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1. Il·lustració de Josep Morell. Anales del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, 1927.
2. Il·lustració de Gaietà Cornet. Annals de medicina, 1937. 
3. La Medicina Catalana, 1936.
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El president
i la Junta de Govern

del Col·legi de Metges
de Barcelona

us feliciten el Nadal
i us desitgen un bon any

desembre de 2010
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Benvolguts companys i companyes,

Aquest any voldria transmetre confiança, il·lusió i esperança, malgrat els 
moments difícils que estem passant. No sé com evolucionarà l’actual crisi 
econòmica, però sí que sé que els nostres professionals mèdics continuaran 
treballant amb tot el seu esforç i dedicació per millorar la qualitat de l’aten-
ció dels ciutadans. Caldrà estar units davant tots els problemes i situacions 
difícils, però crec que una vegada més superarem la situació, tot fent sentir 
la nostra veu per reivindicar unes millors condicions professionals i laborals. 

La nadala d’aquest any ens porta un recull de la publicitat de les revistes 
mèdiques del nostre país sobre els productes farmacèutics i les tecnologies 
mèdiques dels laboratoris clínics de les empreses farmacèutiques. És molt 
important fer memòria de tot allò que ens ha permès consolidar-nos com 
un país amb excel·lència mèdica i farmacèutica, i reconèixer l’esforç dels 
nostres empresaris per crear indústries molt competitives.  

Avui preocupa que les condicions no siguin favorables per mantenir la 
competitivitat i és per això que cal fer esforços per trobar la col·laboració 
necessària entre tots els agents implicats en el nostre sistema sanitari, per 
fer possible la garantia de l’excel·lència i ajudar a fer de Catalunya un país 
punter en la investigació biomèdica.

Us desitjo que passeu un bon Nadal amb la gent que estimeu i us estima i 
que l’any 2011 us sigui favorable en totes aquelles coses que us fan sentir bé.

MIQUEL VILARDELL,
president del Col·legi de Metges de Barcelona

Presentació
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La publicitat mèdica ha estat més l’ob-
jecte d’una mirada encuriosida, entre 

l’estètica i la raresa dels temps pretèrits, 
que no pas d’anàlisi. La publicitat cons-
titueix un element essencial de la nostra 
societat de consum i, com a tal, adquirí 
carta de naturalesa al voltant de la fi del 
segle xix. En un context de consolidació de 
la societat industrial, el pas de l’anunci a 
la publicitat esdevingué un fet crucial en 
l’expansió d’un mercat de consum massiu 
i en el desenvolupament d’uns mitjans de 
comunicació de masses: d’un costat, la 
publicitat informava i, de l’altre, constituïa 
una font d’ingressos. Des d’aleshores, la 
publicitat mèdica ha estat elaborada en una 
multitud i varietat de suports sorprenent, si 
bé aquí només ens ha interessat la publi-
citat impresa en el periodisme català. No 
obstant això, la publicitat que es presenta 
aquí no procedeix de la premsa diària ca-
talana adreçada al conjunt de la població, 
sinó de les revistes mèdiques. Així, l’audi-
ència objectiva d’aquesta publicitat estava 
formada pels professionals de la salut que 
exerciren entre finals del segle xix i la fi de 
la Guerra Civil. A partir d’aquell moment, 
la publicitat mèdica inicià una etapa, en-
cara oberta avui, caracteritzada per dos 
fets lligats a la regulació d’aquest mitjà: 
l’abandó de manera definitiva, majoritària, 
dels mitjans adreçats al públic general i 
la consolidació professional i científica de 
la publicitat. Un tercer element d’aquesta 
etapa estaria lligat al caràcter més infor-
matiu i menys publicitari del mitjà. En con-

trast, el període que considerem fou testi-
moni del desenvolupament de l’estratègia 
publicitària moderna. I si aquesta responia 
a l’eclosió d’una nova forma de producció 
industrial, també ho féu a partir d’una nova 
forma d’informació, que feia possible la 
transformació de productes concrets en 
representacions, en significats complexos 
articulats mitjançant paraules i imatges. En 
la mesura en què no només s’anunciaren 
medecines, sinó també un conjunt divers 
d’elements que contribuí a l’expressió i la 
definició d’una medicina cada cop més es-
pecialitzada, que tenia lloc en una societat 
cada cop més urbana i més complexa, la 
publicitat mèdica esdevingué alhora una 
eina d’identificació i d’autorepresentació 
professional, així com un mitjà de comu-
nicació científica que anava més enllà del 
simple objectiu persuasiu.

