que la seva obra fos pràctica-
ment desconeguda  per les generacions següents 
durant més de trenta anys. L’obra de Santiago Ra-
món y Cajal, catedràtic d’Histologia de Barcelona 
durant poc més de quatre anys (1887-1892), va ser 
a Catalunya molt més individual que col·lectiva, tot 
i que en el seu període barceloní va fer les apor-
tacions fonamentals per a marcar les bases de la 
neurofisiologia que encara estan vigents.  

L’exposició estava prevista pel curs 2020-2021, 
però la incidència de la Covid-19 i les mesures de 
seguretat han obligat a retardar-la. Las presentació 
dins de l’edifici ja centenari de la facultat de medi-
cina del carrer de Casanova, on l’IF tingué la seu, 
segueix el model habitual de moltes exposicions dl 
CRAI, dividida en tres parts. 

La primera és l’exposició de cartells, o pòsters,  
en algunes parts del recinte, en un nombre rela-
tivament reduït.  És la part més visible i permet 
fer-se una idea ràpida del tema. Es pot veure les 
vegades que calgui. 

La segona, paral·lela, és la presentació de llibres 
i fulletons, en un número al voltant del centenar, 
dins de vitrines protegides. Se centra en l’evolució 
de la fisiologia a Catalunya, amb llibres i separates 
d’alguns articles més destacats. 

La tercera és la publicació breu dels catàleg, un 
llistat dels elements de l’exposició, basat princi-
palment  en el fons de la biblioteca de la facultat 
de medicina (CRAI, campus Casanova). Tots els 
continguts es recullen en una publicació, gairebé 
monogràfica, de la Revista de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, que estarà visible posteri-
orment a la web del CRAI. 

Cal dir que en els últims anys  s’han fet diversos 
actes en relació amb l’IF. En alguns s’ha fet també 
exposició de part del material bibliogràfic disponi-
ble Per força hi ha d’haver repeticions  sobretot en 
el material gràfic més escàs o més notable. 

Les entitats promotores d’aquesta exposició  són 
el CRAI de la Universitat de Barcelona, amb la bi-
blioteca de la seva facultat  de medicina  (Campus 
Casanova), la Reial Acadèmia de Medicina de Cata-
lunya, l’Institut d’Estudis Catalans, per medi de la 
seva secció de Ciències Biològiques i, a més a més, 
amb el suport de la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya i l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de 
Catalunya. 

Centenaris de l’Acadèmia

CenTenari de l’insTiTUT de FisioloGia de BarCelona

Centenari de l’Institut de Fisiologia de Barcelona
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ELS PROFESSORS DE FISIOLOGIA DE LA FACULTAT DE MEDICINA AL SEGLE XIX  

Joan Ribot i  Ferrer. Llibres de text de Fisiologia i de Patologia. 

Marc Bertran i Pastor. També professor d’Obstetrícia i de Mèdica. Poc dedicat a la Fisiologia. 

Joan Magaz i Jaime. Escriví l’extens llibre de text Tratado elemental de fisiologia humana, fonamental per a l’ensenyament d’una      
fisiologia moderna a Catalunya i que va significar un progrés real.  

Ramon Coll i Pujol. Home modest. Ideà un aparell de transfusió. Deixebles: Valentí Carulla, catedràtic de Terapèutica i Ignasi Valentí     
Vivó. Catedràtic de Medicina Legal i Toxicologia. 

August Pi i Sunyer. Creà l’Institut de Fisiologia. Catedràtic de Fisiologia a Sevilla (1904), excedent alguns anys. 

INFLUÈNCIA DELS TEXTOS FRANCESOS MÉS IMPORTANTS  

ELS PUNTS MÉS ALTS DE LA HISTÒRIA DE LA MEDICINA A CATALUNYA  

Arnau de Vilanova (c. 1238 – 1311). El metge més important del seu temps. Obra molt extensa i amb llarga influència posterior. Clínic. 
Va tenir fama com a teòleg heterodox. 

Santiago Ramón y Cajal.  Catedràtic d’Histologia de la Facultat de  Medicina de Barcelona (1887 - 1892). Treballs decisius sobre la      
sinapsi.  Es considera un del puntals básics de la neurologia moderna.  

Francesc Salvà i Campillo (1751-1828). Clínic. Va ser reconegut posteriorment pels seus registres meteorològics i com un dels         
promotors de l’electricitat científica i aplicada (amb el telègraf elèctric). 
Jaume Ferran  i Clua (1852-1929). Del Laboratori Municipal de Barcelona (1886). Desenvolupà vacunes contra el còlera i la ràbia.    
Ramon Turró i Darder (1854-1926). Del Laboratori Municipal de Barcelona (1886). Capdavanter de la immunologia. Treballs com a     
filòsof.   

   

 

  

Juan Magaz Ramon Coll i Pujol 

 

Arnau de Vilanova S. Ramón y Cajal F. Salvà i Campillo J. Ferran i Clua R. Turró i Darder 

François Magendie Claude Bernard Emmanuel Hédon Eugène Gley 

L’estudi de les ciències s’ha cultivat a Catalunya des de molt antic, però poques vegades s’ha arribat a tenir un nivell alt comparativa-
ment, per a tota la medicina (Arnau de Vilanova a l’edat mitjana), o en alguna especialitat concreta però amb repercussió general 
(Santiago Ramón y Cajal, amb els treballs de neurologia bàsica). En un segon nivell ja hi ha una presència relativament important. En 
temps antics els científics acostumaven a treballar sols. Ara el treball en el camp de la ciència ha de ser col·lectiu. El primer lloc entre 
nosaltres on s’ha fet un grup de recerca col·lectiu i homogeni ha estat l’Institut de Fisiologia, creat el 1920. Aquesta exposició, retardada 
per la COVID-19, recorda el seu centenari en el marc de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.  

CenTenari de l’insTiTUT de FisioloGia de BarCelona
(I) ELS PÒStERS

JAULAR i AULET Irene; CORBELLA i CORBELLA, Jacint
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EL PRIMER MESTRE PERSONAL:  RAMON TURRÓ (MALGRAT,  1854 -  BARCELONA,  1926)

Personatge clau en la ciència catalana del seu temps. Fou membre del Laboratori Municipal de la Facultat de Medicina de Barcelona
amb Jaume Pi i Sunyer, que l’incorporà al laboratori de la seva càtedra on intentà mètodes moderns d’anàlisi en el diagnòstic dels 
malalts. Fou el primer mestre personal d’August Pi i Sunyer quan aquest encara era adolescent. 

Treballà un temps al Laboratori Municipal amb Jaume Ferran i Clua, a qui substituí en la direcció. Treballà com a impulsor dels estudis
de psicologia, filòsof i capdavanter de la immunologia catalana.  

Turró comença a estudiar Medicina, però després d’haver fet tres cursos i haver aprovat nou assignatures ho deixà. Probablement no
li interessà la manera com s’ensenyava. Era massa crític perquè li agradés. Més endavant, quan necessità un títol, es va fer veterinari. 

D’esperit crític i controvertit, protagonitzà diverses polèmiques; els anys que va viure a Madrid com a periodista polític tingué una
polèmica amb el Dr. José de Letamendi, una personalitat discutida tot i que respectada a la capital, per un tema sobre la circulació 
de la sang.  Després discutí amb Jaume Ferran i Clua a causa de la vacuna antiràbica. El 1914 la discussió va ser amb l’Ajuntament de 
Barcelona per l’epidèmia tifoide provocada per les aigües de Montcada. Els interessos d’algun grup municipal anaven per una banda i la 
realitat estudiada per Turró per una altra. A l’Ajuntament hi hagué escenes molt tenses entre Turró i algun regidor. 

Laboratori Municipal del Parc, en construcció, en 
l’època que el dirigí Ramon Turró  

Departament d'anàlisis bacteriològiques 
d’aigües del Laboratori  Municipal -1926- 

A la dreta, Ramon Turró a la sala del  
Laboratori Municipal -1906- 

Autor del llibre Verdaguer vindicado por un catalán. En el camp de la psicologia i la filosofia tingué una obra extensa i original. Un dels 
seus llibres més coneguts fou Els orígens del coneixement: la fam, amb més d’una edició. 

Igualment importants van ser El mètode objectiu, publicació dirigida al camp mèdic i encara La base trófica de la inteligencia, un recull 
de les conferències que realitzà a la Residencia de Estudiantes de Madrid. 

Ramon Turró 
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AUGUST PI  I  SUNYER (Barcelona,  1879 -  Mèxic,  1965):  CREADOR DE L ’ INSTITUT DE FISIOLOGIA

August Pi i Sunyer 

El seu pare, Jaume Pi i Sunyer, fou catedràtic de Patologia General (1883-1897). L’avi ma-
tern, Francesc Sunyer i Capdevila, fou metge i ministre durant la I República Espanyola 
(1873).  
Llicenciat com a metge el 1899, es casà amb Carme Bayo (1901).  
1904. Càtedra de Fisiologia a Sevilla. Fins al 1907 gaudí d’un permís per fer recerca a          
Barcelona, al Laboratori Municipal, amb Ramon Turró com a mestre personal.  
1907. Comença l’assistència als congressos internacionals de fisiologia amb 
col·laboradors.   
1909. Publica Fisiología general, amb Leonardo Rodrigo Lavín.  
1910. Ingressà a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.  
1907. Enric Prat de la Riba creà l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 
1911. Es creà la Secció de Ciències de l’IEC, de la qual fou membre.  
1912. Es fundà la Societat de Biologia, dins de la Secció de Ciències de l’IEC.  
1913 Primer volum dels Treballs de la Societat de Biologia. Jesús Bellido guanyà la càtedra 
de Saragossa. Després va a Granada. 
1915. Jubilació de R. Coll i Pujol. Pi és catedràtic de Barcelona. 
1916, 1918 i 1920. Etapa política. Diputat al Congrés dels Diputats durant tres legislatu-
res. Membre del directori del Partit Republicà Català.  
1919. Viatge a Amèrica del Sud. Relació amb Bernardo Houssay. Curs a Buenos Aires i      
Montevideo.  
1920. Fundació de l’Institut de Fisiologia, amb la subvenció de la Diputació de Barcelona.  
1921. Episodi greu de la malaltia familiar (tuberculosi). Estada a Davos (Suïssa).  
1923. Santiago Pi i Sunyer, germà petit, guanyà la càtedra de Fisiologia de Saragossa.  
1926. Morí Ramon Turró, el seu mestre.  
1927-1935. Presidí la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.  
1930. Presidí el V Congrés de Metges de Llengua Catalana. 
1933 Membre del patronat de la recentment creada Universitat Autònoma.  
1934. Curs a l’Institut, on intervenen Otto Meyerhoff, Archibald Hill i Severo Ochoa, entre d’altres.  
1936. El seu fill Jaume Pi-Sunyer i Bayo, catedràtic de Fisiologia de Santiago. Començà la Guerra Civil         
espanyola, que portarà a la destrucció de l’Institut de Fisiologia. 
1939. Exili i dispersió de la majoria de membres de l’Institut.  
1940. Creà un nou Institut de Medicina Experimental a Caracas. Intentà fer una nova
escola, que tancà un cop militar. 
1955. Premi Kalinga de la UNESCO. Viatge a l’Índia que recull en un llibre.  
1956. Viatge a Europa (Congrés de Brussel·les). A Barcelona no el deixen desembarcar. 
1962. Morí Carme Bayo. Viatjà a Mèxic amb el seu fill Cèsar.  

1965. Morí el 12 de gener a la ciutat de Mèxic. 
Segell i sobre editats pel Govern de Veneçuela pel centenari del       

naixement de Pi i Sunyer (1980) 
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LA TASCA DEL DOCTOR JESÚS M.  BELLIDO i  GOLFERICHS (Barcelona,  1880 –  Toulouse,  1952)  

Jesús  M. Bellido i Golferichs 

Instrument per a l’exploració de l’activitat 
elèctrica corporal. 

MANUEL DALMAU i  MATAS (Barcelona,  1890 –  1918):  UN ALUMNE MASSA BREU  

Manuel Dalmau i Matas 

Fou el primer deixeble directe del grup que seria l’Institut de Fisiologia. 

Llicenciat en Medicina el 1913, intern a la càtedra de Patologia General, va participar de seguida en el Primer Congrés de 
Metges de Llengua Catalana, amb un treball de laboratori. 

Treballà amb Ramon Turró al Laboratori Municipal i amb August Pi i Sunyer a la càtedra. 
S’especialitzà en anàlisis bioquímiques a Halle, amb Emil Abderhalden, i a Harvard, amb Otto Folin i Walter Cannon. 

Des del 1914 col·laborà a Treballs de la Societat de Biologia, estudiant principalment els ferments. Hi publicà vuit        
treballs. 

Morí a 28 anys per la grip de 1918. 

Fou el veritable número dos de l’Institut de Fisiologia. Amic personal de Pi i Sunyer des de la joventut.  

Es llicencià el 1901 i es doctorà el 1904. El 1913 obtingué la càtedra de Fisiologia de Saragossa i el 1918, la de Granada.  

Es caracteritzà per ser més un home de laboratori que de direcció i impulsà la relació amb els serveis de l’Hospital Clínic.  

Fou un dels introductors de l’ECG en clínica (conjuntament amb August Pi i Sunyer i Pau Agustí).  

El 1920 fou nomenat sotsdirector de l’Institut de Fisiologia i el 1923 s’encarregà del departament de la terapèutica a          
Barcelona, essent catedràtic el 1929.  

Tingué molt bona relació professional i personal amb la càtedra de Tolosa de Llenguadoc.  

Membre numerari de l’Acadèmia de Medicina el 1925; entre 1924 i 1926 ocupà la presidència de l’Acadèmia de Ciències  Mè-
diques. Des de 1933, participà activament en la creació i gestió de la Universitat Autònoma.  

S’exilià a Tolosa de Llenguadoc el 1939, on treballà a favor dels refugiats i hi morí el 19 de juliol de 1952.  
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LEANDRE CERVERA I ASTOR (Gràcia, 1891 – Barcelona, 1964): UN METGE ACTIU EN MOLTS CAMPS

Nasqué a Gràcia, quan encara era municipi independent, el 1891. Llicenciat en Veterinària a Saragossa el 1911 i en Medicina 
a Barcelona el 1914, es doctorà el 1916. Destacà en la capacitat d’organització i l’escriptura.  

L’any 1919 acompanyà August Pi i Sunyer en el viatge a l’Argentina i Uruguai. 

Professor de l’Escola d’Agricultura de la Mancomunitat, amb fortes conviccions nacionalistes, fou autor del llibre de text 
en llengua catalana Fisiologia dels animals domèstics (1923) i posteriorment del primer número de la col·lecció de 
Monografies mèdiques (1926) amb un estudi sobre secreció interna. 

Fundà la revista La medicina catalana, amb subtítol ‘Portantveu de l’Occitània Mèdica’ (1933 a 1938), i en va ser redactor en 
cap. 

El 1935 fou president de la Societat de Biologia fins al 1963, període interromput pel llarg impàs de la Guerra Civil. Des de 
1939 i durant uns anys, romangué amagat a Barcelona, on patí la repressió i fou inhabilitat durant un cert temps. 

ROSSEND CARRASCO I FORMIGUERA (Barcelona,  1892 -1990):  EL CLÍNIC QUE CANVIÀ ELS
PRONÒSTICS DELS DIABÈTICS A CATALUNYA

Llicenciat en Medicina el 1914 a Barcelona i doctorat el 1915, fou un exemple clar de relació entre el coneixement bàsic i la 
seva aplicació clínica.
Entre 1921 i 1922, durant una estada a Harvard, té coneixement directe del descobriment de la insulina i la seva aplicació.  

e tornada, amb Pere González, fou dels primers a obtenir extractes d’insulina a Europa. L’aplicació directa als malalts el 
converteix en un especialista en el tractament de la diabetis, i es capgira el pronòstic d’aquests malalts a Catalunya.

ncapçalà un servei a l’Hospital Clínic i un sanatori per a diabètics.
El 1933 fou nomenat professor agregat de Malalties de la Nutrició a la Universitat Autònoma.
Exiliat el 1939 a Mèxic, fou professor a Puebla, a ciutat de Mèxic i posteriorment a Veneçuela (1948).  

Leandre Cervera i Astor 

Rossend Carrasco i Formiguera 
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SANTIAGO PI SUNYER (1893 – 1981), CATEDRÀTIC DE FISIOLOGIA DE SARAGOSSA

Era el germà petit d’August, el seu pare morí quan ell només tenia 4 anys. Va seguir el camí de fisiòleg del germà, tot i que amb 
una certa independència. 

Llicenciat el 1914, exerceix uns anys a Mallorca i és professor auxiliar a Barcelona. 

El 1923 és nomenat catedràtic de Fisiologia a Saragossa i es queda a la ciutat. Els seus treballs van ser principalment de fisiologia   
clàssica. Va tenir una activitat intensa en el camp universitari i polític, i va ser un dels organitzadors del Partit Radical Socialista a    
Saragossa. Durant un temps va ser sotssecretari d’Educació. 

El 1939 s’exilia a França. Entre 1942 i 1951, fa de professor a la Universitat de San Simón de Cochabamba (Bolívia) fins al 1951, quan 
es trasllada a Panamà i treballa també a la universitat. Aquest any publica l’estudi Bases fisiopatológicas  de los análisis clínicos. 

El 1962 torna a Catalunya i és professor durant poc temps a la Universitat Autònoma de Madrid. Publica, amb el seu germà August,   
Fisiologia humana. 

Els seus últims anys els passa a la Jonquera. Mor el 1981.  

JOSEP PUCHE ÁLVAREZ (1896 -1979), EL VESSANT UNIVESITARI I POLÍTIC

Va néixer a Llorca. El seu pare va morir quan ell era petit i visqué cinc anys a l’Argentina. En tornar, la mare s’establí amb ell a  
Barcelona. Va ser molt actiu en dos vessants de la seva vida, com a professor i investigador d’una banda i com a polític, d’una altra. 

Llicenciat en Medicina l’any 1922. Ajudant de fisiologia, va ser un dels més actius en els treballs de laboratori. Es doctora el 1926; 
el 1929 guanya la càtedra de Fisiologia de Salamanca i el 1930, la de València, on serà rector entre 1936 i 1938.  

La Guerra Civil determina la seva activitat: és director de l’Institut d’Higiene i Alimentació de Madrid on, amb Grande Covián, 
ha    d’organitzar la nutrició de la població assetjada. Director general de Sanitat de Guerra, amb el grau de coronel, marxà a l’exili 
des de l’aeroport d’Elda, el març de 1939.  

A Mèxic organitza tasques d’assistència als refugiats i refà la seva tasca docent. És catedràtic de Fisiologia de la UNAM i crea escola. 
En els últims anys estudia el metabolisme dels hidrats de carboni amb crustacis. 

Santiago Pi Sunyer 

Josep Puche Álvarez 

Josep Puche amb Yolanda Berdeja a Mèxic Hugo Arechiga, deixeble de Puche i president de 
l’Academia Nacional de Medicina de Mèxic 

Segell de la UNAM 
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FRANCESC DURAN REYNALS (Barcelona, 1899 – New Haven, 1959), EL DEIXEBLE MÉS INDEPENDENT

Va ser l’investigador amb més personalitat i amb estudis de més nivell i repercussió entre els col·laboradors de Pi i Sunyer, 
amb qui va tenir una relació mixta en els anys de formació, al Laboratori Municipal del Parc, dirigit per Ramon Turró.  

Llicenciat el 1925 amb un expedient normal, però ja amb més d’una dotzena de treballs de recerca publicats. Aquest mateix 
any obté una beca a l’Institut Pasteur de París.  

Entre 1926 i 1938 treballa a l’Institut Rockefeller de Nova York. Marxa a la Universitat de Yale (1938-1958).  

Va treballar en recerca de manera continuada. Una línia en què tingué resultats importants va ser la descripció del factor de 
difusió en els processos inflamatoris, conegut com a Reynals-factor. Però la seva contribució més rellevant va ser 
la consideració de la possible etiologia vírica del càncer.  Juntament amb Jordi Folch i Pi foren els isi le s catalans més 
arrelats a Estats Units. 

FRANCESC DOMÈNECH-ALSINA (1901-1961), LA CIRURGIA EXPERIMENTAL

Llicenciat el 1924 i doctorat el 1927, va ser cirurgià de guàrdia a l’Hospital Clínic i el més actiu en la cirurgia experimental en els treballs 
de l’Institut de Fisiologia. Investigà la fisiopatologia del xoc i les alteracions respiratòries d’origen traumàtic, així com la hipotensió per 
histamina. Col·laborador prolífic de l’Institut de Fisiologia entre 1926 i 1939, publicà una vintena d’investigacions a Treballs de la    
Societat de Biologia i realitzà   estudis conjuntament amb Jaume Raventós i Pijoan.  