El fenomen publicitari modern va tenir 
lloc, per tant, en un context de transforma-
ció de la societat contemporània caracte-
ritzat almenys per tres factors. Des d’una 
òptica farmacèutica, la publicitat de les 
medecines va anar lligada als efectes de 
la industrialització internacional del sector. 
Els trets propis del cas espanyol feren que 
la revolució de les formes farmacèutiques 
i l’eclosió de les especialitats tingués un 
caràcter distintiu. Des d’una òptica mèdi-
ca, la consolidació d’un professional mèdic 
nou, lligat a un model de ciutadà burgès, 
urbà, modern, obert al món, interessat per 
la cultura, amb una formació cada cop més 
experta i especialitzada i modelat per unes 

formes de treball basades en l’eficiència, 
contribuí a la definició d’un públic objectiu. 
Des de l’òptica dels mitjans de comunica-
ció, la consolidació de la premsa diària i 
del periodisme mèdic, així com la trans-
formació de les tècniques tipogràfiques i 
d’impressió van refermar la publicitat com 
a activitat comercial i professional i van 
definir una forma complexa de comunica-
ció.

Amb aquestes coordenades, a les pàgi-
nes següents es proposen algunes idees 
que permeten utilitzar la publicitat mèdica 
impresa a revistes mèdiques catalanes 
com a instrument per descobrir una altra 
forma d’aproximar-se a la història de la 
medicina catalana contemporània.
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Les medecines han estat 
el producte més anunciat 

a la premsa mèdica catalana 
des del segle xix fins a la fi de 
la Guerra Civil. Una mirada a 
l’evolució de la publicitat de les 
medecines proporciona una 
forma original d’apropar-se a 
la història de la medicina cata-
lana contemporània.

Els anuncis foren una reali-
tat a la societat espanyola del 
segle xix malgrat les prohibici-
ons o restriccions legislatives 
quant a la publicitat de mede-
cines. La premsa diària gene-
ral i, per tant, els anuncis i els 

reclams expressament dirigits 
al conjunt de la població foren 
uns dels principals mitjans uti-
litzats, almenys des dels anys 
1850. A la premsa mèdica, la 
generalització de la publicitat 
va tenir lloc de manera defini-
tiva a partir dels anys 1870. Si 
bé els serveis de llibreria mèdi-
ca eren una realitat a la prem-
sa mèdica catalana de mitjan 
segle xix, el predomini de les 
revistes d’autor, és a dir, amb 
un director, alhora propietari, 
que pagava la publicació de la 
seva butxaca i que utilitzava el 
mitjà com a recurs propagan-
dístic de les seves idees, va 
actuar com a fre. L’esclat de 
publicacions periòdiques mè-

Medecines 1. Gaceta médica catalana, 1885.
2. La independencia médica, 1881.
3. La Lanceta, 1888.
4. La Enciclopedia, 1890.
5. Anals de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de 

Catalunya, 1913.
6. Revista de medicina y cirugía, 1916.
7. Laboratorio, 1920.
8. La Clínica, 1930.
9. Laboratorio, 1925.
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diques a la Catalunya de finals 
del segle xix féu de la publicitat 
una font de finançament com-
plementària a les subscripci-
ons i a les inversions dels socis 
propietaris.

Les bases del llenguatge 
publicitari modern es van fo-
namentar en la publicitat de 
les anomenades “medecines 
patentades” estrangeres. Més 
enllà de la frontera difusa en-
tre el preparat de xarlatà i la 
medecina eficaç, aquelles no 
eren sinó el producte de la 
fabricació industrial d’un es-
pecífic, fins aleshores venut 
com a remei secret, explotat 
sota un símbol distintiu, o 
marca registrada, i comer-
cialitzat amb un nom i en un 
envàs característic. La forma 
de presentació preponderant 
d’aquest tipus d’anuncis a la 

premsa mèdica consistí en 
l’agrupació de múltiples anun-
cis, separats per caixes. L’estil 
textual prevalia de manera ab-
soluta, tot utilitzant el cos i el 
tipus de lletra com a elements 
estructuradors de l’anunci (fig. 
2, 3 i 4).

La publicitat va esdevenir len-
tament una veritable activitat 
comercial que cercava orientar 
el potencial consumidor –aquí 
el metge–, sobre el producte i 
el lloc on es podia trobar (fig. 1). 
Es tractava encara d’una publi-
citat deutora de l’estil de pre-

sentació de la nota acadèmica, 
on tot l’espai de l’anunci esta-
va utilitzat. Primer calia fixar el 
nom del producte per establir 
diferències amb medecines 
semblants. Després, la tècnica 
identificativa es completava 
amb la relació detallada de la 
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varietat de problemes mèdics 
per als quals estava indicat el 
producte, així com altres bene-
ficis i promeses derivats de la 
seva ingesta. El text tenia una 
funció clarament descriptiva i 
el llenguatge esdevenia així un 
suport central (fig. 2, 3 i 4).

El model mediterrani alesho-
res dominant –el metge que 
recepta i el farmacèutic que 
confecciona un medicament 
com a resultat dels seus co-
neixements científics i que 
cobra per la seva venda– en-
trà en conflicte amb el model 
industrialitzador que arribava 
de l’estranger. Els específics 
estrangers arribaven, malgrat 
les prohibicions i la normativa 
proteccionista del segle xix, i 
els mateixos adroguers i far-
macèutics els distribuïen en 
exclusiva i els venien (fig. 7). 
A finals de segle, molts farma-
cèutics espanyols començaren 
a conrear específics propis, 
sovint a partir de medecines 
tradicionals, tot recollint els 
procediments mecànics de les 
noves formes farmacèutiques 
–càpsules de gelatina, compri-
mits i injectables (fig. 9).