El 1936 va ser l’autor, amb Manuel Corachan, del Tratado de clínica y terapéutica quirúrgica de urgencia, un text útil per a molts            
cirurgians per a l’assistència urgent en els fronts de guerra d’ambdós bàndols. 

Va ser durament represaliat en la postguerra; inhabilitat durant vint anys, va patir situacions personals molt difícils. Es refugià en el    
paper escrit, l’escriptura i la traducció, i va ajudar companys a qui els costava més d’escriure.  

Autor de Tratamiento pre y postoperatorio, amb Jaume Pi-Figueras (1945), i Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de urgencias. 

Posteriorment es decantà per la traumatologia i va ser autor de Tratamiento de las fracturas, amb Antoni Alier Ochoa (1956).  

Finalitzada la inhabilitació, es reintegrà a una plaça de metge municipal i fou cap del Servei de Traumatologia de l’Hospital de 
l’Esperança, on intentà refer un grup de treball. Morí a Poboleda (Priorat) el setembre de 1961.  

Francesc Duran Reynals a Yale amb Alberto 
Claude (1) i el professor James B. Murphy 
(2). 

Francesc Duran Reynals 

1 
2 

Francesc Domènech - Alsina 
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Jaume Pi-Sunyer Bayo 

JAUME PI -SUNYER I BAYO (Barcelona 1903 – New York, 2000). UNA CARRERA TRUNCADA

El fill gran d’August Pi i Sunyer. Llicenciat el 1925, doctor el 1929. Va fer una preparació sòlida i ben dirigida per a l’obtenció 
d’una càtedra. Va guanyar la de Santiago el febrer de 1936. Durant la guerra fou cap de servei de laboratori a Vallcarca i pos-
teriorment es va exiliar. 
Es formà a Harvard i Yale amb J.B. Fulton, a París amb E. Gley, i també a Berlín. Fou professor a Santiago de Xile (1930), on es 
relaciona amb el professor de fisiologia E. Cruz-Cocke. Tamb  ou amic le an ro Lips ut  pro essor e Concepci n  amb 

ui publicà so ctico de Fisiolog a .

Aprofundí en l’anàlisi del pensament de Claude Bernard. Traduí al català el seu llibre Introducció a l’estudi de la medicina 
experimental (1936). També publicà El pensamiento vivo de Claude Bernard (1944). Un altre vessant amb projecció  social 
fou la nutrició. A Monografies Mèdiques publicà Principis generals de dietètica (1930). També El problema económico de la      
alimentación (Santiago de Xile, 1931) i Las bases fisiológicas de la alimentación.  
A Mèxic intentà refer un possible marc científic, però les circumstàncies no ajudaren. Poc temps després va decidir deixar 
la fisiologia, el país i anar als Estats Units a treballar en la indústria farmacèutica.  
Morí, gairebé centenari, l’any 2000.  

CÈSAR  PI -SUNYER I  BAYO (Roses 1905 –Mèxic ,  1997).  UN FARMACÈUTIC AL LABORATORI DE
FISIOLOGIA.  CAP A LA BIOQUÍMICA.  

Segon fill d’August Pi i Sunyer, estudià Farmàcia. Als 24 anys ampliava estudis en Bioquímica a l’Institut Kaiser Wilhelm sota la    di-
recció d’Otto Neuberg i va publicar bastants treballs. El 1932 es doctora amb la tesi Estudio del metabolismo intermedio animal y 
vegetal de los hidratos de carbono. Treballà en les vitamines, aleshores un tema de primera línia. Durant la guerra fou cap de    
secció dels laboratoris del nou Hospital Militar de Vallcarca. Exiliat el 1939, després d’un pas breu per França, s’establí a Mèxic. 

Aviat treballà en el camp industrial de la farmàcia creant empreses pròpies. Fundà els Laboratorios Químicos SA (LAQUISA) que 
dirigí entre 1939 i 1954. De 1955 a 1986 fou director gerent dels laboratoris Syntorgan SA, de propietat familiar, on elaboraven 
productes de base. Començà fabricant insulina, després vitamines, sulfamides i altres productes.  

Se’l considera un propulsor de la indústria farmacèutica mexicana. Es va integrar totalment al país. Va començar com un científic 
en ascens i amb formació sòlida, i es transformà en un industrial, també sòlid, de la farmàcia.  

Va contribuir a mantenir el lligam entre els catalans exiliats. Fou president de l’Institut Català de Cultura, de 1975 a 1983. També 
presidí l’Orfeó Català de Mèxic. Tornà algunes vegades a Catalunya: el 1979 pel centenari del naixement del seu pare, August Pi i 
Sunyer. En una conferència a l’Ateneu Barcelonès, recordà els últims temps del pare, a qui va acollir a casa seva fins a la seva mort. 
També participà en un acte del centenari del doctor Jesús Bellido, a l’Acadèmia de Medicina.  

Cèsar Pi-Sunyer Bayo Foto familiar d’August Pi amb els seus fills Pere, Cèsar i Jaume Pi-Sunyer Bayo 
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JAUME RAVENTÓS i PIJOAN (Barcelona, 1905 – Manchester ,1982). EL DESENVOLUPAMENT DE
L’ANESTÈSIA. 

Fill d’Antoni Raventós i Avinyó, cirurgià de la Santa Creu. Fou alumne intern de fisiologia, es llicencià el 1930, havent publicat 
ja treballs amb alguns membres de l’Institut de Fisiologia. El 1936 s’inscrigué en unes oposicions per a una càtedra de 
Farmacologia.  

Començà amb la fisiologia general i treballà amb Domènech-Alsina en l’àmbit de l’anestèsia. Fins al 1934 publicà disset articles 
a Treballs de la Societat de Biologia, amb Pi i Sunyer, Domènech-Alsina i Puche. El 1935 guanyà una beca a Edimburg

utor e Tècniques pràctiques d’anàlisis d’orines, amb Bonaventura Benaiges (1937).

Durant la Guerra Civil va romandre a Escòcia i l’any 1939 marxà a Manchester. Va aprendre farmacologia, amb Joseph 
Clarke, un dels caps de l’especialitat en el seu temps.   Després seguí la línia dels anestèsics. Dedicà temps als 
neurotransmissors i va publicar diversos articles.  

Quan s’acabà la beca i fitxà per ICI, es fixà definitivament en el món de l’anestèsia. Se li encarregà que busqués millores 
en aquest camp per la via respiratòria. Després dels assaigs trobà com a producte més adequat, en aquell moment, el 
fluotà, un derivat de l’età, amb bones qualitats anestèsiques i amb menys risc que els que s’empraven anteriorment. Aquest 
fou el punt culminant de l’activitat científica de Raventós, una primera autoritat mundial de l’especialitat. 

ALBERT FOLCH I PI (Barcelona, 1905 -Ciutat de Mèxic , 1993). FARMACÒLEG. L ’EMPENTA DE 
LES TRADUCCIONS.  

Cosí de Cèsar Pi-Sunyer, de la mateixa edat i estudiants de la mateixa escola ―el Liceu Políglota―, que els proporcionà una formació    
lingüística sòlida en francès i alemany. Entrà ben aviat a l’Institut de Fisiologia i va treballar amb Bellido en la línia de malalties de la    
nutrició. Era el que tenia més dedicació mèdica, sense deixar mai de veure pacients de tota mena. En acabar la carrera, va exercir algun 
temps a Riba-roja d’Ebre i a Constantí, però hagué de deixar-ho per una hemoptisi, per la qual ingressà en un sanatori de muntanya.  

Durant la Guerra Civil tingué una actuació molt destacada en sanitat militar. Organitzà la cura d’Orr (embenat oclusiu) per als ferits de tots 
els fronts. També adquirí una gran experiència en clínica de les congelacions, que va veure en gran quantitat sobretot al front de Terol. El 
1939 untament amb Bellido i la família de Negrín foren acollits a Tolosa de Llenguadoc pel professor de fisiologia Camille Soula. 
Publicà prop d’una dotzena de treballs amb la seva experiència de la guerra i el 1942 marxà a Mèxic.  

Fou professor de Fisiologia i Farmacologia a l’Institut Politècnic Nacional de Mèxic durant més de quaranta anys. Tot i aquesta faceta    
docent, el seu treball més important va ser la traducció de llibres de l’anglès al castellà, sobretot per a l’Editorial Interamericana. La seva 
obra fou ingent i fins i tot creà una escola de traducció. 

Jaume Raventós i Pijoan 

Albert Folch i Pi Antoni Puche Manaut, metge de Santpedor, Antoni Folch i Pi, 
Pelai Vilar Canales i la seva dona a Mèxic. 
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JORDI FOLCH I  PI  (BARCELONA,  1911 –  BOSTON, 1979).  ESTUDIS SOBRE LA QUÍMICA DELS
LÍPIDS DEL CERVELL.

Fou el més jove dels investigadors de l’Institut de Fisiologia. Es formà al Liceu Francès de Barcelona i es llicencià el 1932. 

n esti à a Berlín i a l’escola de Carl Neuberg i publicà algun treball amb difusió internacional. També publicà amb Santiago Pi i
Sunyer la traducció de Fisiologia aplicada, de Samson Wright.  

Quan Francesc Duran i Reynals demana catalans per formar-se a l’Institut Rockefeller de Nova York, s’hi apuntà amb Jordi 
Casals Ariet. El començament de la Guerra Civil espanyola l’agafà als EUA i la família li recomanà no tornar.  

Treballà sobre els trastorns hipofisiaris i analitzà els lípids del plasma. Es va trobar amb un problema tècnic important: les 
mostres no arribaven amb prou puresa i calia millorar l’eficàcia dels dissolvents emprats. Quan publicà el mètode es convertí, 
durant llarg temps, en un dels treballs més citats de la literatura mèdica. Des d’aleshores, s’amplia el camí per al 
desenvolupament de la que es considerà neuroquímica estructural. i or s en el treball  i e i ent amb sí matei  i amb els 
col labora ors   nom s olia en iar a les re istes els treballs ue ell matei  consi era a prou bons
S’incorporà al McLean Hospital de Massachusetts (1945), especialitzat en malalties mentals, i com a professor a la Universitat 
de Harvard. L’aplicació de les seves tècniques fou decisiva per a la millora de resultats.  

Va ser nomenat doctor honoris causa per la UAB (1979) i pocs mesos després morí sobtadament. 

JOSEFINA BARBA GOSÉ.  (Barcelona,  1904 –  F i ladèl f ia ,  2000).

Es llicencià en Farmàcia l’any 1926 i també en Dret. S’integrà poc temps i interrompudament a l’Institut de Fisiologia, però hi deixà 
empremta. Coneguda també com a Pepita Barba, Josefa B. Flexner o simplement JB Flexner.  

El 1929 estigué un temps a Londres i després presentà la seva tesi a Madrid. El 1930 obtingué una beca a la Universitat Johns Hop-
kins (Baltimore) on va conèixer al bioquímic nord-americà Louis B. Flexner. Posteriorment (1937) el retrobà i s’hi casà a França fu-
gint de la Guerra Civil. Adoptà el cognom del seu marit i s’establiren a Baltimore, al laboratori que ell mateix dirigí. 

El 1931 publicà alguns articles a Barcelona, a Treballs de la Societat de Biologia: Acció de l’efedrina sobre la pressió arterial 
(primera nota), escrit conjuntament amb J. Puche i lligat a la seva formació farmacèutica, i dos articles sobre el tetraiode              
fenolftaleinat sòdic.  

Va fer una carrera brillant com a neurofisiòloga (va destacar la seva línia experimental sobre la influència de diverses substàncies 
en la memòria dels gats) i publicà més de cinquanta treballs, molts d’ells en revistes de primer nivell. 

Jordi Folch i Pi 

Imatge: mujeresconciencia.com Josefina Barba Gosé i els membres de l’Institut de Fisiologia 

École Français Ferdinand de Lesseps 
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exPosiCió del CenTenari de l’insTiTUT de FisioloGia de 
BARCELONA 1920. (II) EL tExt

Acadèmics numeraris  

L’Institut de Fisiologia (IF) ha estat la institució 
col·lectiva de recerca, en el camp de l’estudi bio-
mèdic, més important en el seu temps a Catalu-
nya. Es va fundar l’any 1920 a Barcelona, dins de 
la càtedra de Fisiologia de la Facultat de Medicina. 
El seu motor més efectiu va ser el doctor August 
Pi-Sunyer (1879-1965), catedràtic de la matèria a 
la UB, única universitat existent a Catalunya ales-
hores. Pi va reunir al seu voltant la major part de la 
recerca feta a Catalunya en aquest camp. Va man-
tenir una relació molt estreta i cordial amb el Labo-
ratori Microbiològic municipal, portat per Ramon 
Turró, que havia estat el seu primer mestre efectiu. 
Fou precisament Turró qui va fer la lliçó inaugural 
el mes d’abril de 1921, amb una conferència sobre 
“Les defenses orgàniques”. 

Ara, l’any 2020, s’havia de recordar aquest cen-
tenari, en un conjunt de commemoracions, que co-
incidien de forma no intencionada, i es feien amb 
el recolzament i coŀlaboració d’altres institucions 
relacionades amb el tema: la Facultat de Medicina, 
on estaven de manera fixa els laboratoris en que es 
feia la major part de la recerca de l’IF; la biblioteca 
de la Facultat de Medicina, formant part del CRAI 
(Centre de Recerca i Ajuda a la Investigació), que 
proporciona la major part del material de l’expo-
sició bibliogràfica del centenari; l’Institut d’Estudis 
Catalans, juntament amb la Societat Catalana de 
Biologia, que és la filial més nombrosa i activa, i sò-
lida en la seva pervivència, dedicada principalment 
a la recerca biològica de base. I també la Reial Aca-
dèmia de Medicina de Catalunya. 

Aquesta preparació i celebració, no s’ha pogut 
fer en les dates proposades, perquè l’epidèmia, de 
la Covid-19, ha afectat a una part molt gran de la 

població, recordant l’impacte de la grip de 1918-
1919. S’han ajornat els actes diverses vegades i 
ara, juntament amb el XXI Congrés d’Història de la 
Medicina Catalana, recordant el cinquantenari del 
de 1970, que fou el primer, s’intenta cloure el clam 
de la memòria del que s’ha fet des de la creació 
el 4 de maig de 1770, un quart de mil·lenni, de la 
fundació de la que aleshores fou Acadèmia Mèdico 
Pràctica de Barcelona. Hi ha hagut diversos canvis 
de nom, però una unitat de funcions. Més antic en-
cara, deu anys abans, el 1760, es va crear el Reial 
Col·legi de Cirurgia de Barcelona, que l’any 1843 va 
transformar-se en la que seria facultat de medicina 
de la universitat recuperada des de Cervera. 

L’Exposició s’emmarca dins de l’hàbit, ja conso-
lidat, del CRAI de Medicina, de fer quasi cada any 
una exposició pública, temàtica, d’alguns aspectes 
de la seva tasca i mostrar part dels seus fons. So-
len ser temes molt puntuals, oberts a peticions de 
persones i entitats en el camp sanitari i que al llarg 
del temps ja són un recull interessant d’aspectes 
molt diversos del què s’ha anat fent al llarg de la 
nostra història o de les aportacions més actuals. 
El lloc físic de l’exposició són part dels corredors, 
que són prou amplis, de la planta baixa de l’edifici 
de la facultat, ocupats per diverses vitrines on hi 
ha la mostra de llibres. I també diversos cartells o 
pòsters a les parets, que permeten una visió pano-
ràmica ràpida dels continguts. Hi ha també algunes 
explicacions del contingut de cada cartell, procu-
rant que hi hagi més imatge que lletra, el que els fa 
més assimilables, en un temps breu. 

En els últims anys hi ha hagut diverses reunions 
per a recordar l’obra de l’Institut de Fisiologia, bà-
sicament l’exposició feta a l’IEC coincidint cronolò-

CORBELLA i CORBELLA, Jacint; DOMÈNECH-LLABERIA, Edelmira
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perquè les dates són les mateixes. Les condicions 
de disponibilitat d’espais han estat diferents, i en 
aquest sentit s’ha fet una presentació, amb reforç 
de la part gràfica, en els cartells o pòsters, i una 
exposició dels textos en la part descriptiva que 
també es pot consultar a la web del CRAI i de les 
institucions organitzadores de la commemoració 
del Centenari. 

gicament amb l’inici de les tasques assistencials de 
l’Hospital Clínic de Barcelona (1906), i el centenari 
de l’IEC (1907). Aleshores es van editar un llibre, 
amb predomini d’imatges, per la Reial Acadèmia 
de Medicina, i un altre, amb predomini de text, 
per l’Institut d’Estudis Catalans, dins de la sèrie 
d’Arxius de les Seccions de Ciències (B. 2009). Part 
dels continguts han de ser forçosament repetitius, 

i. els PUnTs MÉs alTs de la HisTòria de la MediCina a CaTalUnYa

L’estudi de les ciències s’ha cultivat a Catalunya 
des de molt antic, però poques vegades hem ar-
ribat a tenir un nivell alt comparativament, per a 
tota la medicina (Arnau de Vilanova a la Baixa Edat 
Mitjana), o en alguna especialitat concreta però 
amb repercussió general (Santiago Ramon y Cajal, 
amb els treballs de neurologia bàsica). En un segon 
nivell ja hi ha una presència relativament impor-
tant. En temps antics els científics solien treballar 
sols. Ara el treball en el camp de la ciència ha de 
ser coŀlectiu. El primer lloc en fer entre nosaltres 
un grup de recerca coŀlectiu i homogeni ha estat 
l’Institut de Fisiologia. Creat el 1920, amb la lliçó 
inaugural el 1921, aquesta exposició, retardada 
per la Covid, es dedica a recordar el seu centenari 
dins del marc de la Facultat de Medicina de la Uni-
versitat de Barcelona. 

1. arnau de Vilanova (c. 1238 – 1311). Va ser 
el metge més important del seu temps. Va fer una 
tasca clínica assistencial i deixà una obra escrita 
abundant, on la discussió entre obres originals i 
apòcrifes ha ocupat la tasca de molts erudits. És 
una obra molt extensa i amb llarga influencia pos-
terior.  Avui els textos més analitzats són els ideo-
lògics, les influències que va tenir i la valoració des-
prés del seu traspàs. És considera com un teòleg 
heterodox. Pocs anys més tard les seves idees ja 
no van ser acceptades per les autoritats religioses. 
Els seus llibres foren cremats i ell també ho fou en 
efigie. En els seus últims anys l’havia salvat la seva 
relació amb el pontífex, de qui era metge personal. 

2. Finals del segle xIx. Santiago Ramón y Cajal. 
Va ser catedràtic d’Histologia de Barcelona, durant 
quatre anys i mig,  de 1887 a 1892. Després va gua-
nyar per oposició la mateixa càtedra de Madrid. 
Però ell mateix explica que els anys de més pro-
ductivitat van ser els de Barcelona.  Els treballs més 
importants van ser sobre l’estructura del sistema 
nerviós central, bàsicament les diverses capes del 
còrtex, i més endavant sobre la sinapsi, demostrant 
que les neurones no estaven unides, formant una 
xarxa (teoria reticularista), sino que es mantenien 
independents (teoria neuronal). Això va fer canvi-
ar els coneixements sobre el funcionalisme de les 
connexions neuronals. La seva obra ha tingut una 
llarga influència posterior tant en els estudis bàsics 
de neurofisiologia com en la clínica neurològica. Se-
gueix essent abundantment citat en les referències 
biogràfiques i històriques  de la neurologia i la his-
tologia. Juntament amb Camil Golgi,  se li atorgà el 
premi Nobel de Fisiologia o Medicina de l’any 1906. 
Havia nascut a Petilla de Aragón l’1 de maig de 1852 
i morí a Madrid l’octubre de 1934. Va estudiar a Sa-
ragossa i fou catedràtic d’Anatomia de València el 
1883, passant a la càtedra d’Histologia de Barcelo-
na, per concurs de trasllat a finals de 1887. 

3. Francesc salvà i Campillo (1751-1829). Metge 
clínic, el més important del seu temps a Catalunya. 
Però la gran fama posterior, i recent, ha estat en 
la valoració de les recerques per l’aplicació de la 
que era aleshores nova tècnica de l’electricitat, i 
la proposta d’introducció d’un telègraf elèctric. En 
els últims anys ha tingut reconeixements històrics 
per aquesta tasca sobre les aplicacions de l’electri-
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citat. La seva fama posterior es recolza també en 
els registres meteorològics que va fer a la ciutat 
de Barcelona durant una gran part de la seva vida. 
Actualment és molt més valorat com un precursor 
d’aquests estudis de l’electricitat aplicada i un mo-
del de telègraf elèctric. 