Amb el pas del temps, les 
tècniques publicitàries se so-
fisticaren i anaren més enllà 
de la presentació factual i 
d’informació útil. La incorpora-
ció d’il·lustracions (fig. 5) i de 
fotografies (fig. 8) contribuí pri-

mer al procés d’articulació del 
discurs de persuasió i venda 
del producte i, després, a fixar 
la forma externa, la identifica-
ció de l’embolcall del produc-
te (fig. 10, 12, 25). Ja al segle 
xx, la professionalització dels 
serveis publicitaris espanyols 
permeté la introducció d’una 
nova metodologia basada en 
un major estudi del producte, 
en l’aplicació dels principis 
de la psicologia aplicada a la 
comunicació i en els canvis 
tecnològics experimentats en 
el món de les arts gràfiques i 
el disseny. Les representacions 
visuals, ja foren il·lustracions 
(fig. 22) o fotografies (fig. 17, 
23), anaven sovint més enllà 
d’una medecina per a un pro-
blema específic, tot ajudant els 
públics dels anuncis a cons-
truir una interpretació pròpia 
del producte. Les il·lustracions 
de Luis Gil de Vicario, profes-
sor de dibuix científic a l’Insti-
tut d’Ensenyament Secundari 
de Barcelona des del 1935, 
van portar els elements de la 
comunicació no verbal en els 
anuncis de medecines a la mà-
xima expressió, tot guanyant la 
partida a l’argumentació textu-
al (fig. 13).

La presència complementària 
del text i la imatge fou predo-
minant en aquest tipus d’anun-
cis. La incorporació de la idea 
de novetat o de descobriment 

10. Archivos de oftalmología hispano-americanos, 1924.
11. Paidoterapia, 1928.
12. Col·lecció de treballs de l’Institut Policlínic, 1929.
13. Estudios médicos, 1927.
14.	Monografies	mèdiques, 1930.
15. Butlletí de l’Hospital de Ntra. Sra. del Sagrat Cor de Jesús, 1934.
16. La Medicina Catalana, 1935.
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conferí un caràcter volguda-
ment revolucionari a l’estratè-
gia publicitària d’alguns pro-
ductes (fig. 6). Diferents formes 
de recórrer a l’autoritat científi-
ca –crides directes al consens 
entre els metges, referències a 
eminències mèdiques o a in-
formes acadèmics favorables, 
inclusió de cartes de pacients 
restablerts, esment d’hospitals 
usuaris del producte– cercaven 
el convenciment amb el pretext 
d’una pàtina científica. Així, el 
diàleg entre metges, un expe-
rimentat i l’altre inexpert, asse-
gurava la bondat del producte 
(fig. 11). En altres casos, amb 
l’objectiu de superar els entre-
bancs de la tècnica publicitària 
de la promesa buida –consis-
tent a utilitzar afirmacions que 
no podien ser provades o cor-
roborades (fig. 14)–, el recurs 
a les demostracions visuals del 
tipus abans-després de l’ús del 
producte esdevenia una estra-
tègia complementària o de re-
forç fonamental (fig. 8).

En el marc del procés de con-
solidació del catalanisme mè-
dic, l’ús del català com a eina 
de comunicació científica es-
devingué una realitat creixent 
a la premsa mèdica catalana 
del primer terç del segle xx. La 
dificultat de mantenir vives les 
publicacions portà els seus edi-
tors a demanar expressament 
als lectors-metges l’adquisició 
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dels productes que les patroci-
naven (fig. 15). En aquesta línia, 
les crides al caràcter nacional 
de certes preparacions, enfront 
d’una indústria dominada per 
la farmàcia estrangera, cerca-
va clarament el consentiment 
del metge català (fig. 16, 23). 
Altres anunciants, plenament 
conscients de la penetració 
dels seus productes entre els 
metges catalans, renunciaven 
a les formes gràfiques en favor 
d’anuncis textuals, a tota plana, 
on detallaven problemes mè-
dics al costat de les solucions 
en les seves diferents formes 
farmacèutiques: el memento, a 
més, es podia retallar i guardar 
com a recordatori terapèutic 
(fig. 24).