Des del punt de vista mèdic fou metge de nú-
mero de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona i 
quan el Reial Col·legi de Cirurgia va rebre l’encàrrec  
de donar formació en medicina als estudiants del 
Col·legi, es crearen dues càtedres que depenien de 
la Reial Acadèmia de Medicina i portaren Francesc 
Salvà i Vicenç Mitjavila. Salvà fou un bon metge i 
docent pràctic, autor de molts escrits i de textos 
per a l’ensenyament.

4. laboratori Municipal de Barcelona (1886). 
Tirat endavant per l’iniciativa i  l’esforç de Jaume 
Ferran i Clua (1852-1929), l’investigador amb més 
ressò científic i social a Catalunya en el seu temps, 

ii. anTeCedenTs. la FisioloGia a CaTalUnYa en el seGle xix

sobretot durant l’`epidèmia de còlera que esclatà 
en aquells anys. També es dedicà intensament a la 
vacuna contra la ràbia, seguint l’estela marcada per 
l’impacte de l’obra de Louis Pasteur.  Ferran era un 
home valuós com a científic, de caràcter fort i trac-
te difícil i al cap d’alguns anys, per intrigues muni-
cipals, fou cessat.  El succeí en la direcció Ramon 
Turró i Darder (1854-1926), un altre personatge 
en alguns aspectes difícils, que a distància s’ha de 
considerar com a capdavanter de la immunologia 
a Catalunya. Té una obra extensa com a pensador 
original, valorat en camps molt diversos, de la fi-
losofia a la psicologia, que va tenir un gran ressò 
social. Fou mestre personal d’August Pi-Sunyer. 

5. Institut de Fisiologia (1920-1939). August Pi-
Sunyer (1879-1965). El primer en fer un grup de re-
cerca col·lectiva homogeni. És l’objecte del record 
d’aquest centenari.

Un treball anterior, relativament aïllat fou l’obra 
de Joan d’alòs, a la segona meitat del segle XVII, 
“Disquisició fisiològico-anatòmica sobre el cos 
humà”, (1694), en llatí, editada en català en el seu 
tercer centenari. Ajudà a la difusió de l’obra de Wi-
lliam Harvey sobre la circulació. S’esmenta perquè 
sembla que fou la més interessant sobre el tema a 
Catalunya, durant més de dos segles, tot i que sen-
se arribar a un nivell massa alt. 

El mecanisme inicial d’aprenentatge, pels met-
ges, van ser les lliçons dels professors i l’estudi dels 
llibres de text. A la primera meitat del segle XIX so-
lien ser breus i de poca qualitat. Més endavant se-
gueixen l’obra de Joan Magaz, ja més presentable 
i la de Ramon Coll i Pujol. Ambdós van fer petites 
innovacions tècniques i amb el professor següent, 
August Pi-Sunyer ja s’obre la via de la presència in-
ternacional dels treballs. 

Quan es restaurà (tornà des de Cervera) la Facul-
tat el 1843, el professor de Fisiologia era Joan Ribot 
i Ferrer que provenia de l’antic Col·legi de Cirurgia, 
des del 1816. Morí el novembre de 1851. La seva 

obra escrita és en realitat mixta i es dedicà més a la 
Patologia General que a la Fisiologia. El 1822 publicà 
uns “Elementos sucintos de Fisiología” d’unes 150 
pàgines. En la 3ª edició de 1848 ja en té 500 i el títol 
és “Lecciones de Fisiología dadas en la cátedra...”. 

El substituí Marc Bertran i Pastor (1804-1863), 
tarragoní, que ja portava una vintena d’anys com 
a professor a Saragossa i València. El 1859 passà a 
la càtedra de Clínica Mèdica, per poc temps, per-
què morí el 1863. En realitat no era fisiòleg sinó un 
metge general, però va publicar un text que amb el 
títol el defineix: “Rudimentos de Fisiología”. 

El 1859 fou nomenat Joan Magaz i Jaime (n. 1822- 
m.1902), que després, el 1874, passà a Madrid. Aquí 
va ser professor durant quinze anys i deixà una certa 
empremta. Havia entrat com a professor de Fisica 
i Química mèdiques a Santiago molt jove, el 1848 
quan tenia 25 anys. Aviat va canviar per la càtedra 
de Medicina Legal i Toxicologia. Fou conegut per 
haver intruït una modificació en l’aparell de Marsh 
per a identificar l’arsènic, aleshores un verí usual. El 
1851 passa a Barcelona, per explicar la Fisica Mèdi-

Exposició del Centenari de  l’Institut de Fisiologia de Barcelona. (II) El text
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ca. El 1859 ocupa la vacant de Bertran. Hi serà fins 
el 1874. El 1869 va editar un llibre de text consis-
tent, amb un segon volum poc després. Es reedità el 
1871. Quan ja era professor a Madrid, el 1885, surt 
una 4ª edició, en dos volums i gairebé 1500 pàgines. 
Potser era massa text per un estudiant del segle XIX. 
Hi consta com a coautor el seu deixeble Ramon Coll 
i Pujol, que el substituí a la càtedra de Barcelona. 

El següent professor efectiu és ramon Coll i 
Pujol. Entre mig hi ha l’episodi breu i conflictiu de 
Ramon Varela de la Iglesia (1874). Coll era un pro-
fessor que passà sense fer soroll, durant 40 anys. 
El més citat d’ell és un treball breu: “Un nuevo 
transfusor. Folleto en el que el autor describe un 
aparato de su invención destinado a la transfusión 
sanguínea”. deixebles seus foren Valentí Carulla, 
catedràtic de Terapèutica, i Ignasi Valentí Vivó, que 
ho fou de Medicina Legal i Toxicologia, ambdós a 
Barcelona. Coll es va jubilar i morí el 1915 i el va 
succeir August Pi-Sunyer. 

La influència dels textos francesos 
En el segle XIX a França hi hagué alguns dels cen-

tres capdavanters de la medicina i els escrits en llen-
gua francesa van tenir una gran influència. D’altra 
banda la llengua alemanya, amb els grans centres 
de Berlín i Viena, també fou decisiva. A Catalunya 
fou més marcada la influència francesa amb l’em-
premta més llunyana de François Magendie i la més 
propera de Claude Bernard. Molts anys després de 
la mort de C. Bernard Jaume Pi-Sunyer i Bayo pro-
picià l’edició catalana del llibre clàssic “Introducció 
a l’estudi de la medicina experimental”, i va fer una 
anàlisi del seu pensament, editada a Buenos Aires. 
Els textos més coneguts aquí per l’ensenyament fo-
ren el d’Eugène Gley, membre del Collège de Fran-
ce, que va acollir i difondre els treballs de la Societat 
de Biologia de Barcelona, considerada de fet com a 
filial de la francesa, i el d’Emmanuel Hédon, cate-
dràtic de Fisiologia de Montpellier, autor d’un text 
amb nombroses edicions actualitzades. La fisiologia 
alemanya, amb la base sòlida de l’obra de Johannes 
Müller i el desplegament dels treballs i escola de 
Carl Ludwig, quedà més allunyada. 

iii. el PriMer MesTre Personal: raMon TUrró (MalGraT, 1854 – BarCelona, 1926)

Ramon Turró i Darder ha estat un personatge 
clau en la ciència catalana del seu temps. De joven-
tut una mica arrauxada lluità contra els carlins. El 
1871 Va iniciar estudis a la facultat de medicina de 
Barcelona, però se’n va cansar i ho deixà el 1874 
quan només tenia nou assignatures aprovades. 
Aleshores s’apunta en un batalló de milicians repu-
blicans (sipaios), per a lluitar contra els carlins. No 
els hi sortí gaire bé. 

Més tard tornà a matricular-se però ho deixà en-
cara més aviat, aprovant una sola assignatura. Més 
endavant, quan necessità un títol, es va fer veteri-
nari a l’escola de Santiago, llicenciat el 1890. Fou 
ben acollit per la professió, aleshores encara poc 
valorada, que no tenia escola a Catalunya, i calia 
anar a estudiar a Saragossa. Va ser molt reconegut 
pels veterinaris que l’elegiren president del Col-

legi, durant dos períodes a partir de 1905, i li feren 
homenatges. 

Amb poc més de vint anys era periodista polític, 
de caràcter progressista, a Madrid. Polemitzà amb 
Letamendi, personatge molt respectat, sobre el 
tema de la circulació de la sang. El 1883 publicà a 
París un llibret sobre “La circulation du sang”. L’es-
perit polèmic no l’abandonà i tingué episodis cone-
guts amb Jaume Ferran, pel tema de les vacunes, i 
amb l’Ajuntament de Barcelona ran de l’epidèmia 
de febre tifoide de 1914. Aquest enfrontament 
amb l’Ajuntament va ser molt dur. Hi hagué un brot 
ampli, amb mortalitat elevada, a la part antiga de 
la ciutat. Turró ho atribuí a les aigües de Montca-
da. Alguns regidors, amb interessos, ho negaven, la 
tensió va ser molt gran però s’imposà el criteri de 
Turró que era l’encertat. Els fets van tenir transcen-
dència pública. 

Jacint Corbella i Corbella; Eldemira Domènech-Llaberia
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Jaume Pi Suñer (1850-1897), catedràtic de Pato-
logia General, captà la seva vàlua i el 1883 el portà 
al laboratori de la càtedra. Introduïren les tècni-
ques modernes d’anàlisi per ajudar al diagnòstic 
dels malalts. Quan es creà el Laboratori Municipal 
entrà considerat com a estudiant. Allà consolidà 
alguns aspectes de la seva formació. Era director 
Jaume Ferran que treballava en la introducció de 
vacunes: l’antiràbica, que és la que li donà més 
fama, degut al “terror” que feia la malaltia, que 
no es curava. També fou important, i polèmic, el 
treball sobre la del còlera, i més en el cas de Valèn-
cia on feu més estrall. Els dos, Ferran i Turró eren 
personalitats fortes que no congeniaven. Sorgí la 
polèmica i al cap d’un temps Ferran fou destituït i 
el substituí Turró que fou durant anys director del 
Laboratori Municipal. També fou director del labo-
ratori bacteriològic de l’Acadèmia de Ciències Mè-
diques (1897). 

El 1894 ingressà com a membre de l’Acadèmia de 
Medicina, per una plaça que avui es consideraria 
com a “membre afí”. Feia pocs anys que la reforma 
dels estatuts de l’Acadèmia havien obert la porta a 
l’ingrés de farmacèutics i veterinaris. Va presentar 
un discurs sobre “La inmunidad”, amb resposta de 
Josep Mascaró i Capella. En el bienni 1913-1914 va 
ser vicepresident de l’Acadèmia. Avui la sala de re-
unions ordinàries porta el seu nom. També va lle-
gir el treball inaugural de curs de l’any 1906 sobre 
“Las defensas orgánicas y la infección”. L’any 1911 
va ser designat membre numerari de la secció de 
Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), creat 
el 1907. 

Aleshores Turró ja era considerat com un “savi”. 
Havia escrit diversos llibres sobre temes científics 
que creixien, amb una visió pròpia i adquirí un con-

siderable prestigi. Va mantenir sempre una relació 
d’amistat personal amb Jaume Pi Suñer, i li feia les 
anàlisis corresponents a la tuberculosi que patia. 
Cap els últims temps l’anava a veure sovint a casa 
seva i enfortí el tracte amb el fill gran, August, que 
estudiava medicina. Li ensenyava “curiositats” de 
laboratori: els hematies, la fagocitosi, altres. Quan 
Jaume morí, l’abril de 1897,  Turró continuà amb 
l’amistat familiar i fou un suport per August en les 
seves primeres recerques. 

Turró dirigia el seu propi laboratori, el Municipal, 
però sempre tingué un bona relació amb August 
Pi-Sunyer i l’Institut de Fisiologia. El 1921 va fer el 
discurs inaugural de l’Institut. Les dues institucions 
van fer un bon tàndem de col·laboració. El subdi-
rector del laboratori era Pere Gonzàlez Juan, far-
macèutic, que més tard, tornat de l’exili fou bàsic 
en l’inici de la producció industrial de la peniciŀlina 
a Espanya. 

També se’l considera com un dels capdavanters 
dels estudis d’immunologia a Catalunya. Aquest és 
un camp ampli i Turró inicià a Pi en aquest camí. Hi 
seguí un temps, mentre que Pi va tirar més cap els 
temes clàssics de la fisiologia. 

Igualment se l’ha valorat com a impulsor dels 
estudis de Psicologia científica a Espanya. La seva 
obra és extensa, amb visió original en molts as-
pectes. Considerat també amb obra valuosa en el 
camp de la filosofia, amb visió original i amb pen-
sament propi.  Un llibre conegut: “Orígens del co-
neixement. La fam”, té vàries edicions i traducci-
ons.  “El mètode objectiu” més amb visió mèdica 
i “La base tròfica de la intel·ligència” (1918). Hi ha 
nombrosos estudis sobre l’obra de Turró. 

Exposició del Centenari de  l’Institut de Fisiologia de Barcelona. (II) El text
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IV. L’INStItUt DE FISIOLOGIA. EL NUCLI PERMANENt: AUGUSt PI-SUNYER I JESÚS BELLIDO
L’obra d’August Pi-Sunyer - L’obra de Jesús Bellido – L’Institut de Fisiologia (IF)

IV.1. L’0BRA D’AUGUST PI-SUNYER (Esquema cronològic)

AUGUSt PI-SUNYER (Barcelona, 1879 – Mèxic, 1965). CREADOR DE L’INStItUt DE FISIOLOGIA  

Família: Arrels familiars mèdiques de Roses. Neix a 
B. (12.08.1879). 
Pare: Jaume Pi Sunyer, catedràtic de Patologia Ge-
neral (1883-1897).
Avi matern: Francesc Sunyer i Capdevila (gran). 
Metge. Ministre de la 1ª República (1873) 
Primers anys: Metge, Llicenciat el 1899. Es casa 
amb Carme Bayo (1901). La mare mor el 1906. 

1904. Catedràtic de Fisiologia de Sevilla. Fins el 
1907 permís per fer recerca a Barcelona, al La-
boratori Municipal, amb Ramon Turró, (antic col-
laborador del pare), que fou el seu mestre perso-
nal.        
1907. Comença l’assistència als Congressos Inter-
nacionals de Fisiologia, amb algun col·laborador.   
1909. Publica “Fisiología General”, amb Leonardo 
Rodrigo Lavín.
1910. Ingressa a la RAM de Barcelona.

1907. Prat de la Riba crea l’Institut d’Estudis Cata-
lans. (IEC)).
1911 Es crea la secció de Ciències de l’IEC. Pi és 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
1912. Es crea la Societat de Biologia, dins de la sec-
ció.
1913 Primer volum dels treballs de la Societat de 
Biologia (TSB).
1913. Jesús Bellido, guanya la càtedra de Saragos-
sa. Després va a Granada i serà excedent.
1915. Jubilació de R. Coll i Pujol. Pi és catedràtic de 
Barcelona. 

Etapa política. 1916, 1918 i 1920. Diputat al Con-
grés (Madrid), tres legislatures. 
Membre del directori el Partit Republicà Català 

1919. Viatge a Sudamèrica. Relació amb Bernardo 
Houssay. Curs a Buenos Aires.

1920. Fundació de l’Institut de Fisiologia, amb 
subvenció de la Diputació de Barcelona
1921. Episodi greu de la malaltia familiar (tubercu-
losi). Estada a Davos (Suïssa). 

1923. Santiago Pi Sunyer, germà petit, guanyà la 
càtedra de Fisiologia de Saragossa.
1926. Juny. Mort de Ramon Turró el seu mestre 
més directe.
1929. Josep Puche catedràtic de Salamanca i de Va-
lència (1930), on serà Rector.   

1927-1935 President de la Reial Acadèmia de Me-
dicina de Barcelona. 
1930. President del V Congrés de Metges de Llen-
gua Catalana
1933 Comença la Universitat Autònoma. Pi és 
membre del Patronat.
1934. Curs a l’Institut. Intervenció d’Otto Meyeer-
hoff, Archibald Hill i Severo Ochoa.
1936, febrer. Jaume Pi-Sunyer i Bayo, catedràtic de 
Fisiologia de Santiago.
1936. Comença la guerra, que portarà a la destruc-
ció de l’Institut.      

1939. Exili i dispersió de la majoria de membres 
de l’Institut.
1940. Pi crea un nou “Instituto de Medicina Expe-
rimental” a Caracas. 
Crea una nova Escola, que dura fins que és tancada 
per un cop militar.
1955. Premi Kalinga de la Unesco. Viatge a l’India 
que recull en un llibre.
1956. Viatge a Europa (Congrés de Brussel·les). 
Passa per Barcelona: no pot sortir del vaixell.  1962. 
Novembre mor Carme Bayo, la seva muller. Va a 
Mèxic, amb el seu fill Cèsar.
1965, 12 de gener, mor a la ciutat de Mèxic. 

Jacint Corbella i Corbella; Eldemira Domènech-Llaberia
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Fonts: Els Pi, els Sunyer i els Pi i Sunyer , Núria Pi-Sunyer i Coberta.  

Medicina de l’Empordâ: la nissaga dels Pi-Sunyer, de Roses, Jacint Corbella i Corbella. 

Francesc Sunyer i Capdevila (el petit) 

Francesc Sunyer i Pagès Maria Capdevila i Oliva 

Tomàs Sunyer i Lloberas Caterina Pagès i Figarola  

Francesc Sunyer i Bordas Francisca Lloberas i Noguera  

de 1739 a 1933 
LA NISSAGA PI I SUNYER 

Santiago Pi i Sunyer 

Josep Pi i Comas 

Francesc Sunyer i Capdevila (el gran) Maria Sunyer i Capdevila 

Carolina Quintana i Noguer 

Maria Sunyer i Capdevila

Carolina Sunyer i Quintana 

August Pi i Sunyer 

Carme Bayo i Puig 

Jaume Pi i Sunyer 

Carles Pi i Sunyer 

Francesc Xavier Pi-Sunyer i Díaz  

Pere Pi-Sunyer i Bayo Jaume Pi-Sunyer i Bayo Cèsar Pi-Sunyer i Bayo 

Mercedes Díaz Bonet 

Francesc Sunyer i Capdevila 

Exposició del Centenari de  l’Insti tut de Fisiologia de Barcelona. (II) El text
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IV.2. LES GRANS LÍNIES DE RECERCA

Jacint Corbella i Corbella; Eldemira Domènech-Llaberia
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Jesús Bellido va ser el número 2 real i efectiu de 
l’Institut de Fisiologia. Era de la mateixa generació 
de Pi-Sunyer, només un any més jove. Ja van estar 
junts a la càtedra de Coll i Pujol i van seguir la ma-
teixa trajectòria. Van treballar, ensenyar i investigar 
junts, creant l’estructura i portant l’organització de 
l’Institut de Fisiologia durant gairebé una vintena 
d’anys. Després l’exili de 1939 fou un tall sec, que-
dant Bellido a Europa, prop de Catalunya, vivint a 
Toulose. Pi passà a Amèrica, intentà continuar la 
seva tasca de mestre a Veneçuela i sempre lligat a 
Mèxic per estretes relacions familiars.

Bellido va néixer a Barcelona el 22 de novembre 
de 1880. Aquí estudià medicina, llicenciant-se el 
1901. De seguida feu el 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”. Aquell mateix any Pi 
havia guanyat la càtedra de Sevilla.                      

Fou professor auxiliar, amb Coll i Pujol, el 1907, 
catedràtic de Fisiologia de Saragossa el 1913, passà 
el 1918 a Granada, però seguí investigant a Barce-
lona. Excedent, el 1920 és nomenat subdirector de 
l’Institut de Fisiologia de Barcelona.  El 1923 s’en-
carrega de la càtedra de Farmacologia, vacant per 
la mort de Valentí Carulla, en aquell moment Rec-
tor de la Universitat. Carulla havia estat també dei-
xeble de Coll i Pujol: la fisiologia i la terapèutica, la 
farmacologia, tenien molts punts en comú. Bellido 
n’és encarregat durant pràcticament sis anys, fins 
que la guanya el 1929.  