En la part final del període 
aquí considerat, si bé encara 
coexistien anuncis que empra-
ven totes les fórmules estratè-
giques fins ara descrites, bona 
part de la publicitat havia arri-
bat a un alt grau de maduresa 
professional, tot definint els 
elements bàsics que van mar-
car les etapes de la publicitat 
mèdica del segon terç del se-
gle xx. Aquesta professionalitat 
estava en consonància amb la 
modernitat científica que ja ca-
racteritzava la medicina cata-
lana del període. Els anuncis 
inserits a la revista La Medicina 
Catalana així ho manifesten 
(fig. 19). La combinació d’il-

lustracions i textos va adquirir 
aleshores un caràcter sòlid. Es 
tractava d’un nou disseny 
d’elements complementaris en 

l’estratègia d’argumentació, 
informació i persuasió: les re-
presentacions gràfiques lliga-
des a l’ús de determinats ins-

truments mèdics (fig. 18), la 
formulació química dels com-
ponents dels producte, la in-
corporació dels mateixos apa-
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rells científics o els escenaris 
de la pràctica mèdica (fig. 23). 
Els anuncis del període també 
palesaven la consolidació defi-
nitiva del model de fabricació 
industrial lligat a la recerca ex-
perimental en laboratoris. Així, 
el desenvolupament dels com-
postos vitamínics i de la teràpia 

hormonal (fig. 20) o la recerca 
en formes terapèutiques contra 
les anomenades malalties es-
figmomanomètriques (fig. 21) 
s’afegiren a la recerca del tràn-
sit al segle xx contra el microbi, 
centrada en el sèrum i la vacu-
noteràpia o en agents germici-
des com el salvarsan.

17. Ars medica, 1935.
18. La Medicina Catalana, 1936.
19. La Medicina Catalana, 1936.
20. La Medicina Catalana, 1936.
21. La Medicina Catalana, 1936.
22. Revista médica de Barcelona, 1936.
23. La Medicina Catalana, 1937.
24. Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya, 1935.
25. Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya, 1933.
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El tònic i reconstituent 
Phosphorrenal Robert fou 

una de les especialitats far-
macèutiques més populars 
del primer terç del segle xx. 
Els productes elaborats a la 
farmàcia i laboratori de Josep 
Robert Soler s’anunciaren a 
un gran i variat ventall de re-
vistes mèdiques espanyoles, 
així com a la premsa diària 
(fig. 31 i 32).

La farmàcia Robert exem-
plifica el model empresarial 
espanyol que arrenca a finals 
del segle xix davant l’escome-
sa dels específics francesos 
i de la fabricació industrial 

del centre i nord d’Europa. 
Un model de petita empresa 
basat en el laboratori de la 
rebotiga. Una fórmula em-
presarial que a Catalunya va 
tenir una forta tradició, tal i 
com recorden els noms For-
miguera, Fortuny, Genové, 
Massó, Cusí, Andreu i, en al-
guns casos, amb un fort ar-
relament familiar com els de 
les nissagues Uriach, Esteve 
i Almirall. Josep Robert fou 
un d’aquells homes de cièn-
cia amb esperit emprenedor. 
Format com a farmacèutic i 
enginyer químic, conreà la 
història natural i fou profes-

sor de l’Escola d’Enginyers 
Industrials de Barcelona.

El primer element que des-
taca en els anuncis de la far-
màcia Robert en aquest perío-
de és l’establiment clar de la 
marca empresarial (fig. 27). La 
marca està representada per 
un savant, un home provecte 
que treballa envoltat d’instru-
ments científics amb el llibre 
d’experiències a les mans. La 
incorporació d’aquesta imatge 

científica cercava la norma-
lització d’una nova pràctica 
occidental que assimilava una 
forma de producció científica 
amb el valor i la confiança 
d’un producte. La deessa Pa-
nacea, representació aquí de 
la saviesa del metge, indica 
aquesta veritat als potencials 
consumidors-pacients del tò-
nic Robert –treballadors, gent 
gran, dones i nens– (fig. 28). 
Al costat de la marca, el nom 

Farmàcia i laboratori
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del producte, tot declarat en 
el registre sanitari d’especia-
litats farmacèutiques creat a 
Espanya el 1919.

Els anuncis de la farmàcia 
Robert demostren la convi-
vència dels recursos textuals i 
visuals, així com una tipogra-
fia i una maquetació cada cop 
més treballada. També deixen 
establert, en lletra d’imprem-
ta, quines són les formes far-
macèutiques del producte 
–granulat, elixir i injectable–, 
fins al punt que res no cal dir 
quan l’anunciant decideix in-
corporar la imatge fotogràfica 
al final del període (fig. 29). Les 
il·lustracions d’aquests anun-
cis estan signades de la mà de 
l’artista català Argemí (fig. 26, 
28, 30 i 33). Res no sabem so-

bre com s’establí la relació de 
treball entre l’anunciant i el 
dissenyador o, si escau, l’agent 
publicitari. Els dibuixos repre-
senten, en tot cas, els usuaris 
potencials del producte i l’es-
pai de la pràctica mèdica do-
minada pel metge.