Mentrestant fa una intensa tasca en la recerca 
com a fisiòleg, seguirà sempre com a segon de l’IF 
i serà una figura de la medicina catalana. El bienni 

1924-1925 és President de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques. Quan hi ha la Universitat Autònoma, el 
1933, fou un dels elements bàsics en la transfor-
mació de la Facultat de Medicina, i en els canvis les 
formes del professorat, l’ampliació de l’ensenya-
ment als altres hospitals, i la valoració, amb ten-
dència a la igualdat docent entre l’Hospital de sant 
Pau i el Clínic. Quan la guerra fou un temps secre-
tari de la Facultat i presidí l’última Junta de Facultat 
a les acaballes de l’any 1938. Després de la guerra 
s’exilià a Toulouse, on l’acollí Camille Soulà, que 
anys més tard passà a París com a metge personal 
de Vincent Auriol, president de la República Fran-
cesa. Bellido treballà algun temps en el laboratori 
de la càtedra de Fisiologia, però la situació a Fran-
ça, amb la guerra mundial, no era gens còmoda. 
Va ser molt actiu en l’ajuda als exiliats republicans, 
principalment als mestres. Morí a Toulouse el 19 
de juliol de 1952. 

La seva obra de recerca fou molt extensa i con-
tinuada. Publicà àmpliament en els “Treballs de la 
Societat de Biologia”. També fou traductor, sol o en 
col·laboració, de llibres de fisiologia, potser el més 
conegut el d’Eugène Gley, i també els de. H. Star-
ling (1927) i W.M. Bayliss (1929).               

Les seves línies de recerca més actives són en 
el camp de la fisiologia clàssica. Va ajudar a intro-
duir aquí l’estudi de l’ECG, i fou un dels primers en 
aplicar-lo en malalts de l’Hospital Clínic, juntament 
amb Pi-Sunyer i amb Pau Agustí. Participà en alguns 
Congressos Internacionals de Fisiologia des del de 
Viena de 1910. També té treballs sobre la funció 
urinària, la fisiologia respiratòria, i una línia més ex-
tensa sobre la farmacologia. 

Iv.3. LA TASCA DEL DOCTOR JESÚS BELLIDO I GOLFERICHS (BARCELOnA, 1880 – TOuLOuSE, 1952)

Exposició del Centenari de  l’Institut de Fisiologia de Barcelona. (II) El text
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Manuel Dalmau va ser el primer deixeble directe 
del grup que seria l’Institut de Fisiologia.

- Llicenciat en medicina el 1913, intern a la càte-
dra de Patologia General, va participar de seguida 
en el Primer Congrés de Metges de Llengua Cata-
lana, amb un treball de laboratori. Treballà també 
amb Turró al Laboratori Municipal i amb August 
Pi-Sunyer a la càtedra. S’especialitzà en anàlisis bi-
oquímiques a Halle amb Emili Abderhalden, el seu 
primer mestre a fora. També amplià coneixements 
a Harvard amb Otto Folin i Walter Cannon.

Des del 1914 col·laborà en els TSB, on publicà 
vuit treballs, estudiant principalment els ferments.    
Morí massa jove, als 28 anys, per la grip de 1918. 

Fou una pèrdua important pel desenvolupament 
de la recerca bàsica al país. 

El seu primer treball als TSB és “Un nou àcid amí-
nic òpticament actiu” (1914). I ja de seguida vénen 
als dedicats als enzims “Estudi dels ferments espe-
cífics. Nou mètode” i “Algunes característiques del 
ferment de l’embaraç. La seva significació” (1915).

Dalmau és doncs un precursor de l’enzimologia 
aquí i un capdavanter de la nostra bioquímica. Des-
prés seguirà una producció bastant seguida. Amb 
la seva mort l’octubre de 1918 probablement es va 
tallar una de les carreres amb més futur previsible 
de la medicina a Catalunya. En el Laboratori Muni-
cipal també va ser actiu, i va detectar per primera 
vegada a Catalunya el paràsit causant de la leptos-
pirosi icterohemorràgica.

V. els Col·laBoradors MÉs aCTiUs de l’insTiTUT

v.1. un ALuMnE MASSA BREu: MAnuEL DALMAu I MATAS (BARCELOnA, 1890 – 1918) 

Si Manuel Dalmau era gairebé un investigador 
pur, amb una línia definida des del començament, 
en la que aprofundeix, sense dispersar-se, Leandre 
Cervera és ben diferent, amb bones dots d’orga-
nitzador, més centrat en la clínica d’una patologia 
aleshores molt dramàtica, la diabetis, format en 
més d’un camp, en el que també feu docència, i 
creador d’una revista important, però que durà 
pocs anys, “La Medicina Catalana”. I després de la 
guerra segueix un quart de segle d’obscuritat, per-
seguit i amagat, havent de passar desapercebut. 

Nasqué a Gràcia, quan encara era municipi inde-
pendent, el 1891, i morí a Barcelona el 1964. Era 
fill de Simeó Cervera, veterinari de Gràcia i el pare 
l’obligà a seguir els estudis d’aquesta professió. Es 
va llicenciar a Saragossa el 1911. Però ell volia ser 
metge i va fer simultàniament medicina a Barcelo-
na, llicenciat el 1914 i doctor amb una tesi sobre 
“La secreción interna del pàncreas y su excitante 
humoral”. Va estar un temps curt a París i després 
treballà amb Turró al Laboratori Municipal i amb 
Pi i Bellido al Laboratori de Fisiologia.  Fou un dels 
fundadors de la Societat de Biologia, quan Pi la 
creà el 1912. Acompanyà a August Pi-Sunyer en el 

seu viatge a Buenos Aires el 1919, com a ajudant 
del curs que havia de fer Pi. Allà conegué una ac-
triu, Rosario Pino, amb qui es casà.               

Va ser professor de l’escola d’agricultura de la 
Mancomunitat i autor d’un llibre de text sobre “Fi-
siologia dels animals domèstics (1923), en català. 
Havia estat nomenat cap del Laboratori de Patolo-
gia dels serveis tècnics d’Agricultura de la Manco-
munitat, però en fou destituït per la primera dicta-
dura l’any 1924. 

Probablement la seva contribució més impor-
tant, amb visió històrica va ser la creació de la re-
vista “La Medicina Catalana”, de la que es publi-
caren fins a 60 números, de 1933 a setembre de 
1938. Aquesta revista fou el nexe important d’unió 
entre la ciència de Catalunya amb les terres occi-
tanes de França, que va tenir una influència molt 
àmplia en els seus pocs anys. També va ser autor 
del primer número de la col·lecció de “Monografi-
es mèdiques”. Eren dos projectes amb molta ambi-
ció, frustrats amb la guerra.

Quan acabà la guerra el 1939, decidí no pas anar 
a l’exili sinó quedar-se. La primera mesura va se 

v.2. un METGE ACTIu En MOLTS CAMPS: LEAnDRE CERvERA I ASTOR (1891–1964)
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amagar-se i així va estar molt temps. Aquí pràctica-
ment ningú sabia d’ell, i en no veure’l es va pensar 
que havia marxat a l’estranger, ja fos a França o pot-
ser a Amèrica. Així es va publicar. Fins que Oriol Ca-
sassas va saber que,  aixoplugat per un laboratori va 
treballar durant anys en tasques potser més admi-
nistratives que no científiques.  Es descobrí perquè 
va trobar la tarja d’afiliació al “Seguro Obligatorio 

V.3. EL CLÍNIC QUE CANVIÀ ELS PRONÒSTIC DELS DIABÈTICS A CATALUNYA:  
ROSSEnD CARRASCO I FORMIGuERA (1892-1990)

de Enfermedad”, conegut com a SOE, en qualitat de 
treballador. A partir dels anys cinquanta del segle 
passat ja va tenir un presència pública discreta. Així  
en una reorganització i de distribució dels membres 
numeraris, Leandre Cervera es considerà com a no-
vament ingressat, en qualitat d’Acadèmic Honorari, 
amb data 5 de febrer de 1951. I consta com a domi-
cili el de Barcelona, carrer de Madrazo 26. 

v.4. SAnTIAGO PI SunYER (1893 – 1981), CATEDRÀTIC DE FISIOLOGIA DE SARAGOSSA

Era el germà petit d’August i el pare morí quan ell 
només tenia 4 anys. Va seguir el camí de metge i de 
fisiòleg del germà gran, tot i que amb una conside-
rable independència. Llicenciat el 1914, exercí uns 
anys a Mallorca i fou professor auxiliar de Barcelo-
na S’encarregà del curs l’any 1921 quan August va 
estar malalt.

El 1923 guanya la càtedra de Fisiologia de Sara-
gossa. S’hi va quedar. Va tenir una activitat intensa 
en el camp universitari i polític. Va ser un dels or-
ganitzadors del partit radical-socialista a Saragos-
sa. L’any 1925 va fer un viatge a la Unió Soviètica, 
representant a la universitat de Saragossa en el se-
gon centenari de l’Acadèmia de Ciències de Rússia.

Rossend Carrasco va ser un dels col·laboradors 
més actius de l’Institut i potser el que estava més 
enfocat cap a l’assistència clínica de malalts. Llicen-
ciat el 1914, doctorat el 1915 amb una tesi sobre 
anàlisis en la clínica: “El esquema neutrófilo de Ar-
neth y sus alteraciones en el hipertiroidismo”. 

Estava ampliant estudis a Harvard, amb Walter 
Cannon, en l’època precisa en que Banting i Best 
presentaven el seu descobriment del paper de la 
insulina. Tornà aviat a Barcelona, i juntament amb 
Pere Gonzàlez, que estava al Laboratori Municipal 
amb Turró, van aconseguir ser dels primers a Eu-
ropa en l’extracció d’insulina, obtenint ja resultats 
positius l’octubre de 1922.  Va ser especialista en el 
tractament de la diabetis i organitzador de la unitat 
de tractament a la Policlínica Plató. 

Va fer una intensa obra assistencial i de divulga-
ció del nou coneixement. Portava un servei a l’Hos-
pital Clínic, i durant anys fou de les eminències de 
la medicina local. Cal recordar que abans de la in-
sulina la diabetis era una malaltia molt greu que 
limitava de manera molt significativa la durada de 
la vida. 

Participà activament en l’organització de la Uni-
versitat Autònoma de 1933, i fou nomenat profes-
sor agregat de Malalties de la Nutrició. La seva pro-
ducció d’articles, més de setanta publicacions en 
aquest període, i algunes monografies, fou doncs 
molt àmplia. Cal remarcar l’interès de tres títols 
dins de la col·lecció de Monografies Médiques: “La 
diabetis. Estudi fisiològic i clínic” (núm 9, 1927), i 
“La Diabetis. Tractament” i “La Diabetis. Complica-
cions i apèndix”. (núms. 32 i 33, any 1929). 

Acabada la guerra s’hagué d’exiliar. El mateix 
1939 estava a ciutat de Mèxic. Del 1941 a 1943 va 
ser professor de la universitat de Puebla, on deixà 
molt bon record com a fisiòleg i per les excursions 
muntanyenques. Les ascensions al Popocatepelt, 
el volcà no gaire distant de la ciutat de Puebla, des 
de la qual es veuen les seves fumeres, eren recor-
dades al cap dels anys pels seus antics alumnes.

El 1948 passà a Veneçuela, on hi havia August 
Pi-Sunyer. Fou professor de la universitat de los 
Andes i després de la de Caracas. Es casà amb una 
neboda d’August. El 1975 torna a Catalunya, i morí 
a Barcelona el juliol de 1990, una setmana abans 
de fer 98 anys. 

Exposició del Centenari de  l’Institut de Fisiologia de Barcelona. (II) El text
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Josep Puche va ser molt actiu en dos vessants 
de la seva vida, el de professor i investigador d’una 
banda i el polític. Va néixer a Llorca, i visqué cinc 
anys a l’Argentina. El pare va morir quan era petit. 
La mare decidí tornar i s’establí a Barcelona.    

Llicenciat en medicina l’any 1922. Ajudant de 
fisiologia, un dels més actius en els treballs de la-
boratori. Doctorat el 1926. El 1929 guanya la cà-
tedra de Fisiologia de Salamanca, i el 1930 passa 
a València. Quan el començament de la República 
és durant tres mesos governador civil de Palència, 
però aviat torna a la seva universitat, de la que se-
ria rector l’abril de 1936, fins el 1938. 

Els anys de la guerra li agafen tota la dedicació, és 
director de l’Institut d’Higiene de l’alimentació de 
Madrid on, amb Grande Covián, ha d’organitzar la nu-
trició de la població assetjada. Director general de Sa-
nitat de guerra, marxà a l’exili des de l’aeroport d’Elda 
el març de 1939.  El 1939 ja pogué anar a Mèxic on 
fou membre de l’Ateneu Espanyol i de la Borsa del 
metge català. Persona de confiança de Joan Negrín, 
cap de govern de la República, aquest li encarregà un 
programa d’ajut als refugiats, fet en part amb la Borsa 
del metge català i que malgrat la reduïda eficàcia que 
era possible, fou ben valorat pels receptors.

v.5. JOSEP PuCHE ÀLvAREZ (1896-1979), EL vESSAnT unIvERSITARI I POLÍTIC

A Mèxic pogué refer la carrera docent i d’inves-
tigador. Durant quatre anys va ser professor de 
l’Escola de Medicina Rural, d’on passà a la UNAM 
(Universidad Nacional Autónoma de México), com 
a catedràtic de Fisiologia, de 1947 a 1955. Creà es-
cola, amb diverses generacions de deixebles, entre 
ells Hugo Aréchiga, més tard president de l’Acadè-
mia Nacional de Medicina de Mèxic. 

Obra científica. Comença col·laborant amb Belli-
do amb un estudi analitzant els efectes de la com-
pressió abdominal i pelviana sobre la secreció del 
ronyó. Aviat polaritza l’atenció en el sistema nervi-
ós vegetatiu, els reflexos vagosimpàtics i modifica-
cions vasculars, la secreció en el ronyó denervat , la 
innervació aferent de l’estómac, l la sensació de la 
fam, i altres temes de la fisiologia clàssica. 

Aquest tema de la fam el portarà a copçar-ne 
l’aspecte polític, com havia fet abans Pi a Barcelo-
na. Puche és autor del llibre “El hambre en Europa” 
Mèxic (1940). 

Més tard, amb un grup actiu, estudia aspectes 
del metabolisme en els crustacis, presentats en 
congressos a Mèxic entre 1970 i 1974. Va fer una 
important donació de llibres a la Biblioteca de la 
UNAM. 

Quan la República va ser un temps sotssecretari 
del ministeri d’Educació i va tenir un paper impor-
tant en la creació i organització de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Quan la guerra fou ads-
crit a aquesta universitat encarregat de l’ensenya-
ment de la fisiologia patològica. Exiliat el 1939. 

Com a fisiòleg desenvolupà una àmplia tasca 
docent, professor a tres universitats en les que 
organitzà i consolidà els estudis de la matèria. Va 
treballar principalment en el camp de la fisiolo-
gia clàssica, en l’estudi de la funció del ronyó i la 
seva innervació, el sistema urinari i l’eliminació de 
l’amoníac. Guanyà el premi Garí, essent nomenat 
membre corresponent de l’Acadèmia de Medicina. 

El 1939 va a França, i formà part d’organismes 
de l’exili i el Consell Nacional Català. Al cap d’un 
temps pot passar a Amèrica, és contractat per la 

universitat de Cochabamba, Bolívia, on va estar 
nou anys, des del 1942. Publicà una obra extensa 
sobre”Bases fisiopatológicas de los anàlisis clíni-
cos”. El 1951, en bona part per raons familiars, és 
contractat per la universitat de Panamà per orga-
nitzar la Facultat de Medicina i com a professor de 
fisiologia i bioquímica. 

El 1962 tornà a Catalunya i se li va oferir de fer 
uns cursos a la que seria al cap d’alguns anys Uni-
versitat Autònoma de Madrid. Però no era el seu 
lloc ni el seu temps. Aviat es retirà del tot i anà a 
viure a La Jonquera. El 1962 va publicar un llibre de 
text, molt extens: “Fisiologia Humana”, signat pels 
dos germans: August i Santiago, del qual es va fer 
una segona edició el 1965. També va fer una tasca 
important com a traductor de textos anglesos, aquí 
quan la República i després a l’exili. 

Jacint Corbella i Corbella; Eldemira Domènech-Llaberia
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Duran Reynals ha estat l’investigador amb més 
personalitat pròpia i amb recerca de més nivell i re-
percussió entre els col·laboradors de Pi, amb qui 
va tenir una relació mixta en els anys de formació, 
conjunta amb el Laboratori del Parc, dirigit per Tur-
ró. Ja en els anys d’Amèrica anteriors a la guerra, 
quan estava en el Rockefeller Institute de Nova 
York, mai va deixar la relació amb Catalunya, vehi-
culada com a institució per l’Institut de Fisiologia. 

Duran es llicencià l’any 1925, amb un expedient 
normal, però ja tenia més d’una dotzena de treballs 
de recerca publicats. De seguida aconseguí ajuts 
per a ampliar estudis a l’estranger, el mateix 1925 
a l’Institut Pasteur de París; el 1926 ho pot canviar 
pel Rockefeller de New York, on va estar una dot-
zena d’anys. Després passa a la universitat de Yale 
(1938-1958), on està la resta de la seva vida. Va tre-
ballar en recerca de manera continuada. Una línia 
on tingué resultats importants fou l’existència d’un 
factor de difusió en els processos inflamatoris, co-
negut com Reynals-factor. 

Els treballs més coneguts van ser sobre el possi-
ble origen del càncer, en un temps en que aquest 
era un tema de primera línia en la recerca mundi-
al en medicina. Comença a treballar a New York el 
1926, en un laboratori dirigit per James B. Murphy, 
que havia contribuït, amb Francis Peyton Rous en 
l’estudi del sarcoma de les gallines i la seva trans-
missió per un agent víric. Des d’aquí, a Catalunya, li 

demanen una revisió del tema i publicà una anàlisi 
extensa dels coneixements del moment. Surt en 
dos volums de les monografies mèdiques (1929) 
amb el títol “Introducció a l’estudi del càncer”.

El 1938 passa a la universitat de Yale, a New Ha-
ven, on estarà fins a la seva mort. El tema de l’es-
tudi de l’origen del càncer continuà, però la manca 
de resultats demostratius, que requerien una me-
todologia de la que encara no es disposava, van 
esvair una mica el tema. En el mateix laboratori de 
Murphy hi treballava Albert Claude, també investi-
gador jove, de la mateixa edat, amb el que Duran 
va signar diversos treballs, algun en els Treballs de 
la Societat de Biologia (TSB). Claude va ser un dels 
introductors del microscop electrònic i va guanyar 
el premi Nobel de Fisiologia o Medicina de l’any 
1974. Rous també havia guanyat el mateix premi 
l’any 1966, quan tenia 87 anys. 

Duran té una estàtua a Barcelona, en la que és 
model, molt poc coneguda, tot i que és ben visible. 
A Montjuïc, en el circuit, hi ha una plaça molt gran, 
amb visibilitat sobre tota la plana del Prat, i per so-
bre d’una pedrera que s’ha buidat. Allà hi ha un 
monument gran, amb un noi que representa Sant 
Jordi dalt d’un cavall. També és coneguda com a 
plaça del cavall. L’escultor és Josep Llimona, que 
cercava un model i el va trobar en Francesc Duran, 
amic del seu fill, Lluís Llimona. 

v.6. FRAnCESC DuRAn REYnALS (BARCELOnA, 1899 - nEw HAvEn, 1959).  
EL DEIXEBLE MÉS INDEPENDENT

v.7. FRAnCESC DOMÈnECH-ALSInA (1901-1961).  
DESENVOLUPAMENT DE LA CIRURGIA EXPERIMENTAL

Nascut a Barcelona el 1901, a l’antic municipi 
de Sant Gervasi, acabat d’annexionar feia quatre 
anys. Llicenciat en medicina a Barcelona el 1924, 
doctor el 1927 amb “Estudio experimental y clíni-
co de la anestesia raquídea sobre la motilidad in-
testinal”, estava molt més dirigit a la cirurgia. Va 
ser el més actiu en la cirurgia experimental en els 
treballs de l’IF, consolidant aquesta línia. Les seves 
línies més actives van ser les derivades de la tesi, 

els efectes de la raquianestèsia. També la fisiopa-
tologia de l’oclusió intestinal i sobretot el shock. I 
encara l’estudi de la hipotensió per histamina i la 
fisiopatologia de les alteracions respiratòries d‘ori-
gen traumàtic. Va publicar bastant en revistes de 
nivell internacional. Col·laborador molt actiu de l’IF 
entre 1926 i 1939, publicà una vintena de treballs 
als TSB. El seu col·laborador més directe fou Jaume 
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Raventós i Pijoan, que després seria figura desta-
cada en la introducció de nous fàrmacs anestèsics.  