26. Ars medica, 1931.
27. Anals de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de 

Catalunya, 1912.
28. Archivos de oftalmología hispano-americanos, 1924.
29. La Medicina Catalana, 1933.
30. Laboratorio, 1920.
31. Mujer y madre, 1930.
32. Butlletí de l’Hospital de Ntra. Sra. del Sagrat Cor de Jesús, 1934.
33. Anals de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de 

Catalunya, 1920.
34. Anales de medicina legal, psiquiatría y anatomía patológica, 1933.
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La perspectiva del gène-
re permet una avaluació 

diferent –sovint restringida 
a aspectes merament estè-
tics– de la representació de 
la dona en la publicitat mè-
dica.

A finals del segle xix, algu-
nes revistes mèdiques –di-
rigides a practicants, lleva-
dores, auxiliars i també a les 
dones en general– palesaven 
la disputa professional al vol-
tant de l’embaràs i el part. En 
el context d’emergència de 
la ginecologia com a espe-
cialitat, el ginecòleg tenia el 
domini sobre tot allò relacio-
nat amb la dona i el seu cos. 
Malgrat aquest paper de guia 
per a les dones, les llevado-
res feren sentir la seva veu 
amb mitjans de comunicació 
propis, tal i com mostra el 
cas de Dolors Roldós de Co-
lomer (fig. 36, 37, 38). 

El model hegemònic burgès 
constituïa una realitat ben 
consolidada, i gens desafi-

ada, en aquest període. La 
normalització androcèntrica 
va establir diferències sexu-
als a partir de criteris anatò-
mics, fisiològics i cognitius 
que van portar a la creació de 
jerarquies biològiques i a una 
relació de poder controlada 
per l’home (fig. 41).

La relació de desigualtat le-
gitimà una organització soci-
al que es va traduir en la res-
tricció de la vida de la dona 
–burgesa– a l’esfera privada, 
on desenvoluparia l’ideal 
burgès com a esposa, mare, 
cuidadora de la família i de 
la llar. La dona va esdevenir 
la transmissora perfecta dels 
hàbits higiènics de la soci-
etat burgesa: neteja i venti-
lació, ordre, cura de la roba, 
educació domèstica dels 
nens. La teoria microbiana 
donà suport a la croada hi-
giènica mitjançant la creació 
de procediments profilàctics. 
Fou aleshores quan el llei-
xiu esdevingué un producte 

indispensable a la llar (fig. 
40). La dona mare-cuinera 
també fou transmissora de 
l’educació alimentària. Així, 
la publicitat sobre el valor 
nutritiu de determinats ali-
ments s’adreçà directament 
a la dona o bé al metge pedi-
atre com a expert indicador. 
Els complements alimentaris 
–oli de fetge de bacallà, ca-

cau, fosfatina– eren anunci-
ats mitjançant la tècnica del 
registre positiu –èmfasi en el 
concepte de benestar a partir 
de la idea que el consumidor 
preveu la malaltia i actua 
per mantenir la salut. Les 
imatges de nens vigorosos 
suggerien que el consum del 
producte els feia més sans 
i feliços. Les mares, a més, 
evitaven malalties com ara el 
raquitisme, l’anèmia, o l’avui 
desueta escròfula (fig. 42).

La construcció biològica del 
cos de la dona, legitimada 
per la ciència, afirmava la 
constitució malaltissa feme-
nina per definició. Tot es ce-
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nyia, bàsicament, als tras-
torns nerviosos i a les disfun-
cions ginecològiques. Mitjan-
çant la tècnica d’identificació 
de dèficits, els anuncis con-
tribuïen a crear necessitat i 
movien a l’acció tot llistant 
les malalties que els produc-
tes podien combatre: clorosi, 
anèmia, herpetisme, amenor-
rea, histerisme, epilèpsia, in-
apetència, esterilitat, propen-
sió a l’avortament (fig. 35, 
39, 43, 44). Al seu costat, al-
tres anuncis haurien de defi-
nir el cànon de la bellesa fe-
menina en termes d’higiene 
íntima i de control del pes 
corporal.

35. El Eco de las matronas, 
1893.

36. El Eco de la práctica, 1903.
37. El Eco de las matronas, 

1893.
38. El Eco de la práctica, 1903.
39. El Eco de las matronas, 

1893.
40. Mujer y la higiene, 1905.
41. Estudios médicos, 1926.
42. El Eco de la práctica, 1903.
43. Revista médica de 

Barcelona, 1936.
44. La Medicina de los niños, 

1918. 40

42

43

41

44



En el trànsit al segle xx, la 
societat catalana vivia un 

intens procés de canvi social 
i econòmic. La ciutat de Bar-
celona exemplifica de manera 
definitiva les transformacions 
derivades de la industrialitza-
ció i la urbanització d’aquella 
societat. Des d’un punt de vista 
polític, el període fou convuls. 
Alhora, la cultura mostrava una 
riquesa molt notable en una di-
versitat d’àmbits temàtics. Les 
transformacions també tingue-
ren ressò en el món de la me-
dicina. Potser l’àmbit menys 
actiu fou el de l’ensenyament 
universitari, sotmès com estava 
a una visió centralista de l’ad-
ministració. Una situació que, 
a banda de ser constantment 
protestada, s’intentà superar 
mitjançant múltiples iniciatives 
privades i acadèmiques. La Fa-

cultat de Medicina del primer 
terç del segle xx participà de 
manera desigual en el procés 
d’especialització mèdica que 
es va anar definint aleshores 
a Catalunya amb la creació de 
noves càtedres i amb una divi-
sió dels sabers en el moment 
de l’obtenció de l’autonomia 
universitària.