El vessant quirúrgic va ser a la llarga el més im-
portant. Metge de guàrdia de l’Hospital Clínic, fet 
que li donà una llarga experiència, sobretot en el 
tractament d’urgència dels traumàtics, ja havia 
fet oposicions  a càtedra. El 1936 va publicar una 
obra bàsica, el “Tratado de clínica y terapéutica 
quirúrgica de urgencia”, juntament amb Manuel 
Corachan, que aleshores era Conseller de Sanitat. 
Va ser un text útil per a molts cirurgians, per a l’as-
sistència urgent immediata en els fronts de guerra, 
d’ambdues bandes. En els anys de la guerra va ser 
un dels membres més prolífics en la producció de 
l’Institut. A l’Autònoma va ser professor encarregat 
de cirurgia experimental.  

Acabada la guerra, juntament amb Leandre Cer-
vera, foren els dos únics membres representatius 
de l’Institut que no es van exiliar. Després del 1939 
fou durament repressaliat, amb inhabilitació efec-

tiva per vint anys, no podent operar oficialment i 
es trobà en situacions molt difícils. S’hagué de re-
fugiar en el paper escrit: alguns llibres originals, al-
tres eren traduccions i també ajudes a companys a 
qui els costava més d’escriure. Autor de “Tratami-
ento pre y postoperatorio”, amb Jaume Pi Figueras 
(1945); “Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de 
urgencias” (1947), amb Manchón, Modolell i Or-
tega. En realitat és una versió nova, molt més ac-
tualitzada, del que havia publicat amb Corachan el 
1936. Va tenir una bona difusió editorial. 

 Després es decantà més per la traumatologia i 
és autor de la traducció del llibre de Watson-Jones, 
i de “Tratamiento de las fracturas”, amb Antoni 
Alier Ochoa (1956). Passada la inhabilitació pogué 
reintegrar-se a una plaça de metge municipal, i 
fou cap del servei de traumatologia de l’Hospital 
de l’Esperança, on intentà refer un grup de treball, 
però l’hospital no tenia la dotació suficient. Morí a 
Poboleda (Priorat) el setembre de 1961.

Era el fill gran d’August. Nasqué a Barcelona el 
3 de setembre de 1903. Metge, llicenciat el 1925, 
doctor el 1929, amb la tesi “Los procesos de oxi-
do-reducción de los tejidos”. Va fer una preparació 
sòlida, pausada, i ben dirigida per l’obtenció d’una 
càtedra. Va guanyar la de Santiago de Compostela 
el febrer de 1936. Quan la guerra va ser cap de ser-
vei de laboratori a Vallcarca. Al final: l’exili.

En la seva formació té períodes a Harvard i Yale, 
amb J.B. Fulton, a Paris amb E. Gley, i també a Ber-
lin. Igualment es forma com a docent. El 1930 és 
professor de Fisiologia a la Universitat Catòlica de 
Santiago de Chile, fins el 1933, i on fa amistat amb 
el professor de Fisiologia, E. Cruz-Cocke, que serà 
candidat per la dreta a la presidència de la Repú-
blica. També és amic del professor de Concepción, 
Alejandro Lipschütz, originari de Letònia, i contra-
figura politica a l’esquerra. Fruit de l’etapa xilena 
fou el llibre “Curso práctico de Fisiología”, amb 
Lipschütz (Madrid 1934). 

Quan torna fa oposicions a càtedra de Fisiologia, 
el 1935, que no guanya. I poc més tard va obtenir 

v.8. JAuME PI-SunYER I BAYO (B. 1903 – nEw YORk, 2000). unA CARRERA TRunCADA

la de Santiago. En esclatar la guerra va ser adscrit a 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Els primers 
anys de l’exili intenta refer l’activitat com a fisiò-
leg a Mèxic, publica més d’una dotzena de treballs, 
però disposa de pocs medis, té contactes amb la 
indústria farmacèutica i el 1944 passa a New York, 
on estarà en bona forma fins a la jubilació. 

Profunditzà en l’anàlisi del pensament de Clau-
de Bernard. Traduí al català el clàssic “Introducció 
a l’estudi de la medicina experimental“ (B. 1936). 
L’edició fa que es tracti, a més, d’un llibre erudit 
per la quantitat de notes.  També publicà “El pen-
samiento vivo de Claude Bernard” (Buenos Aires, 
1944). 

Una altra vessant, amb projecció social, fou la 
nutrició. A les Monografies mèdiques publicà “Prin-
cipis generals de dietètica” núm. 45, 1930). També 
“El problema económico de la alimentación” (San-
tiago de Chile, 1931) i després a Mèxic “Las bases 
fisiológicas de la alimentación”.

Jacint Corbella i Corbella; Eldemira Domènech-Llaberia
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Cal recordar que s’havia interessat per temes 
d’història de la medicina. Destaca un llibre inicial 
sobre l’obra d’Antoni de Gimbernat, que guanyà 
un premi creat pels Laboratoris Cusí. En l’ensenya-
ment de l’Autònoma el 1933-34 està programat un 
curs de “Comentaris sobre la història de la medi-
cina de Catalunya”, amb classes el mes de març el 
dimarts a les set de la tarda, en el local de la Reial 
Acadèmia de Medicina del carrer del Carme.

En una valoració global dels efectes de la guerra 
i l’exili d’una part important dels nostres metges, 
Jaume Pi-Sunyer i Bayo és, probablement, la per-
sona que veié més tallada la seva obra com a ci-
entífic.  Amb una base de recerca i docència molt 
sòlida, no trobà els medis que necessitava i decidí 
seguir per la via de la indústria. Primer el trobem 
al laboratori Hoffmann-La Roche, i després està als 
laboratoris Winthrop, com a director mèdic, i aca-
ba com a vicepresident de la companyia. 

Cèsar era el segon fill d’Augut Pi-Sunyer i, sen-
se apartar-se de la línia de l’Institut, va estudiar 
Farmàcia amb la intenció d’aplicar aquest coneixe-
ment als treballs de l’Institut. Recordem que Belli-
do, segona personalitat ja portava l‘assignatura de 
Terapèutica, de la que seria catedràtic. 

Es formà principalment en l’escola alemanya. Als 
24 anys ja treballava a l’Institut Kaiser Wilhelm de 
Berlín, publicant bastants treballs sota la direcció 
d’Otto Neuberg.  El 1932 era doctor amb la tesi “Es-
tudio del metabolismo intermedio animal y vegetal 
de los hidratos de carbono”.  Quan torna s’incorpo-
ra a l’Institut com a cap del Laboratori de Bioquími-
ca, i amb perspectives de creixement. 

Una de es seves línies de recerca  fou l’estudi de 
les vitamines, tema aleshores de primer nivell. Va 
coincidir a Berlín amb Jesús Collazo, professor de 
Montevideo, i van publicar junts alguns treball.  

En els anys de la guerra civil  va treballar com a 
cap de secció dels laboratoris del que aleshores era 
nou hospital militar de Vallcarca. Intentà la creació  
d’un petit laboratori de caràcter gairebé familiar, 
però el clima no hi ajudà.  Acabada la guerra ha 
d’anar a l’exili,  que podrà fixar a Mèxic, on arriba 
el mateix 1939, després d’un pas breu per França. 

Aviat s’obrí camí en el sector industrial de la far-
màcia, creant empreses pròpies. Començà treba-
llant en un laboratori hongarès que tenia delega-
ció a Mèxic, a la casa Richter. Ben aviat fundà els 
Laboratorios  Químicos S.A.  (LAQUISA) dels que 

fou director de 1939 a 1954. De 1955 a 1986 fou 
director gerent dels laboratoris Syntorgan S.A., de 
propietat  familiar, que va fer créixer dedicant-se 
principalment a la fabricació de productes de base.  
Començà fabricant insulina, després vitamines, 
sulfamides i altres productes.  Pel conjunt de la 
seva obra en aquest camp se’l considera com un 
propulsor de la indústria farmacèutica mexicana, 
integrant-se totalment en el país. Havia arribat un 
jove català de poc més de trenta anys,  i va morir 
amb més de noranta, treballant sempre, convertit 
en una de les personalitats més sòlides i brillants 
de la Farmàcia industrial a Mèxic. 

Però no deixà mai de mantenir-se català i par-
ticipà en les agrupacions de catalans que ja hi ha-
via a Mèxic o es crearen en ocasió de l’arribada 
de tants exiliats per la visió oberta del president 
Lázaro Cárdenas. Cèsar fou una de les persones 
que van contribuir més a mantenir el lligam entre 
els catalans exiliats. Així fou president de l’Institut 
Català de Cultura de 1975 a1983 i  també president 
de l’Orfeó Català de Mèxic. Al cap dels anys tornà 
algunes vegades a Catalunya participant en actes 
d’homenatge de personalitats de l’Institut. Així el 
1979 quan el centenari del naixement el seu pare, 
August. En una conferència a l’Ateneu Barcelonès 
recordà els últims temps del pare, a qui acolli i va 
morir a casa seva.  També participà en un acte del 
centenari del doctor Jesús Bellido, a l’Acadèmia de 
Medicina.  

v.9. CÈSAR PI-SunYER I BAYO (ROSES 1905 –MÈxIC, 1997).  
UN FARMACÈUTIC EN EL LABORATORI DE FISIOLOGIA. CAP A LA BIOQUÍMICA
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Fill d’Antoni Raventós i Avinyó, cirurgià de la San-
ta Creu, de carrera brillant, que morí jove, als cin-
quanta anys, quan el fill en tenia catorze. Jaume 
fou alumne intern de fisiologia, llicenciat en medi-
cina el 1930, havent ja publicat treballs amb alguns 
membres de l’Institut: amb Puche, 1926; Pi-Sunyer 
i Puche, 1927; Domènech-Alsina, 1928-1930, i al-
tres. Anava directe per fer carrera universitària i el 
1936 ja s’havia apuntat en unes oposicions per una 
càtedra de Farmacologia. 

Aquí començà amb alguns estudis de fisiologia 
general i treballà amb Domènech-Alsina en temes 
d’anestèsia. Fins el 1934 va publicar disset articles 
als TSB: 8 amb Pi, 4 amb Domènech-Alsina, 3 amb 
Puche. També va publicar bastant sobre la nicoti-
na.  Igualment cal recordar que el 1937, estant ja a 
Escòcia, va publicar una monografia mèdica “Tèc-
niques pràctiques d’anàlisis d’orines”, junt amb Bo-
naventura Benaiges i Farriol. Consta com a treball 
de l’Institut de Fisiologia de Barcelona. És el nú-
mero 105 de les Monografies Mèdiques, quan en 
bastants llocs es considera que només en van sortir 
104. N’hem vist un sol exemplar. 

L’any 1935 havia guanyat una beca per anar a 
Edinburgh. Amb la guerra el 1936 es va quedar a 
Escòcia, contractat per una indústria potent, ICI, 
passant a la seu central a Manchester. Va aprendre 
farmacologia, amb Joseph Clarke, un dels caps de 
l’especialitat en el seu temps, a Edinburgh, després 
seguí la línia dels anestèsics a Manchester. I encara 
dedica espai als neurotransmissors, publicant en 
revistes de primer nivell. 

Quan s’acaba la beca, i fitxa per ICI es fixa defi-
nitivament en el món de l’anestèsia. Se li encarre-
ga que busqui millores en aquest camp per la via 
respiratòria. Després dels assaigs troba com a més 
adequat, en aquell moment, el fluotà, un derivat 
de l’età, que té sis carbonis, en els que substitueix 
alguns dels seus hidrògens per fluor i clor i queda 
un sol hidrogen. És una substància amb bones qua-
litats anestèsiques i amb menys risc que les que 
s’empraven anteriorment. Amb el nom de fluotà, o 
halotà, va ser anestèsic de primera línia i de moda. 
Aquest fou el punt culminant de l’activitat cientí-
fica de Raventós, i va ser durant anys un líder de 
l‘especialitat en el món.

Albert Folch era cosí de Cèsar Pi, de la mateixa 
edat i anant a la mateixa escola, el “Liceo Políglo-
ta”, que els proporcionà una formació lingüística 
sòlida en francès i alemany. Entrà ben aviat a l’IF, 
treballant amb Bellido en la línia de malalties de 
la nutrició. Era el que tenia més dedicació mèdica, 
no deixant mai de veure pacients de tota mena. En 
acabar la carrera va exercir algun temps a Riba-roja 
d’Ebre i a Constantí, però hagué de deixar-ho per 
una hemoptisi, ingressant en un sanatori de mun-
tanya. Quan l’Autònoma fou professor a la càtedra 
de Farmacologia que portava el Dr. Bellido

En el temps de la guerra va tenir una actuació 
molt destacada en sanitat militar. Se li encarregà 
que organitzés la cura d’Orr (embenat oclusiu) pels 

ferits de tots els fronts. També adquirí una gran 
experiència en clínica de les congelacions, que va 
veure en quantitat sobretot en el front de Terol. 
El 1939 portà a Toulouse a Bellido i la família de 
Negrín. Foren acollits per Camille Soula, professor 
de fisiologia. Publicà cap a una dotzena de treballs, 
amb la seva experiència de la guerra. La seva dona 
era francesa i morí al cap de poc temps d’exili, ales-
hores el 1942 marxà a Mèxic.

Allà va iniciar alguns contactes amb la indústria, 
però aviat fou professor de fisiologia i de farmaco-
logia, a l’Institut Politècnic, durant gairebé quaran-
ta anys. També es vinculà a institucions per man-
tenir la vigència de la cultura catalana: fou l’últim 

v.10. JAuME REvEnTÓS I PIJOAn (BARCELOnA, 1905 – MAnCHESTER,1982).  
EL DESENVOLUPAMENT DE L’ANESTÈSIA

v.11. ALBERT FOLCH I PI (BARCELOnA, 1905-CIuTAT DE MÈxIC, 1993). FARMACÒLEG. 
LES CONGELACIONS. MORT APARENT PER FRED. L’EMPENTA DE LES TRADUCCIONS 
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president de la Borsa del metge català a Mèxic. Tot i 
aquesta faceta docent, el seu treball més important 
va ser la traducció de llibres de l’anglès al castellà, 
sobretot per l’editorial Interamericana. La seva obra 
fou ingent, i va crear de fet escola de traducció. Se-
guí treballant fins a bastant gran i morí amb gairebé 

vuitanta-vuit anys a Mèxic el 29 d’abril de 1993. Tot 
i que era poc amant del lluïment personal fou un 
dels elements més actius de cohesió del grup d’exi-
liats catalans a Mèxic

v.12. JORDI FOLCH I PI (BARCELOnA, 1911 – BOSTOn, 1979).  
ESTUDIS SOBRE LA QUÍMICA DELS LÍPIDS DEL CERVELL

 Jordi Folch va ser el més jove dels investigadors 
de l’Institut de Fisiologia. Tot i la relació familiar 
amb els Pi, hi va estar integrat poc temps. Va fer 
els estudis bàsics a les Escoles Franceses. Llicenci-
at en medicina el 1932, va ser breument metge de 
poble. Passà a Berlin, amb C. Neuberg, i publicà al-
gun treball amb difusió internacional. També havia 
publicat, junt amb Santiago Pi Suñer, la traducció 
de “Fisiologia Aplicada”, de Samson Wright. Quan 
Duran Reynals demana catalans per formar-se al 
Rockefeller de Nova York, s’hi apunten Jordi Folch 
el 1935 i Jordi Casals Ariet el 1936, que serà un mi-
crobiòleg amb estudis ben reconeguts. El comen-
çament de la guerra l’agafa a Amèrica, i la família li 
recomana que s’hi quedi.  

Com altres membres de l’Institut, integrats des 
de joves, havia publicat alguns treballs als TSB, ja 
en el temps d’estudiant, el 1931 i 1932 col·laborant 
amb Cèsar Pi-Sunyer. Comença treballant sobre 
els trastorns hipofisaris i analitzant els líquids del 
plasma. Es trobà amb un problema tècnic impor-
tant. Les mostres no arribaven prou pures i calia 
modificar el procediment, incrementant l’eficàcia 
dels disolvents utilitzats. Quan publicà aquest pro-

cediment es convertí durant algun temps, segons 
el Current Contents, en el treball més citat de la 
literatura mèdica mundial. A partir d’aquí s’obre un 
camí més ampli pel desenvolupament de la que es 
considerà “neuroquímica estructural”. 

Després passà al Mac Lean Hospital, associat al 
Massachussets General Hospital, que es dedica-
va a malalts mentals. L’aplicació de les tècniques 
d’extracció de Folch foren decisives per a millorar 
els resultats. Jordi Folch estava al front d’una línia 
capdavantera, i al primer nivell mundial en el seu 
camp. S’havia aïllat, des de feia alguns anys, un lí-
pid cerebral, que es denominà cefalina. Folch fou 
un dels primers que en diferencià diversos compo-
nents, en principi tres. Després encara se n’identi-
caren altres. 

Fou un dels fundadors de les societats america-
na i mundial de neuroquímica. Va tenir alguns dei-
xebles catalans que hi van fer estades, entre ells 
Francesc Gonzàlez Sastre. El juliol de 1979 la UAB 
el va nomenar doctor honoris causa. Passats enca-
ra no tres mesos, a l’octubre va morir de manera 
sobtada a la seva cadira. 

v.13. JOSEFInA BARBA GOSÉ. (BARCELOnA, 1904 – FILADÈLFIA, 2000)

És una de les personalitats més curioses de l’Ins-
titut, si més no per les dades que ens han arribat. 
Llienciada en Farmàcia el 1926, amb bon expe-
dient. Simultàniament va fer estudis de dret, per 
una qüestió familiar, però no exercí. Va estar rela-
tivament poc temps, no seguit, a l’Institut, però va 
deixar una certa marca. Era nomenada “Pepeta, o 
Pepita, Barba”. Nascuda a Barcelona sembla que el 

1904, va morir a Filadèlfia l’any 2000. El 1929 va 
fer una estada curta a Londres i presentà la tesi a 
Madrid. Amb una beca el 1930 passa a Baltimore, a 
la Johns Hopkins, i coneix a Louis B. Flexner. El 1931 
torna a Barcelona. 

Aquí publica alguns articles, tres d’ells als TSB 
l’any 1929. El primer és amb Josep Puche: “Ac-
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ció de l’efedrina sobre la pressió arterial (primera 
nota)”. Està doncs lligat a la seva formació com a 
farmacèutica. El mateix any en publica, signant 
sola, dos sobre el tetraiode fenolftaleinat sòdic: “El 
control biològic del tetraiodefenolftaleinat sòdic” i 
“La toxicitat de diferents mostres comercials de te-
traiodefenolftaleinat sòdic”. També es publicaren, 
traduïts al castellà, durant un període en que es 
prohibí publicar en català, surten en els volums de 
les memòries de l’Instituto de Fisiologia. Segueix 
un període llarg en el que no n’hem vist dades. Hi 
era i anava i tornava. 

El 1937, hi ha notícia que ja en plena guerra, 
marxa a França i se’n perd la pista durant anys. Just 
arribar a la frontera l’està esperant, amb una ambu-
lància Louis Flexner, el seu amic americà, l’endemà 
mateix es casen. Així pot passar sense problemes 
als Estats Units amb nova documentació on consta 
el nom de casada. Van a Baltimore on ella aconse-
gueix també una plaça al laboratori que dirigeix el 
seu home. I quan al cap d’algun temps comenci a 

publicar treballs ho farà amb el nom americà com 
JB Flexner. 

Després van a Filadèlfia on Louis Flexner crea el 
Institute of Neurological Sciences de la Universi-
tat de Pennsylvania, i amb els anys fa una carrera 
brillant sobretot com a neurofisiòloga, potser més 
coneguda en una línia experimental de la influèn-
cia de diverses substàncies sobre la memòria en 
animals. Foren ben coneguts, en el seu àmbit es-
pecialitzat, els relacionats amb els gats. En conjunt 
publicà més de cinquanta treballs, molts en revis-
tes de primer nivell. El seu marit, Louis B. Flexner 
és considerat com un dels investigadors més des-
tacats en neurociències de l’últim terç del segle 
XX. Va morir el 1996 i ella quatre anys més tard, el 
2000 a Filadèlfia. Havien tornat poques vegades a 
Barcelona per visites familiars i sembla que sense 
contactes professionals. 

Aquí s’ha retrobat el coneixement sobre la seva 
història per l’interès principalment d’Àlvar Martí-
nez Vidal.

v.14. PAu AGuSTÍ I PLAnELL  (1892- 1973).  
UN DELS PRIMERS EN LES APLICACIONS CLÍNIQUES

Era molt més un metge clínic al qui li interes-
saven les aplicacions pràctiques de les tècniques 
experimentals. Va començar, encara en el temps 
d’estudiant,  treballant amb Bellido principalment 
en l’anàlisi de l’activitat elèctrica del cor. Un primer 
treball, en els TSB, és sobre “Usos del galvanòme-
tre d’Einthoven com a esfigmògraf”, juntament 
amb Bellido el 1913. El 1914, junt amb Leandre 
Cervera publica l’article “Dissociació auriculo-ven-
tricular per el iodur potàssic”. Encara hi ha un ter-
cer treball, el 1918, signant únic: “Notes sobre les 
variacions de potencial en les alodinàmies”.

Havia nascut a Barcelona l’any 1892 i es llicencià 
en medicina el 1915, amb premi extraordinari.  El 
1917 guanyà les oposicions com a metge militar i 
el 1918 fa el doctorat. Consta com a vinculat a la 
càtedra  entre 1919 i 1923, com a professor auxili-
ar.  Més tard segueix altres vies i el trobem en els 
llistats del Col·legi de Metges  com resident a  Rupit 
i a Castelltersol (1926, 1931).

El 1939 es va exiliar, quedant-se a França. L’any 
1947 consta que portava un dispensari a París, 
amb consulta de Medicina General i de Cor i Pul-
mó, atenent refugiats espanyols. Vivia a Levallois, 
departament del Sena. Va morir l’any 1973. 

v.15. JOAn BOFILL I DEuLOFEu (SAnTA COLOMA DE FARnERS, 1905-CARACAS, 1995).  
UNA ALTRA CARRERA TRUNCADA

Nascut a Santa Coloma de Farners, 1905, on el 
pare era metge. Llicenciat en medicina a Barcelona 
el 1929, amb Premi Extraordinari, i doctor el 1930. 

Entrà, com a estudiant a l’Institut de Fisiologia, tre-
ballant inicialment amb el doctor Puche, amb qui 
publicà alguns treballs. Amplià estudis a Berlín i a la  
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litar de Vallcarca. El 1939 s’exilià a França, essent 
auxiliar d’histopatologia al Centre Anticancerós de 
Tolosa. Després passà a Veneçuela, vinculant-se 
com a empresari i director d’un laboratori farma-
cèutic. Fou president del Centre Català de Caracas, 
on va fer un tasca de suavització entre tendències 
oposades. Va morir a Caracas el 1995.   

v.16. BOnAvEnTuRA BEnAIGES I FARRIOLS  (BARCELOnA, 1909 – 2001)

Nascut a Barcelona el 1909 i metge el 1934, ja 
havia ingressat com a estudiant a l’Institut de Fi-
siologia.  En els TSB de 1933, hi té treballs signats 
amb Albert Folch, August Pi-Sunyer, F. Domènech 
Alsina, Jesús Bellido i R. Arqué.   També va ser met-
ge de l’Hospital Clínic en el servei de Malalties de 
la Nutrició. Cal recordar que juntament amb Jaume 
Raventós fou autor de l’última de les Monografies 
Mèdiques publicades, la número 105,  l’any 1937. 

Quan la guerra fou cap de la lluita antipalúdica 
de Catalunya i Aragó. El 1939 hagué d’exiliar-se i 
passà un temps curt a Tolosa, on treballà al Cen-
tre Anticancerós que portava el doctor Ducoing. El 
1940 anà Veneçuela, on va trobar feina com a met-
ge de la petroliera Texaco. Fou director dels labo-
ratoris farmacològics Protón. També va col·laborar 
amb l’Instituto de Medicina Experimental, creat de  
nou per August Pi-Sunyer. Va morir el 1901. 

v.17. MOnTSERRAT FARRAn I COMAS

Farmacèutica. Nascuda a Barcelona el 1904. Va 
treballar bastant temps a l’Institut de Fisiologia, 
gairebé fins el final. La primera publicació que li 
hem vist és amb Jesús Bellido:  “La inversión de la 
onda T de l’electrocardiograma aplicada a la valo-
ració de les preparacions digitàliques” l’any 1927.  

El 1929 té un treball amb Jaume Pi-Sunyer i Bayo 
sobre l’acció oxidativa de la vitamina B.  També col-
laborà amb Jaume Raventós i el 1932 publica amb 
August Pi-Sunyer el treball “Sobre la presència del 
metilglioxal a l’orina”. Va ser membre numerària 
de la Societat de Biologia i en la reorganització de 
1983 passà a membre de mèrit.

v.18. ALTRES COL·LABORADORS

En el curs dels pocs anys que va tenir una activi-
tat plena l’Institut de Fisiologia el nombre de col-
laboradors fou relativament elevat,  però molts hi 
tenen una presència més puntual, amb continuïtat 
més breu. Repassant els TSB hem de recordar els 
noms de J. (o E.) Balasch, col·laborador de Bellido 
en dos treballs de 1913 i 1914; A. Pouplana que 
col·laborà amb F. Duran Reynals en un escrit de 
1925 sobre el bacteriòfag; Maria Cardona i Faura, 
que col·laborà i es casà amb Pere Camps  i Junco-
sa, en treballs d’endocrinologia  en l’equip dirigit 

per Rossend Carrasco i Formiguera. Al final de la 
guerra Pere Camps fou empresonat i apartat de 
l’ensenyament. Després fou cap de  la docència a 
la Clínica Platón; F. Fornell i Puig, que treballà amb 
Leandre Cervera en estudis sobre el que aleshores 
es deia “colesterina”. Amb Carrasco i Formiguera 
hi col·laboraren també Josep M. Casals i E. Bieto i 
amb Leandre Cervera, F. Torres i encara alguns al-
tres, menys visibles sobre el paper.  

En un grau més transitori de col·laboració hi ha 
encara altres noms, recollits de manera breu.

Rockefeller Foundation a Nova York, aprenent les 
tècniques de cultiu de teixits. Fou actiu en el procés 
de consolidació de l’Autònoma i quan es programen 
els cursos superiors i monogràfics és col·laborador 
del de Cancerologia que dirigia el Dr. Vicenç Carulla. 
El 1934 era professor auxiliar temporal. 

En els anys de la guerra va estar adscrit com a 
membre del laboratori clínic del nou hospital mi-
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Un dels encerts amb més transcendència de Pi-
Sunyer fou la idea de fer conèixer a fora, en els països 
capdavanters el que s’estava fent a Barcelona. Se’n 
va sorti r molt bé. Aleshores la medicina de primer 
nivell no estava dominada per un sol país. França 
era un dels llocs capdavanters i aquesta va ser la 
primera via de sorti da, amb dos nuclis principals 
de contacte: París, una de les capitals culturals del 
món d’aquell temps, i Tolosa que materialitzava 
l’acostament amb el Llenguadoc, la relació occitana 
de Catalunya. També el coneixement dels seus 
llibres de text que foren a bastament traduïts. 

Pi fundà la Societat de Biologia, a imatge de la 
Société de Biologie. Aquesta considerà la catala-
na com una secció i en els seus Comptes Rendus 
publicava els resums dels treballs catalans. Això va 
fer que fossin coneguts en el món cientí fi c. El con-
tacte més efecti u va ser el d’Eugène Gley, que fou 
professor del Collège de France, i anti c alumne de 

Montpeller i de Nancy. El seu text fou traduït per 
Bellido i ti ngué vàries edicions espanyoles. 

El segon pol va ser l’occità: Montpeller, però so-
bretot Toulouse. Pi fou Dr. Honoris Causa de Tou-
louse. El catedràti c de Fisiologia era Camille Soula, 
amb relacions d’amistat personal amb Pi i Bellido, 
també amb Albert Folch. Ran de l’exili els acollí a 
casa seva. L’estada a Toulouse va ser llarga, 3 o 4 
anys en el cas de Folch, i en el Bellido, fi ns la seva 
mort el 1952. Molts exiliats espanyols es van que-
dar a Toulouse i al Llenguadoc proper. 

Fou important la relació amb el Dr. J. Ducuing, 
cirurgià del Centre Anti cancerós i professor de 
la Facultat, que va publicar una de les monogra-
fi es mèdiques, sobre “Flebiti s, trombosis i embò-
lies postoperatòries” (núm 64, 1930). I També la 
d’Ismael Girard, secretari de la Societat d’Estudis 
Occitans, creada el 1930, enllaç amb la revista La 
Medicina Catalana, per medi de Leandre Cervera, 
membre de l’Insti tut.

Vi. relaCions exTeriors de l’insTiTUT

Els contactes amb fi siòlegs de països sudameri-
cans són diferents. Alguns van ser més puntuals, 
altres foren lligams molt estrets en el seu moment. 
Van tenir més caràcter docent. A Veneçuela Pi va 
intentar fer una segona escola, que, com la prime-
ra va acabar per una dictadura militar.

Cal recordar Francesc Sunyer i Capdevila, (peti t), 
impulsor de l’ensenyament de la fi siologia a la fa-

cultat de medicina de Montevideo a fi nals del segle 
XIX quan fugí d’Espanya immediatament desprès 
del cop d’estat del general Pavia, que acabà de fet 
amb la Primera República. 

El primer contacte de Pi és l’any 1919 quan és 
invitat a fer cursos a Buenos Aires i Montevideo. 
Va fer conferències, de les que va sorti r algun lli-
bre, i bons contactes personals. Va acompanyat de 

la inFlUènCia FranCesa MÉs iMMediaTa

els ConTaCTes aMB sUdaMèriCa

ELS PROFESSORS DE FISIOLOGIA DE LA FACULTAT DE MEDICINA AL SEGLE XIX  

Joan Ribot i  Ferrer. Llibres de text de Fisiologia i de Patologia. 

Marc Bertran i Pastor. També professor d’Obstetrícia i de Mèdica. Poc dedicat a la Fisiologia. 

Joan Magaz i Jaime. Escriví l’extens llibre de text Tratado elemental de fisiologia humana, fonamental per a l’ensenyament d’una      
fisiologia moderna a Catalunya i que va significar un progrés real.  

Ramon Coll i Pujol. Home modest. Ideà un aparell de transfusió. Deixebles: Valentí Carulla, catedràtic de Terapèutica i Ignasi Valentí     
Vivó. Catedràtic de Medicina Legal i Toxicologia. 

August Pi i Sunyer. Creà l’Institut de Fisiologia. Catedràtic de Fisiologia a Sevilla (1904), excedent alguns anys. 

INFLUÈNCIA DELS TEXTOS FRANCESOS MÉS IMPORTANTS  

ELS PUNTS MÉS ALTS DE LA HISTÒRIA DE LA MEDICINA A CATALUNYA  

Arnau de Vilanova (c. 1238 – 1311). El metge més important del seu temps. Obra molt extensa i amb llarga influència posterior. Clínic. 
Va tenir fama com a teòleg heterodox. 

Santiago Ramón y Cajal.  Catedràtic d’Histologia de la Facultat de  Medicina de Barcelona (1887 - 1892). Treballs decisius sobre la      
sinapsi.  Es considera un del puntals básics de la neurologia moderna.  

Francesc Salvà i Campillo (1751-1828). Clínic. Va ser reconegut posteriorment pels seus registres meteorològics i com un dels         
promotors de l’electricitat científica i aplicada (amb el telègraf elèctric). 
Jaume Ferran  i Clua (1852-1929). Del Laboratori Municipal de Barcelona (1886). Desenvolupà vacunes contra el còlera i la ràbia.    
Ramon Turró i Darder (1854-1926). Del Laboratori Municipal de Barcelona (1886). Capdavanter de la immunologia. Treballs com a     
filòsof.   

   

 

  

Juan Magaz Ramon Coll i Pujol 

 

Arnau de Vilanova S. Ramón y Cajal F. Salvà i Campillo J. Ferran i Clua R. Turró i Darder 

François Magendie Claude Bernard Emmanuel Hédon Eugène Gley 

L’estudi de les ciències s’ha cultivat a Catalunya des de molt antic, però poques vegades s’ha arribat a tenir un nivell alt comparativa-
ment, per a tota la medicina (Arnau de Vilanova a l’edat mitjana), o en alguna especialitat concreta però amb repercussió general 
(Santiago Ramón y Cajal, amb els treballs de neurologia bàsica). En un segon nivell ja hi ha una presència relativament important. En 
temps antics els científics acostumaven a treballar sols. Ara el treball en el camp de la ciència ha de ser col·lectiu. El primer lloc entre 
nosaltres on s’ha fet un grup de recerca col·lectiu i homogeni ha estat l’Institut de Fisiologia, creat el 1920. Aquesta exposició, retardada 
per la COVID-19, recorda el seu centenari en el marc de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.  
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Leandre Cervera. El 1919 és el mateix any en que 
Bernardo Houssay guanya la càtedra de Fisiologia 
de Buenos Aires. Aquest ja havia publicat el 1918, 
juntament amb J.Negrete, un treball als TSB so-
bre el verí de les aranyes, en una línia sobre tòxics 
d’origen animal, que durà algun temps. El seu llibre 
de text va ser utilitzat pels nostres estudiants per 
iniciar-se en la bioquímica, però era molt gruixut. 

A Xile el fill gran d’August, Jaume Pi Sunyer i 
Bayo, va ser professor de la Universidad Católica, 
establint també bona relació i amistat amb el ca-

tedràtic, Eduardo Cruz-Coke.  Jaume també va ser 
professor a la universitat de Concepción, on hi ha-
via Alejandro Lipschütz, emigrat de Letònia, polític 
d’esquerra. Junts, van publicar en una editorial de 
Madrid, dos volums del “Curso práctico de Fisiolo-
gía”. 

August va fer conferències a Montevideo en el 
viatge de 1919, i el seu fill Cèsar fou company, en 
els anys d’estada a Berlin, de José Collazo, amb qui 
va publicar algun treball. 

Exposició del Centenari de  l’Institut de Fisiologia de Barcelona. (II) El text

Portada de “Curso práctico de Fisiología”

Eduadro Cruz Coke Alejandro Lipschütz



162 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 36, número 3, Juliol - Setembre 2021 - ISSN: 1133-32866

la noVa esCola de VeneZUela. l’insTiTUTo de MediCina exPeriMenTal

Finalment la relació amb Venezuela, ja a l’exili, 
exigeix un comentari més ampli, en apartat propi. 

  La relació amb Veneçuela fou més tardana en 
la vida de Pi-Sunyer, però molt intensa. Va crear un 
Institut de Medicina Experimental, que l’any 1942 
ja va publicar un primer volum de “Anales...”. Per 
Pi volia ser un segon Institut, com el de Barcelo-
na. Potser el deixeble més destacat va ser Hum-
berto Garcia arocha, metge el 1936, professor de 
Fisiologia, investigador i ministre d’Educació en un 
govern d’esquerra. Va treballar per reforçar l’ense-
nyament pública. Un decret de l’any 1946, per tenir 
més control de l’educació privada, el va obligar a 
dimitir. Després del cop d’estat de 1948 va patir un 
exili bastant llarg. De 1951 a 1959 va estar al Cana-
dà i pogué esser docent a Montreal. Morí a Caracas 
l’abril de 1995, amb 82 anys.

Entre els contactes, científics i polítics de Pi, 
cal recordar també als professors Granier-Doyeux 
i Tejera. Marcel Granier-Doyeux (Caracas (1916 
– 1996) va tenir una activitat paral·lela. Metge el 
1940, amplià estudis a Yale i a Basilea, especialis-

ta en farmacologia i toxicologia. Fou catedràtic de 
Farmacologia i President de l’Acadèmia Nacional de 
Medicina de Veneçuela. Va fer recerca en el camp 
dels medicaments, les drogues, i les plantes amb 
activitat terapèutica o tòxica de Sudamèrica, publi-
cant més de dos-cents treballs. També es dedicà 
activament a la política. Ambaixador de Veneçue-
la a París (1969-1973) i representant a les Nacions 
Unides. 

Enrique tejera Guevara. (1889-1980). Metge, 
professor a la facultat, investigador, considerat un 
savi. També va fer política. Fou ministre d’Educa-
ció i ell mateix va insistir en que un dels records 
més agradables de l’etapa de ministre fou la visita 
i l’acolliment que va poder fer de Pi-Sunyer, com a 
científic a Veneçuela. Format a París. Va començar 
la carrera docent com a professor d’histologia. Des-
prés es dedicà més a la medicina tropical. Va des-
tacar en l’estudi dels actinomicets, camp en el que 
fou una autoritat. Fou ministre de Salut el 1935 i 
d’Educació el 1939. També havia estat ambaixador 
a Bèlgica i en altres països de l’entorn sudamericà. 
Va deixar la política el 1945. 

Humberto Garcia Arocha Marcel Granier-Doyeux Enrique Tejera Guevara

Jacint Corbella i Corbella; Eldemira Domènech-Llaberia
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relaCions aMB FisiòleGs i BioqUÍMiCs dels esTaTs UniTs

Van ser de caire diferent. Es tractava de labora-
toris de gran presti gi on enviava alguns deixebles, 
sovint amb beques, per a formar-se en les noves 
tècniques i rebre la infl uència de l’ambient de tre-
ball. El primer pas cronològic és l’estada de Manuel 
Dalmau algun temps amb Emil Abderhalden a Ha-
lle, encara a Europa, i després a la universitat de 
Harvard, gairebé tot el curs 1916-17. Allí els seus 
mestres foren Ott o Folin i Walter Cannon. Amb-
dós eren investi gadors de primer nivell, van seguir 
mantenint contacte amb fi siòlegs de Barcelona i 
van rebre altres deixebles. Quan la guerra civil Can-
non recolzà la posició dels fi siòlegs catalans. 

Un altre dels mestres nordamericans que rebe-
ren deixebles catalans fou John F. Fulton, que va 

ser professor a Yale. Als TSB publicà, juntament 
amb Jaume Pi-Sunyer Bayo sobre innervació mus-
cular i un treball experimental en gats descerebrats 
(1928). Per qüesti ons personals Fulton deixà el 
treball com a professor de fi siologia i passà a una 
tasca més tranquil·la, la docència d’història de la 
medicina.

La Rockefeller Foundati on va ser també un punt 
d’entrada de becaris catalans, que més tard van 
passar a altres centres, per quedar-s’hi defi niti va-
ment., com fou el cas de Francesc Duran Reynals 
i Jordi Folch Pi. En conjunt la petjada dels mestres 
americans va ser decisiva pel progrés de la fi siolo-
gia i la bioquímica a Catalunya.  

Walter Cannon John F. FultonOtt o Folin

Exposició del Centenari de l’Insti tut de Fisiologia de Barcelona. (II) El text
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relaCions aMB alTres CÀTedres de FisioloGia esPanYoles

Foren intenses i al cap del temps entre les de 
Madrid i Barcelona, regides per Juan Negrín i Au-
gust Pi-Sunyer, dominaven al panorama. Alguns les 
tingueren com a porta d’entrada i altres hi restaren 
fins el final del periode. August Pi-Sunyer entrà per 
Sevilla, Jesús Bellido fou catedràtic de Saragossa i 
Granada;. Jaume Pi-Sunyer Bayo ho va ser de San-
tiago el 1936. 

Més definitius foren Santiago Pi Suñer, que va 
entrar per Saragossa i s’hi quedà; i Josep Puche 
que entrà per Salamanca, i al cap de poc passà a 
València, on fou rector i s’hi quedà fins que hagué 
d’exiliar-se. 

Una situació diferent és la càtedra de Madrid. 
A començaments de segle el professor era José 
Gómez Ocaña. Quan morí el 1916 la vacant tardà 
anys a omplir-se. Hi havia un espanyol formant-se a 
Alemanya i ja era professor a Leipzig quan feu l’opo-
sició per la càtedra de Madrid i la guanyà. Era Juan 
Negrín López, membre destacat del partit socialis-
ta, va ser cap del govern de la República en els anys 
de la guerra. Negrín morí exiliat a Paris el 1956. 

August Pi-Sunyer havia tingut un paper impor-
tant en aquesta provisió. Quedà una bona, estreta, 
amistat entre els dos i les dues escoles, relacions de 

confiança personal, fins i tot familiar; però també 
universitària i política que es manifestà clarament 
en els anys de la guerra. Així Puche fou responsable 
del comanament de la sanitat militar, i de funcions 
d’organització de l’ajut a refugiats quan l’exili, més 
a Mèxic, per decisió directa de Negrín, que va ser el 
cap de govern de la República en el exili.