Des d’una òptica professio-
nal, la medicina de finals del 
segle xix i principis del segle xx 
va contribuir a modelar la so-
cietat que emergia, delimitada 
pels factors industrials, urbans, 
demogràfics o econòmics que 
la definien. Fou aquell un mo-
ment de difícil organització 
professional i de respostes als 
problemes socials amb les ei-
nes proporcionades per la higi-
ene i el laboratori.

Al costat de la facultat i de 

l’hospital universitari de la 
Santa Creu, la societat mèdica 
donà respostes a les necessi-
tats i a les oportunitats plante-
jades per un mercat mèdic 
més obert i competitiu al món 
urbà. La cirurgia informada pel 
paradigma microbià obrí el 
camí de la fragmentació i, de 
seguida, l’oftalmologia, la gine-
cologia, l’otorinolaringologia, la 

pediatria, la salut mental (fig. 
51). Clíniques, sanatoris, petits 
hospitals, establiments radiolò-
gics, instituts de terapèutica fí-
sica, centres hidroteràpics, la-
boratoris: nous espais de cièn-
cia en una societat que obliga-
va a una racionalitat adminis-
trativa més eficient. També 
mutualitats i asseguradores 
mèdiques. Els metges (fig. 45) i 
d’altres professionals de la sa-
lut (fig. 46) van utilitzar els nous 
espais oferts pel sorgiment de 
publicacions periòdiques per 
tal d’inserir anuncis, de repre-
sentar-se davant la societat, tot 
identificant-se amb un nom, 
una expertesa, un lloc de tre-
ball (fig. 47). Les guies mèdi-
ques del període són un bon 
reflex d’aquesta divisió del tre-
ball mèdic: els metges asse-
nyalaven i anunciaven la seva 
especialitat. L’interès mutu es 
va traduir en l’emergència de 
societats mèdiques expertes, 
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des de la crenoteràpia a la 
neurologia i a l’electrologia, 
amb publicacions pròpies. La 
mostra de fotografies dels es-
pais de treball, on la novetat 
tècnica informava la nova 
pràctica i el seu caràcter cien-
tífic, esdevingué una pràctica 

freqüent (fig. 48, 49). El registre 
visual fou cada cop més impor-
tant, tant per a especialitats 
consolidades (fig. 50) com per 
als comercials dels equipa-
ments d’aquests espais (fig. 
52, 53).

45. Annals de medicina, 1922-1923.
46. El Eco de la práctica, 1907.
47. Salubritat, 1927.
48. Annals de medicina, 1932.
49. Revista médica de Barcelona, 1930 ca. 
50. La Medicina Catalana, 1936.
51. Sanitat catalana, 1934.
52. Revista de cirugía de Barcelona, 1936.
53. Boletín de la Sociedad de Cirugía de Barcelona, 1930.
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La medicina de laboratori 
es consolidà plenament a 

la Catalunya del primer terç 
del segle xx. Aquest fou, però, 
el resultat d’un procés molt 
lent d’introducció de les pràc-
tiques dominants a Europa. 
La universitat no afavorí la 
introducció d’un ensenyament 
més pràctic i menys especu-
latiu. La transformació de les 
rutines mèdiques a partir dels 
resultats obtinguts en els la-
boratoris fisiològics i químics 
es produí de manera molt 
pausada a Catalunya.

De la mateixa manera, la 
producció industrial d’espe-
cífics farmacèutics propis, 
desenvolupats als laboratoris 
de les mateixes farmàcies, 
esdevingué una realitat en les 

primeres dècades del segle xx. 
Aleshores, però, la indústria 
farmacèutica internacional, 
sobretot del centre i del nord 
d’Europa, tenia ja un pes acla-
parador en el mercat espanyol. 
Els laboratoris farmacèutics 
catalans s’especialitzaren així 
en activitats complementàri-
es, com ara la recerca en el 

producte propi, la preparació 
d’especialitats d’altres com-
panyies o de particulars i la 
representació de llicències 
per a la comercialització dels 
productes d’altres empreses 
estrangeres.

Una de les línies de produc-
ció més fecunda en la pro-
ducció industrial catalana a 
laboratoris especialitzats va 
procedir de l’àmbit de l’orga-
noteràpia. També coneguda 
com a opoteràpia, s’originà a 
mitjan segle xix a partir dels 
estudis sobre les càpsules su-
prarenals i esdevingué l’origen 
de la teràpia hormonal. L’ela-
boració de productes biològics 
va ser significatiu a la Barce-
lona dels anys 1920, que va 
veure la creació de laboratoris 
opoteràpics com FHER, dirigit 
per Felipe Alayo Ferrer. Un cop 
consolidat el producte, la mar-

ca esdevenia un referent ine-
quívoc dels seus productes, 
que també s’oferien en tot el 
seu detall imprès als metges 
(fig. 54). D’altres anunciants 
completaven l’anunci de la 
marca amb una llista detallada 
de tota la producció hormonal 
(fig. 56, 61).

Al costat d’aquests laborato-
ris van florir sota el paradigma 
bacteriològic els laboratoris 
amb fabricació industrial de 
sèrum i vacunes, com ara el 
Laboratori Hermes o l’Institut 
Ferran. Altres laboratoris fami-
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liars, com els Uriach, Andreu, 
Esteve o Cusí (fig. 58), tin-
gueren un paper rellevant en 
la consolidació de la indústria 
pròpia i la fabricació sota lli-
cència en el període d’entre-
guerres, tot aportant una certa 
especialització (fig. 62).

Els laboratoris d’anàlisis clí-
niques van completar aquest 
àmbit de suport a unes pràcti-
ques mèdiques que havien 
incorporat a les rutines de tre-
ball el coneixement derivat 
dels recomptes dels compo-
nents dels fluids corporals. Als 
hospitals i clíniques especia-
litzades els metges demana-
ven de manera sistemàtica 
anàlisis de sang (fig. 59), d’ori-
nes (fig. 57), d’esputs, de fem-
ta o de líquid cefaloraquidi, al 
costat d’altres proves com ara 
radiografies o electrocardio-
grames. La representació pu-
blicitària de l’especialitat en 
diagnòstic serològic i citològic 
de l’Institut de J. A. Grifols 
Roig deixava clara la genealo-
gia de la seva expertesa –Pas-
teur, Koch, Ehrlich i Wasser-
mann–, així com els seus re-
cursos de laboratori –la rata i 
tres instruments científics– 
(fig. 55).

54. Annals de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, 1935.

55. Ars medica, 1932.
56. Butlletí del Sindicat de Metges de 

Catalunya, 1921.
57. Annals de medicina, 1922-1923.
58. Archivos de oftalmología hispano-

americanos, 1924.
59. Salubritat, 1927.
60. La Medicina Catalana, 1930 c.
61. Annals de medicina, 1922-1923.
62. Salubritat, 1927.
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En el procés de consolida-
ció de l’especialista mèdic 

–formació, registre, fronteres 
competencials–, les tecnolo-
gies mèdiques van jugar un 
paper essencial. Així, la divi-
sió del treball mèdic que va 
tenir lloc a Catalunya va anar 
acompanyada d’una florida 
de fabricants, comercials, re-
presentants i distribuïdors de 
materials i instruments mè-
dics. Era necessari disposar 
d’equipaments i d’aparellatge 
per tal de poder treballar a 
clíniques i laboratoris. La 
pràctica mèdica es portà a 
terme en aquests espais, tot 
configurant noves formes de 
producció de coneixement i 
pràctiques de treball. Es trac-
tava d’un procés que havia 
arrencat ja al segle xix, amb la 
incorporació d’instruments 
com ara el termòmetre (fig. 
75) o els aparells òptics (fig. 
64). Els anuncis d’instru-
ments científics permetien 
incorporar il·lustracions que 
facilitaven la identificació del 
producte i mostraven la seva 
espectacularitat (fig. 65). 
D’altres anunciants manteni-
en el predomini del recurs 
textual, tot assenyalant mar-
ca de fabricant, diversitat de 
productes i lloc d’adquisició 

(fig. 63, 68). En aquesta línia, 
algunes cases comercials 
molt especialitzades informa-
ven sobre productes diversos, 
com ara aparells d’electro-
medicina (fig. 69), fotografia 
(fig. 72), estris d’ortopèdia i 
cirurgia (fig. 71, 74, 77) o ins-
truments de vidre per a labo-

ratori (fig. 76). Algunes cases 
comercials tenien ja suficient 
prestigi i arrelament a la ciu-
tat per afegir dades d’interès 
inversor als seus anuncis (fig. 
73, 78). La consolidació de la 
sala d’operacions com a es-
pai de treball quirúrgic (fig. 
70) o dels equipaments per a 
consultes estomatològiques, 
oftalmològiques o otorinola-
ringològiques (fig. 67) incor-
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porà la fotografia de manera sistemàti-
ca en l’estratègia publicitària. També 
s’observa aquest fet en el cas d’instru-
ments nous que calia introduir o con-
solidar en el mercat, als anuncis dels 

quals la coexistència dels recursos vi-
suals i textuals és un fet que va més 
enllà de l’objectiu merament informa-
tiu (fig. 66).