S’ha de conèixer també la relació especial que va 
tenir August Pi-Sunyer amb leonardo rodrigo la-
vín, que havia guanyat les oposicions per la càtedra 
de Càdis de l’any 1903, en les que també participà 
August, que al cap d’un any, 1904, guanyaria la cà-
tedra de Fisiologia de Sevilla.  Van publicar junts un 
“Tratado de Fisiología. Fisiología general”, editat a 
Barcelona l’any 1910. Lavín havia nascut a Santoña 
(Cantàbria) a les acaballes de l’any 1867 i morí als 
82 anys a Càdis, l’any 1950.  Fou metge a Saragossa 
l’any 1889. També va ser llicenciat en Ciències Na-
turals. Guanyà les oposicions per a metge de banys 
i va fer una estada a Manila on va anar per parti-
cipar en la vacunació contra la verola.  Després ja 
s’integrà a la universitat i va ser llargament degà 
de la facultat de medicina durant quinze anys, de 
1921 a 1936. Igualment fou membre de l’Acadèmia 
de Medicina de Cadis des del 1921 i president de 
1926 a 1937.

José Gómez Ocaña Leonardo Rodrigo LavínJuan Negrín

Jacint Corbella i Corbella; Eldemira Domènech-Llaberia
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exPosiCió del CenTenari de l’insTiTUT de FisioloGia de 
BARCELONA. (III) LES VItRINES. ELS LLIBRES

JAULAR i AULET Irene; CORBELLA i CORBELLA, Jacint
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Exposició del Centenari de l’Institut de Fisiologia de Barcelona. (III) Les vitrines. Els llibres
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Exposició del Centenari de l’Institut de Fisiologia de Barcelona. (III) Les vitrines. Els llibres
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GUARDIOLA1, Elena;  BAñOS2, Josep-Eladi
1Acadèmica corresponent, 2Acadèmic numerari electe 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Barcelona

asPeCTes BioGrÀFiCs
Fèlix (Feliu, segons algunes fonts) Janer i Bertran 

(Figura 1) va néixer a  Vilafranca del Penedès el 
1779. El seus pares eren Miquel Janer i Pausas, fer-
rer, i Antònia Bertran i Anglada. A la seva vila natal 
va estudiar, ja de ben petit, els principis de la gra-
màtica llatina i de la filosofia peripatètica; després, 
es va traslladar a Barcelona, on estudià, al seminari 
tridentí, gramàtica castellana, llatí, retòrica, poèti-
ca, filosofia, teologia eclesiàstica i teologia moral 
durant dos anys i, més tard, ja a Cervera cursà el 
tres anys de filosofia, graduant-se l’any 1793 com a 
batxiller en filosofia1-3.

Va seguir formant-se amb estudis d’anatomia, 
botànica, física i química a la Facultat Reunida de 
Barcelona i de química a l’Escola de la Junta de Co-
merç de la ciutat comtal. Allà freqüentà les clas-
ses de la Càtedra de Medicina Teoricopràctica, Bo-
tànica i Física Experimental3, a més d’assistir a les 
juntes literàries públiques al Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona. De retorn a Cervera, al començament 
del curs acadèmic de 1799-1800, inicià els estudis 
a la Facultat de Medicina, on cursà els quatre anys 
de medicina teòrica, que finalitzà com a batxiller 
en medicina el 18031. Tornà a Barcelona i l’any 
1805 finalitzà els dos darrers cursos de pràctiques 
a l’Hospital de la Santa Creu, amb Francesc Salvà 
i Campillo; de retorn a la Universitat de Cervera 
es graduà com a llicenciat i doctor en medicina el 
mes d’agost de 18052,3. En aquesta Universitat, el 
desembre de 1806 es presentà a oposicions i fou 
nomenat ajudant reial de medicina; l’any següent,  
 

 
 
 
 
 
també per oposició, va obtenir la Càtedra de Ma-
tèria Mèdica, Terapèutica i Higiene, que ocupà fins 
l’any 18241-3. 

Durant la Guerra del Francès, la Universitat de 
Cervera, tot i restar oberta els primers mesos -Ja-
ner va romandre al front de la seva càtedra fins 
acabar el curs 1807-1808-, va estar tancada fins a 
finals de 1814. Janer va participar llavors en acci-
ons militars, primer com a metge supernumerari, 
substituint metges absents, i després com a met-
ge del sometent de la línia del Llobregat. S’ocupà 
també, quan estava a Vilafranca, dels malalts de la 
vila2,3.

Acabada la guerra, va seguir vinculat a la Univer-
sitat de Cervera i es va anar convertint en una per-
sona destacada a Catalunya. Així, fou soci numerari 
de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 
(1820), vocal de la Junta de Govern del Principat de 
Catalunya, diputat a Corts del 1820 al 1822 -època 
en la que feu llargues estades a Madrid-, membre 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona 
(1822), soci de la Societat Econòmica Barcelonesa 
d’Amics del País (1822) o, més endavant, soci de la 
Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona 
(1837), entre altres3,4. Mentre va ser diputat treba-
llà a les comissions del Pla General d’Instrucció Pú-
blica, Codi Sanitari i Reglament de Beneficència1. A 
part de la seva activitat  com a diputat, intervingué 
també en els debats de molts i variats temes, des 
de la llibertat d’impremta concomitant a la llibertat 
de premsa política a la divisió territorial de Catalu-
nya, la reforma de la sanitat pública espanyola, la 

Sessions Científiques

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2021; 171-183

ConTriBUCió de Fèlix Janer i BerTran a la PreVenCió,  
esTUdi i TraCTaMenT de les MalalTies inFeCCioses i ePidè-
MiqUes dUranT el seGle xix
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reforma universitària o el retorn de la universitat a 
la ciutat de Barcelona3-5.

El 1822, Janer tornà de nou a Barcelona i fou ca-
tedràtic de l’Escola Especial de la Ciència de Guarir, 
fins que va desaparèixer aquesta escola. Llavors, 
una vegada més, marxà cap a Cervera. Però el 1826 
va obtenir, com a interí, la plaça de catedràtic de 
l’Estudi Clínic de Barcelona, que l’any següent pas-
sà a tenir en propietat1. El 1831 fou nomenat cate-
dràtic de Clínica Mèdica de l’Institut de Medicina 
Pràctica de Barcelona -càtedra en la que restaria 
fins l’any 18472- i des de 1832 fou metge major de 
l’Hospital de la Santa Creu6. La seva activitat i els 
seus interessos no es limitaven, però, a la medici-
na; així, a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona va ser revisor de la Direcció d’Electrici-
tat, director de Pneumàtica i Electricitat, censor de 
l’Acadèmia, director de la Secció de Ciències Fisi-
coquímiques, vicepresident i president7; també va 
ser president de la Comissió d’Estadística de la So-
cietat Econòmica d’Amics del País1,3,4. 

Fèlix Janer fou acadèmic numerari de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Barcelona, on ingres-
sà el 26 de febrer de 1822. A l’Acadèmia participà 
activament en temes diversos, des de les aigües 
termals a les topografies, la moral mèdica o les va-
cunes3. Ell fou l’encarregat de la lliçó inaugural del 
curs l’any 1831 (“Sobre las ventajas que ha de pre-
sentar el nuevo reglamento de Academias de Me-
dicina y Cirugía del Reyno”) i el 1844 (“De los viajes 
médicos”). Janer ha estat l’únic acadèmic que ha 
fet la lliçó inaugural dues vegades4,8,9. Poc abans 
del primer discurs, el 1830, Fèlix Janer s’havia ca-
sat amb Micaela, germana de Marià de la Pau Gra-
ells i Agüera, llavors jove estudiant de medicina. El 
12 de maig del 1831 va néixer el seu primer fill, 
Florenci; ell tenia llavors 52 anys3. Més endavant 
naixeria la seva filla. 

Home molt actiu, el 1840 tornà a ser diputat a 
Corts per Barcelona, amb la candidatura monàr-
quica constitucional1; però, a causa dels esdeveni-
ments polítics, la seva elecció no va poder fer-se 
efectiva2,3. El 1842 va sortir de la ciutat just abans 
que fos bombardejada i poc després, el 1843, es-

devingué director del Col·legi de Medicina i Cirur-
gia de Barcelona1. Quan el 1845 es restaurà, de 
forma efectiva, la Universitat a Barcelona, Janer 
fou nomenat primer degà de la nova Facultat de 
Medicina i catedràtic de Clínica i de Moral Mèdi-
ca2. Seguint corrents de l’època, també s’interessà 
per l’homeopatia, essent un dels seus introductors 
a Catalunya10 i cap a 1845-1846 començà a assajar 
els seus efectes en pacients que tractava  a la seva 
clínica; val a dir, però, que recomanava també al-
tres tractaments1. 

Poc després, el 1847, va demanar el trasllat de 
càtedra a la Universitat de Madrid per causes fa-
miliars i allà va ser catedràtic fins el 1862, quan es 
va jubilar forçosament als 83 anys3. La seva acti-
vitat seguí essent intensa en aquesta ciutat, en la 
que va ocupar diferents càrrecs. Allà participà en 
diversos temes controvertits, com quan el 1848, 
mentre era Conseller Reial d’Instrucció Pública, va 
recolzar la sol·licitud de la Sociedad Hahnemanni-
ana Matritense per crear una clínica i una càtedra 
homeopàtiques11: els estudiants de la Facultat de 
Medicina de Madrid van reaccionar i hi hagué di-
versos incidents. El 1862, aquella societat el nome-
naria soci d’honor i de mèrit1. A Madrid fou també 
metge-cirurgià honorari de la Real Cámara (1848) i 
l’any 1852 va rebre la distinció de Comendador de 
Carlos III3.

Fèlix Janer va deixar una extensa obra escrita. 
Per una banda, publicà molts articles en diaris 
i revistes, tant de l’àmbit mèdic com a la premsa 
general; així en trobem, entre d’altres, a El Eco de 
Reus, Gaceta Médica, La Semana i el Boletín Ofici-
al de Instrucción Pública. Codirigí, de 1826 a 1829, 
el Diario General de Ciencias Médicas o Colección 
Periódica de Noticias y Discursos Relativos a la 
Medicina y Ciencias Auxiliares, una revista mèdica 
mensual inspirada en una publicació francesa de 
nom semblant, en la que també va publicar diver-
sos articles3,4. Col·laborà també escrivint al Boletín 
de l’Acadèmia de Ciències Naturals de Barcelona, 
al Diccionario de escritores catalanes, de Torres 
Amat, i al Suplemento d’aquest diccionari de Coro-

Elena Guardiola;  Josep-Eladi Baños, 
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minas1-4.  Per altra banda, va publicar molts llibres, 
en què tractà temes diversos, mèdics i socials. 

No és l’objecte d’aquest treball fer una anàlisi de 
l’obra escrita completa de Fèlix Janer. Hi ha diverses 
publicacions que n’analitzen el conjunt o se cen-
tren en alguna obra específica. Recomanem, per 
qui estigui interessat,  alguns reculls, com el que 
ja va fer Anastasio Chinchilla l’any 1846 al volum 4 
dels Anales históricos de la medicina en general, y 
biográfico-bibliográfico de la española en particu-
lar12, el publicat al Diccionari biogràfic de metges 
catalans per Calbet i Camarasa i Corbella i Corbella 
(1982)1 o, més recentment, els estudis duts a ter-
me per Baltà i Moner (2010, 2014 i 2020)2,3,13, així 
com articles que analitzen alguna obra concreta14 
o aspectes específics en les seves obres15. En els 
propers apartats ens centrarem en les obres que 
Fèlix Janer va dedicar a diversos aspectes relacio-
nats amb la prevenció, l’estudi o el tractament de 
les malalties infeccioses i epidèmiques.

Fèlix Janer va morir a Guadalajara el 2 de desem-
bre de 18651; l’any següent, les seves despulles es 
van traslladar al cementiri de Vilafranca del Pene-
dès i, des de 1889, porta el seu nom un carrer en 
aquesta vila, d’on va ser nomenat fill il·lustre2.

les MalalTies inFeCCioses i ePidèMiqUes 
en l’oBra de Fèlix Janer

Janer va publicar moltes obres, algunes de les 
quals dedicades a les malalties infeccioses-epidè-
miques. A la Taula 1 es presenta una relació de les 
obres que hem localitzat sobre aquest tema. N’hi 
ha tres, però, que es poden considerar més relle-
vants, que se centren en tres temes ben diferents. 
La primera està dedicada a instruir la gent del po-
ble sobre com prevenir i curar el còlera morbo asi-
àtic; la segona és un tractat sobre el tifus (tifo) i la 
tercera és un extens tractat sobre les febres (calen-
turas), on recull la seva experiència com a metge 
durant més de 50 anys. Comentem, en els apartat 
següents, aquestes tres obres.

Instrucción clara y sencilla para todas las clases 
del pueblo sobre los medios más convenientes 
y seguros para preservarse del cólera-morbo 

asiático y curarse de sus primeros ataques 
(1834)16-19

Quan l’any 1830 el còlera començà a fer estralls 
a Europa, els metges espanyols van poder entre-
veure el que esdevindria a la península uns anys 
després. Aquell any, la regència ja va fer imprimir 
el fulletó Plan Curativo del Cólera Morbo, mentre 
que la Junta Superior Governativa de Medicina 
cercava informació a les acadèmies del país i de 
l’exterior3. La primera epidèmia de còlera al ter-
ritori espanyol va tenir lloc entre 1833 i 1835. Va 
començar a Portugal el 1833 i poc després es va 
presentar el primer brot a Vigo. Tot i les mesures 
d’aïllament, a l’estiu van aparèixer brots a Andalu-
sia i s’estengué, ja el 1834, a Extremadura, Múrcia, 
Madrid i Barcelona20; els moviments de les tropes 
van tenir un paper destacat en la seva propagació. 
En aquesta epidèmia es calcula que hi va haver 
més de 100.000 morts i prop de 450.000 afectats 
i va comportar  importants implicacions per a la 
salut, així com econòmiques i també científiques3. 
Les opinions dels científics experts sobre l’origen i 
la forma de prevenir-la i combatre-la eren contra-
dictòries. Mentre alguns aconsellaven l’aïllament, 
altres defensaven que no es tractava d’una malal-
tia contagiosa, la qual cosa condicionà les mesures 
aplicades en diferents territoris.

A la ciutat de Barcelona, les notícies de la malal-
tia publicades a la premsa des de finals de febrer 
de 1834 van precedir uns quants mesos la malal-
tia; A les dades sobre l’epidèmia s’afegien recoma-
nacions per a prevenir el contagi i opinions sobre 
les mesures que prenia el govern3. Així, la ciutat 
de Barcelona es va anar preparant: es van anar 
organitzant els hospitals i la vigilància policial dels 
que arribaven a la ciutat, es van establir cases de 
quarantena a Lleida i Tortosa per als viatgers provi-
nents de poblacions, es va acordar la incomunica-
ció d’aquestes poblacions afectades, es van restrin-
gir les sortides i les reunions, es limità l’entrada a la 
ciutat, es van tancar les escoles i els cafès, etc. Les 

Contribució de Fèlix Janer i Bertran a la prevenció, estudi i tractament de les malalties infeccioses i epidèmiques durant el segle XIX
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autoritats van intentar minvar la fugida de metges, 
cirurgians i apotecaris de la ciutat amb l’amenaça 
que aquells que ho fessin perdrien el seu lloc de 
treball21.

El brot epidèmic va començar finalment el 4 
de setembre del 1834, amb una gran morbiditat 
i mortalitat (fins a 248 defuncions en un sol dia). 
Es va donar per acabat el 13 de novembre d’aquell 
mateix any3,20.

Felix Janer davant la gravetat de la situació sa-
nitària en diverses ciutats espanyoles a causa del 
còlera, publicà aquell mateix any Instrucción clara 
y sencilla para todas las clases del pueblo sobre los 
medios más convenientes y seguros de preservarse 
del cólera-morbo asiático y curarse de sus primeros 
ataques, de la qual se’n van fer tres edicions i una 
reimpressió aquell mateix any16-19 i una altra (quar-
ta edició) el 184822 (Figures 2).

 Es tracta d’una obra de caire divulgatiu dirigida, 
sobretot, a la població rural, que molt probable-
ment devia escriure abans que l’epidèmia arribés 
a Barcelona i que es devia publicar amb l’arribada 
de l’epidèmia a aquesta ciutat (“Hemos creido que, 
aun después de tanto como se ha escrito sobre los 
medios preservativos y curativos del cólera-morbo, 
puede ser útil una instrucción clara y sencilla, bien 
que al mismo tiempo bastante completa, que es-
ponga á todas las clases del pueblo las reglas mas 
útiles y practicables para preservarse de aquella 
terrible enfermedad y aun para curarse de sus pri-
meros ataques”). 

Pensem que devia tenir molt èxit, ja que l’any 
1834, durant el brot epidèmic, se’n van publicar 
tres edicions a Barcelona i una reimpressió a Vi-
lafranca (probablement es va traslladar a aquesta 
vila durant l’epidèmia), que va anar revisant i aug-
mentant.

Comença amb el que anomena medios preser-
vativos. La base d’aquests mitjans és, diu, “la fuga, 
trasladándose á otro punto donde no esté el cóle-
ra; pero esta fuga lleva consigo muchos inconveni-
entes y disgustos”. És per això que inclou una sèrie 
de recomanacions sobre com s’ha de fer aquesta 
fugida, tenint en compte si el còlera ja ha arribat o 

no al poble o ciutat o si la persona ja s’ha contagiat, 
així com altres aspectes, i estableix fins a 6 situa-
cions diferents, en les quals l’estratègia varia. Fou 
aquesta recomanació preventiva, àmpliament es-
tesa durant l’epidèmia, motiu de crítiques cap a les 
autoritats que ho permetien, difoses per la prem-
sa, sobretot per què la població més adinerada, 
que era també la que tenia responsabilitats civils 
i socials, era la que ho tenia més fàcil per marxar3. 

Janer reconeix que hi ha molta gent que, per di-
versos motius, no pot fugir. I, tot i que no es coneix 
la causa primera de la malaltia, exposa les mesu-
res que s’han de prendre per prevenir-la (“Convi-
ene que estos individuos sepan y practiquen los 
diversos medios mas útiles y seguros de preser-
varse del cólera”). Així, s’ha d’evitar tot allò que 
pugui fer adquirir la malaltia i fer tot allò que la 
pugui evitar. Aconsella fer una vida sana i ordena-
da, evitant tot el que pugui portar a emmalaltir i 
procurant una gran higiene personal i de la casa. 
Recomana banyar-se (amb mesura; massa higiene 
pot ser fins i tot perjudicial, diu), que la roba sigui 
neta, evitar les emanacions de matèries animals o 
vegetals en descomposició, rentar la roba dels ma-
lalts i treure-la fora de casa, tapar les sortides de 
les clavegueres, no mantenir tolls d’aigua bruta o 
estar a prop de pantans i ventilar molt els habitat-
ges vàries vegades al dia. Adverteix que no ha de 
dormir molta gent en una mateixa habitació o al 
mateix llit i que, si algú emmalalteix, s’ha de deixar 
sol en una cambra i, si algú es mor, s’ha de treure 
ràpidament el cadàver. S’han d’evitar les reunions 
amb molta gent, en espais públics i privats, a l’aire 
lliure i, sobretot, dins de les cases. Recomana les 
fumigacions amb clor, que poden ser de diferents 
tipus, de les que en dona les receptes i explica la 
manera com fer-ho. S’han de desinfectar les comu-
nes i també les persones que toquin algun malalt. 

Quant a l’alimentació, recomana menjar amb 
mesura però en quantitat suficient i triar productes 
de bona qualitat, fàcils de pair, verdures i amani-
des, carn millor que peix, i llet, llegums i pa. I sug-
gereix el que pot ser un menú diari. Com a begu-
da, l’aigua barrejada amb vi negre, fresca a l’estiu. 
Inclou també una sèrie de consells sobre quan es 
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pot o no sortir de casa i com s’ha d’anar vestit i re-
comana fer exercici a l’aire lliure i evitar cansar-se 
massa o arribar a l’esgotament. 

També fa referència als aspectes psicològics de 
l’epidèmia: “La tranquilidad de ánimo , el valor y 
serenidad son cosas sumamente útiles en tiempos 
de epidemias, y de consiguiente se procurará cuan-
to fuere posible estar tranquilo, animoso y sereno. 
La buena conversación, la amena lectura, las ter-
tulias de pocos individuos que no hablen de muer-
tos, enfermos, ni otros asuntos tristes y aflictivos, 
sino de cosas agradables ó á lo menos indiferentes, 
serán sin duda ventajosas , distrayendo y recrean-
do el ánimo y dándole mas vigor para soportar las 
penas y disgustos indispensables en unos tiempos 
tan calamitosos como son los de las epidemias”. 