63. Annals de medicina, 1922-1923.
64. Archivos de oftalmología hispano-americanos, 1901.
65. Laboratorio, 1920.
66. Annals de medicina, 1932.
67. Arxius d’odontologia, 1935.
68. Laboratorio, 1925.
69. Paidoterapia, 1928.
70. Revista de cirugía de Barcelona, 1936.
71. Boletín de la Quinta de Salud la Alianza, 1912.
72. Boletín de la Quinta de Salud la Alianza, 1912.
73. Annals de medicina, 1919-1923.
74. Annals de medicina, 1919-1923.
75. Revista de ciencias médicas de Barcelona, 1890.
76. Laboratorio, 1920.
77. La Gynecologia catalana, 1898.
78. La Medicina de los niños, 1918.
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Els llibres han tingut un pa-
per primordial en el pro-

cés de formació i divisió del 
treball mèdic ocorregut a la 
Catalunya del canvi al segle 
xx. Això formava part del tipus 
de medicina i de ciència pre-
dominant aleshores, molt més 
receptiu i adaptatiu que no 
pas productiu.

La presència de revistes i 
llibres estrangers va constituir 
un veritable fenomen en la 
construcció de les pràctiques 
mèdiques a la Catalunya con-
temporània. El pes de la medi-
cina francesa i germànica fou 
majoritari i fins i tot absolut en 
el cas d’algunes especialitats, 
com ara la influència francesa 
en dermatologia. No obstant 
això, i a manca d’estudis preci-
sos sobre les biblioteques mè-
diques catalanes del període, 
la presència de llibres proce-
dents d’Itàlia, Anglaterra, Àus-
tria o d’altres països europeus 
no deixa de ser significativa 
en alguns casos. Els destins 
internacionals dels metges ca-
talans que gaudiren d’una for-
mació estrangera confirmaria 
aquesta idea, tot obrint el món 
britànic i nord-americà a partir 
dels anys 1920.

La producció editorial podia 
arribar al públic lector mitjan-

çant diverses fórmules, tot 
fent del procés un fenomen 
complex que podia comportar 
la transformació dels materi-
als en circulació. La primera 
i més habitual era la de les 
llibreries mèdiques. De ve-
nedors de llibres n’hi havia 
d’autòctons (fig. 79), que 
anunciaven l’assortiment que 
tenien disponible a la botiga i 
que alhora proporcionaven un 
servei de subscripció a prem-
sa periòdica estatal i estran-
gera; i també n’hi havia d’es-
trangers, que practicaven una 
política d’inversió publicitària 
que comprenia la premsa pe-
riòdica especialitzada d’altres 
països (fig. 82), o bé que, ate-
sa la seva política expansiva, 
havien instal·lat una sucursal 

permanent a Barcelona o Ma-
drid, com fou el cas de Bai-
lly-Baillière (fig. 81). Fet que 
permet comprovar l’interès 
comú d’editors de revistes 
mèdiques i de les editorials 
de llibres, autòctones i es-
trangeres, en l’afer publicitari 
davant la competència exis-
tent en aquest mercat (fig. 
86, 87, 88).

Una altra manera d’arribar 
als lectors fou a través de les 
traduccions. Es tracta d’un 
fenomen gairebé desconegut 
malgrat la seva extraordinària 

importància en el moment de 
comprendre el seu paper com 
a vehicles per a la circulació 
del coneixement. Les traduc-
cions feien visible altres ele-
ments de pes en la indústria 
editorial: d’un costat els edi-
tors autòctons, dels quals cal-
dria fixar l’atenció en la seva 
política editorial mèdica; de 
l’altre, els traductors, que en 
bona mesura es tractava de 
metges de primera línia a Ca-
talunya (fig. 83). Les traduc-
cions tenien gran importància 
en l’àmbit de formació del 
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llibre de text, del llibre adre-
çat a l’estudiant universitari o 
al metge novell (fig. 84). Les 
revistes mèdiques d’aquest 
període presentaven una al-
tra fórmula de comunicació 
de les novetats editorials: els 
apartats dedicats a donar no-
tícia i fer ressenya de llibres 
o articles, al costat de la vida 
acadèmica local i internaci-
onal. Els autors d’aquestes 
ressenyes tenien un paper 
destacat, actiu, en la circula-
ció internacional del coneixe-
ment mèdic.

Una altra fórmula de comu-
nicar i definir el món de les 
especialitats mèdiques va sor-
gir a partir de la iniciativa edi-
torial de Jaume Aiguader: més 
d’un centenar de Monografies 
Mèdiques escrites per autors 
de formació diversa i per a pú-
blics d’interessos diversos 
(fig. 80).

79. Annals de medicina, 1908.
80. Revista médica de 

Barcelona, 1936.
81. Revista de ciencias 

médicas de Barcelona, 
1904.

82. El relámpago médico, 
1872.

83. Annals de medicina, 1925.
84. Revista médica de 

Barcelona, 1936.
85. La Gynecologia catalana, 

1898.
86. Laboratorio, 1929.
87. La Medicina Catalana, 

1936.
88. Laboratorio, 1920.
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