Tots aquests consells són aplicables, explica, en 
major mesura encara, als malalts convalescents, 
per tal que es recuperin.

La segona part del llibre la dedica als medios 
curativos. Comença referint-se a la colerina, els 
símptomes i signes que es manifesten a l’inici de 
la malaltia i que varien d’un malalt a un altre: en 
aquesta fase els malalts hauran de seguir els con-
sells anteriors i cuidar-se molt. Quan el malalt es 
trobi pitjor, i mentre no tingui diarrees, haurà d’en-
llitar-se i, si segueix empitjorant, avisarà el metge, 
s’hidratarà i començarà el tractament amb llinosa 
o altres plantes i, segons el cas, s’usaran sangone-
res, cataplasmes o làudan. Si es té diarrea, també 
s’haurà de fer llit i es començarà a fer dieta, be-
vent, per exemple, aigua d’arròs per hidratar-se. 
Segons el grau d’afectació, i si hi ha també mal de 
panxa o mal de cap, s’aniran afegint tractaments: 
làudan, pólvores d’ipecacuana, cataplasmes, lava-
tives, sangoneres, sagnies, banys d’aigua tèbia o 
calenta, etc. El tractament serà molt més enèrgic 
si augmenten els vòmits i la diarrea i s’incremen-
taran les sagnies i l’aplicació de sangoneres. També 
proposa diferents tractaments quan hi ha rampes a 
les cames i als braços i quan hi ha molta sudoració.

Quan el malalt arriba a la fase de algidez (“es de-
cir, de frialdad, porque los enfermos se ponen en-
teramente frios y sin pulsos al paso que tal vez se 

abrasan de calor interno y de sed”), se seguirà amb 
les sagnies i amb els banys i es faran fregues amb 
diferents substàncies a les extremitats; es donarà 
aigua d’arròs freda -i fins i tot neu-, làudan, etc. 
com en les fases anteriors. A partir d’aquest mo-
ment, només s’administraran els tractaments que 
ordeni el metge, que serà qui tractarà el malalt en 
aquesta fase i en la posterior o de reacción.

Janer dedica les darreres pàgines a destacar que 
el tractament l’ha de guiar el metge i desaconse-
lla fer servir una sèrie de tractaments populars o 
poc provats: “Conviene también sobre manera que 
el pueblo no se deje seducir por una vana confian-
za en ciertos remedios y preservativos que se han 
celebrado mucho por varias personas estrañas al 
arte de curar y aun por algunos facultativos” /.../ 
“pues esta creencia puede ser muy perjudicial, por 
cuanto confiando demasiado en la acción saluda-
ble de tales remedios se dejaría de practicar todo lo 
que hemos dicho hasta aqui y que es lo que, según 
la esperiencia ya de muchos años y muchos paises, 
especialmente del nuestro, ha de merecer nuestra 
confianza”.

Acaba fent una recomanació als més pobres. Si 
es posen malalts han d’anar a l’hospital, on se’ls 
tractarà: “Conviene mucho por fin que las gentes 
pobres ó poco acomodadas, que vivieren en malas 
habitaciones y no pudieren recibir en ellas todos 
los ausilios necesarios para curarse del cólera, se 
apresuren á pasar á los hospitales establecidos por 
el Gobierno, en que los recibirán con la prontitud y 
constancia convenientes. Asi es como podrán evi-
tar una muerte casi cierta, sobre todo si pasaren á 
ellos tan al principio del mal como fuere possible”.

Uns anys més tard, el 1846, Chinchilla12 comen-
tava aquesta obra amb aquestes paraules: “En este 
librito se esponen sucinta y claramente los medios 
que deben practicarse para evitar la invasión del 
cólera, los preceptos higiénicos mas apropiados, 
una sucinta relación de los preliminares del cóle-
ra y del primer ataque, y últimamente los medios 
que en este caso deben hacerse”. I afegia: “Se han 
hecho tres ediciones de este escrito; prueba de la 
acogida que tuvo y de la importancia que se le dio”.
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Janer es va traslladar a Madrid amb la seva fa-
mília el 1847. L’any següent es publicà en aquesta 
ciutat la quarta edició d’aquesta obra22, coincidint 
amb un rebrot del còlera a Madrid.

Tratado del Tifo (1836)23

Janer va traduir del llatí al castellà aquesta 
obra, publicada uns anys abans per Franz Xavier 
Hildenbrand (1789-1849), professor, en aquells 
temps, a Pavia. Es basava en una d’anterior, molt 
més extensa, sobre el tifus contagiós (Ueber den 
ansteckenden Typhus, nebst einigen Winken zur 
Beschränkung oder gänzlichen Tilgung der Kriegs-
pest und mehrerer anderer Menschenseuchen), 
escrita pel seu pare, Johann Valentin Hildenbrand 
(1763-1818), metge austríac, catedràtic de clíni-
ca mèdica a la Universitat de Viena. Janer va es-
collir l’obra del fill, com ell mateix explica, perquè 
es tractava d’una obra breu, un compendi, la qual 
cosa feia que fos més manejable i pogués estar a 
l’abast de qualsevol persona que l’hagués de me-
nester. La seva intenció, en fer-ne la traducció, era 
donar a conèixer les característiques de la malaltia 
i el mètode curatiu d’aquest metge, que no s’usava 
en aquell temps a casa nostra. Janer afegeix a la 
traducció un bon nombre de comentaris i explica-
cions, que conformen gairebé un terç del volum i 
complementen el contingut de l’obra traduïda (Fi-
gura 3)23.

El primer capítol, Del tifo contagioso exantemáti-
co, defineix el tifo contagioso (“una enfermedad 
aguda, febril, contagiosa, acompañada de un exan-
tema propio y de una eminente afeccion del siste-
ma nervioso”) i estableix les diferències amb altres 
tipus de tifo, com ara la pesta o la febre groga. Atri-
bueix el seu origen a un miasma contagiós propi. 
Fa una revisió històrica de la malaltia (Antigüedad 
del tifo), des de l’antiga Grècia a les epidèmies dels 
segles XV a XVIII, fent especial esment a les que les 
tropes franceses de Napoleó van anar escampant 
per Europa al seu pas. Més endavant diferencia 
dos tipus de tifo: originari o primigeni i comunicat 
per contagi o secundari, segons es presenti en una 
persona sana o en una ja prèviament malalta.

El següent capítol -la part més extensa de l’obra- 
se centra en la descripció de la malaltia (Descrip-
ción del tifo. Tifo en su curso regular) des dels 
primers símptomes; distingeix diferents estadis, 
que descriu molt detalladament: estadio de la 
oportunidad o de los pródromos, estadio de la in-
vasión, estadio inflamatorio-catarral, estadio ner-
vioso, estadio de la crisis, estadio del decremento 
i convalecencia. Afegeix un apartat dedicat al Tifo 
en su curso anómalo, en el qual descriu diferents 
tipus de tifo: inflamatorio, gástrico, tifo nervioso-
asténico i pútrido, i un altre sobre el diagnòstic de 
la malaltia i el diagnòstic diferencial (Diagnóstico 
y última diferencia del tifo) amb el xarampió i di-
verses febres: calentura nerviosa simple, biliosa 
simple, bilio-nerviosa i pútrida. Analitza també les 
causes de la malaltia: predisposició i causes ocasi-
onals (del contagi específic), així com les diferents 
teories sobre el seu origen. Descriu també a basta-
ment l’evolució fins a la curació o la mort, així com 
el pronòstic, segons les característiques del pacient 
i de la malaltia. Una part important està dedicada 
als diferents tractaments, que van des dels emètics 
al tractament antiflogístic, amb sagnies, purgants, 
sangoneres, diaforètics, etc. i alguns preparats quí- 
mics, així com l’aspersió amb aigua freda i una di-
eta adequada. També exposa mesures preventives 
en aquells casos en què la malaltia està en la fase 
prodròmica.

Aquest llibre, de 90 pàgines, conté, a partir de la 
pàgina 63, les notes de Fèlix Janer, en les que, en 
ocasions, comenta el contingut i, en altres, afegeix 
informació complementària o discuteix el que s’hi 
diu, moltes vegades aportant dades de la seva prò-
pia experiència. És aquesta una interessant aporta-
ció de l’autor, que ja comentava Chinchilla12 quan 
deia “Las notas, en número considerable, y tan 
estensas como el mismo original, ilustran algunas 
sentencias del autor alemán; se comparan con las 
ideas dominantes en España sobre el tifo: se da á 
conocer su parte histórica, y se hacen notar las va-
riedades de su curación, relativamente á nuestro 
clima y circunstancias de los españoles”.
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Tratado general y particular de las calenturas 
según los conocimientos prácticos más útiles y 
seguros, comprobados por una experiencia de 

más de cincuenta años (1861)24 

L’any 1861, es publica a Madrid un extens trac-
tat sobre les febres escrit per Janer. És el Tratado 
general y particular de las calenturas según los co-
nocimientos prácticos más útiles y seguros, com-
probados por una experiencia de más de cincuenta 
años24. Janer es decideix a publicar-lo animat pels 
seus deixebles; té 691 pàgines i signa el pròleg el 
30 de novembre de 1860. Janer l’anomena Pire-
tología pràctica i, segons explica, era la primera 
part del que havia d’haver estat un tractat gene-
ral de patologia mèdica, que recolliria les lliçons 
de les seves classes com a catedràtic a Barcelona 
i a Madrid, així com la seva experiència a les sales 
clíniques dels hospitals on havia treballat i com a 
metge de poble o militar, en especial a Vilafranca i 
durant la Guerra del Francès24. Amb aquesta exten-
sa obra reivindica la seva dilatada experiència pro-
fessional així com els amplis coneixements mèdics 
que té. Inclou, també, les teories d’altres autors, 
que comenta a bastament en alguns casos.

Cal dir, però, que Janer va escriure aquesta obra 
temps abans de la seva publicació, però per mo-
tius aliens al propi autor no va veure la llum fins 
el 1861. Ell mateix ho explicava el 1855 a la sego-
na edició de Del buen gusto en medicina y de los 
medios de adquirirlo y perfeccionarlo25, quan deia, 
en referir-se al Tratado general y particular de las 
calenturas: “Esta obra, que se halla concluida al-
gun tiempo hace y no se ha podido publicar /.../ 
por causas independientes de la voluntad del autor, 
esta obra, decimos, es un tratado completo y parti-
cularmente práctico de las calenturas, tanto prima-
rias y esenciales, como secundarias y sintomáticas, 
cuya clasificacion y doctrina se han embrollado 
mucho en estos últimos tiempos”.

Aquest tractat està dividit en 89 apartats o ca-
pítols. En els primers, defineix la febre (calentura), 
els símptomes inicials i els propis, els períodes de 
fred i calor, la sudoració i el seu curs. Analitza les 
causes de les febres i distingeix unes causes predis-

posants, unes d’excitants i unes altres de properes. 
Descriu com acaben i com és el retorn a la salut; 
també els episodis de crisi i l’evolució, en els casos 
més crítics, fins a la mort. Dedica apartats especí-
fics al diagnòstic i al pronòstic i classifica les febres 
segons les seves característiques en primàries, 
contínues, inflamatòries, catarrals, gàstriques -dins 
d’aquestes distingeix diferents tipus: saburrals (pri-
màries i secundàries), bilioses, mucoses i vermino-
ses- i tifoidals. Una part important de l’obra versa 
sobre les febres tifoides: tipus, durada, convales-
cència, causes, diagnòstic, pronòstic i tractament. 
També tenen un lloc rellevant la febre groga i la 
pesta, així com les que considera febres intermi-
tents i les que agrupa com a febres remitents, que 
analitza i tracta, en tots els seus múltiples aspectes, 
àmpliament. També s’endinsa en la convalescència 
i en les recaigudes i com prevenir-les. Acaba dedi-
cant un extens capítol a les febres secundàries, que 
no són una malaltia  elles mateixes, ja que són, diu, 
símptomes d’una altra malaltia.

És un tractat molt interessant, que dona una 
àmplia visió sobre com s’entenien les febres de di-
ferents orígens durant el segle XIX, en una època 
en què diverses malalties infecciones epidèmiques 
van fer estralls a casa nostra i en la que no es dispo-
sava encara de tractaments etiològics. 

Janer justifica la seva obra per la importància de 
les febres dins de la patologia de l’època i per la 
manca de tractats amplis i detallats sobre aquest 
tema, així com per les diferents tendències en el 
seu tractament:  “Es una parte que siempre he crei-
do deberse tratar con alguna extension, ya por la 
gran importancia é indudable especialidad de la 
doctrina piretológica, ya por haberse en estos úl-
timos tiempos dado generalmente muy poco lugar 
á la misma en los tratados de medicina práctica, 
hasta por los autores que admiten la esenciali-
dad de las calenturas. Por desgracia tambien esta 
doctrina piretológica ha sido extraordinariamente 
embrollada en estos últimos años por algunos au-
tores, especialmente franceses, más amigos de ha-
cer innovaciones que de conservar y confirmar las 
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buenas doctrinas trasmitidas por innumerables ob-
servadores desde Hipócrates hasta nuestros dias”.

Quan es va publicar aquest tractat, El Monitor26 
se’n va fer ressò: “El Dr. D. Félix Janer y Bertran aca-
ba de dar á la estampa un excelente tratado so-
bre las Calenturas, y esta publicación nos ha traido 
á la memoria las muchas que le debe la ciència” 
i afegia: “El autor fue uno de nuestros maestros 
mas queridos, ha sido nuestro benévolo protector, 
y es hoy nuestro amigo y erudito consultor. Tales 
circunstancias podrían ofuscarnos respecto del 
mérito y de los servicios del doctor Janer, si estos 
no fuesen conocidos de todo el mundo, y si todo el 
mundo no respetase en el venerable octogenario al 
profesor mas antiguo de España (54 años de cáte-
dra), al antiguo y laborioso diputado á Cortes, al 
ex-Consejero de Instrucción pública, al eruditísimo 
é incansable escritor”26. Es pot trobar en catàlegs 
de llibres de medicina de l’època, com ara el de 
Carlos Bailly-Baillière (llibreter de cambra del rei i 
del Congrés dels Diputats, entre altres), de 1865, 
en què s’especifica que es pot comprar per 30 rals 
a Madrid i per 34 a províncies (en aquest cas, fran-
co de porte)27.

alGUns esCriTs MÉs
Janer, com hem comentat, va ser un autor molt 

prolífic. Va publicar molts articles i molts llibres, 
però en revisar les seves obres i el que s’ha escrit 
sobre ell, sembla clar que no tot el que va escriure 
va acabar essent publicat.

A la segona edició de l’obra de Fèlix Janer Del 
buen gusto en medicina y de los medios en adqui-
rirlo25, publicada el 1855, es va incloure un apar-
tat final on s’incloïen les publicacions de Janer fins 
aquella data (“Noticia de los escritos de D. Félix Ja-
ner que se hallan publicados hasta hoy”) així com 
un apartat final sobre obres que estava preparant 
per publicar (“Debe ademas el Dr. Janer publicar 
las obras siguientes”)25. Entre aquestes hi havia el 
Tratado general y particular de las calenturas24, 
que es publicaria el 1861.

El mateix any 1861, El Monitor26 destacava que 
Janer treballava en la publicació d’algunes altres 

obres (“tiene el doctor Janer preparadas y mas ó 
menos adelantadas  [y algunas enteramente con-
cluidas], las obras siguientes”). 

Algunes de les obres incloses en aquests escrits 
estaven relacionades amb malalties infeccioses. 
Les citem a continuació (copiem literalment els tí-
tols): “Sobre las calenturas intermitentes espúreas, 
que se han de distinguir con mucho cuidado de las 
verdaderas, y curarse de un modo muy diverso”, 
“Sobre el contagio de la tisis pulmonar, exagerado 
y temido con demasía en los siglos pasados, y mas 
despreciado de lo que debiera ser en el presente. A 
esta debe seguir otra Memoria que expondrá una 
doctrina especial de la contagiosidad en las enfer-
medades, fundada en la razón y la experiència”, 
“Sobre la útil distinción de las calenturas tifoideas 
en las que lo son primaria y verdaderamente des-
de un principio, y las que lo son de un modo se-
cundario, y solo por conversion ó degeneración de 
otras calenturas”, “Sobre las calenturas que sin ser 
verdaderamente tifoideas, parecen serlo por razón 
de ciertos síntomas comunmente producidos por 
irradiación ó simpatía, exigiendo una curación di-
versa”, i “Leyes generales y particulares de las epi-
demias, con los preceptos médicos que se derivan 
de aquellas para el mejor diagnóstico, pronóstico, 
preservación y curación de las enfermedades epi-
démicas; con este epígrafe de Plinio: Morbis quo-
que leges quasdam natura posait”. 

Uns anys abans, Chinchilla12, el 1846, citava les 
paraules del propi Fèlix Janer, en relació amb al-
guns d’aquests projectes i la seva publicació: “La 
misma falta de estimulo ha hecho que yo no haya 
publicado algun tiempo hace una Piretologia prác-
tica ó tratado de las calenturas, según los conoci-
mientos prácticos mas útiles y seguros, al que de-
bían seguir las otras partes de un tratado general 
y elemental de los afectos internos. La publicación 
de estas obras, arregladas á los conocimientos ac-
tuales, y destituidas de las nociones que sean me-
ramente teóricas, no podría menos de ser útil á nu-
estros discípulos y principiantes en la práctica de la 
medicina. Tampoco he publicado, como deseaba, 
unos Fracmentos clínicos, o colección de memorias 
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sobre diferentes puntos muy interesantes de me-
dicina práctica, que habían de versar sobre /.../ las 
calenturas intermitentes espúreas, que se han de 
distinguir con mucho cuidado de las verdaderas, y 
curar de un modo muy diverso /.../ sobre el conta-
gio de la tisis pulmonar, exagerado y temido con 
demasía en los siglos pasados, y mas despreciado 
de lo que debiera ser en el presente; sobre la útil 
distinción de las calenturas tifoideas, en las que 
lo son primaria y verdaderamente, y las que solo 
lo son de un modo secundario, y por conversión ó 
degeneración de otras calenturas, Ó bien que solo 
parecen tales por razón de ciertos síntomas produ-
cidos por irradiación ó simpatia /../”. Janer afegia: 
“Podría, en fin, hablar de otras obras proyectadas, 
de que me ha impedido ocuparme la falta de salud, 
de tiempo y de medios; pero dejaré de hacerlo, ya 
que me veo precisado á limitarme á meros deseos; 
quippe vetor fatis”. 

Molt probablement, el que ell esmentava llavors 
com Piretologia práctica ó tratado de las calentu-
ras... es publicaria uns quants anys més tard (1861) 
i seria la base del Tratado general y particular de 
las calenturas24. Hores d’ara desconeixem, però, si 
les altres obres que tenia en projecte o ja avança-
des es van arribar a publicar.
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Figura 1. Fèlix Janer i Bertran (1779-1865)
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2a 2b

Figures 2. L’obra de Fèlix Janer, Instrucción clara y sencilla para todas las clases de pueblo sobre los medios más convenientes 
y seguros de preservarse del cólera-morbo asiático y curarse de sus primeros ataques, que es publicà l’any 1834. Aquell mateix 
any es publicà una segona edició augmentada (2a) així com una tercera edició augmentada (2b); el 1848 veié la llum la quar-
ta16-19,22. 
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Figura 3. Fèlix Janer va traduir del llatí al castellà Tratado del 
tifo, obra escrita per Franz Xaver von Hildenbrand (1789-
1849). Aquesta traducció es va publicar a Barcelona l’any 
183623. 

Figura 4 L’any 1861 es va publicar a Madrid una de les obres 
més importants de Fèlix Janer: Tratado general y particular 
de las calenturas según los conocimientos prácticos, más úti-
les y seguros, comprobados por una experiencia de más de 
cincuenta años24.
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Iconografia de l’Acadèmia

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2021; 184

Joan de Rull i Xuriach (Barcelona 1828 - 1891)  va ser president de l’Acadèmia 
durant dos biennis, 1879-80 i 1881-82. Catedràtic d’Obstetrícia des del 1858 
i degà de la Facultat de Medicina (1880-1891). També va ser vicerector de la 
Universitat.  Fou una de les personalitats més importants,  des d’un punt  de 
vista social i científic  de la medicina barcelonesa, amb un gran prestigi. Va ser 
el president del Congrés de Ciències Mèdiques de Barcelona de l’any 1888.




