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L’estada de Santiago Ramón y Cajal a Barcelona va coincidir amb un fructífer període de 
la seva vida durant el qual, malgrat totes les dificultats, va aconseguir el reconeixement de 
la comunitat científica internacional. 
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Les recerques sobre  
el teixit nerviós 

El desenvolupament de la citologia i de la histo-
logia progressà notablement a partir de la formula-
ció de la teoria cel·lular que M.J. Schleiden (1804-
1881) i T. Schwann (1840-1882) aportaren a la re-
cerca microscòpica de la constitució íntima dels és-
sers vius (1838 i 1839). Significaren innovacions en 
tècniques microscòpiques així com progressos en 
mètodes de tinció i preparació del teixits vegetals i 
animals, contribuint de manera definitiva a la cons-
trucció del coneixement d’aquestes modernes es-
pecialitats de la biologia. 

Però dificultats materials (de preparació i tinció), 
així com prejudicis extracientífics, van dificultar 
l’avenç del coneixement microscòpic del teixit ner-
viós, així com la comprensió –i, per tant, la possibi-
litat d’establir la dinàmica– del sistema que consti-
tuïa. Les primeres tincions basades en carmí i he-
motoxilina van anar sent substituïdes per aplicaci-
ons de nitrat de plata sobre peces endurides prèvi-
ament amb dicromat potàssic. Més endavant 
aquestes peces es pogueren observar mitjançant 
noves tècniques de fixació, inclusió i posterior sec-
cionament utilitzant microscopis amb lents que ja 
corregien les aberracions òptiques. 

Tot i així, i ja definits i identificats l’axó i les pro-
longacions protoplasmàtiques (dendrites) de la 
cèl·lula nerviosa, es tenia la convicció que, en con-
junt, el sistema nerviós constava d’una xarxa difusa 
anastomosada (connexió de fibres): o bé mantenia 
fusionades entre si el conjunt de les seves dendri-

tes (J.v. Gerlach, 1820-1896) o la xarxa difusa es-
tava formada per axons (C. Golgi, 1843-1926). La 
teoria establerta com a “reticularisme” corresponia 
a aquesta concepció materialitzada segons la qual 
el sistema nerviós havia de constituir, per la seva 
pròpia naturalesa i comportament, una xarxa difu-
sa. 
 

Les recerques de Ramón y Cajal  
a Barcelona 

 
Figura 1. Santiago Ramón y Cajal (1852-1834) 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) arriba a 
Barcelona a finals de l’any 1887 procedent de la 
Facultat de Medicina de la Universitat de València 
(fig. 1). 
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Figura 2. Edifici Miquel Faralt, carrer de la Lluna, 1. 
Primer habitatge de la família Ramón–Fañanás a 
Barcelona. 

 
Figura 3. Detall de l’edifici Miquel Faralt. 

A València havia exercit com a titular de la cà-
tedra d’Anatomia i ja havia assajat la tècnica de 
Golgi per observar el teixit nerviós: una tècnica ba-
sada en sals de plata i coneguda com a reacció 
negra. Posseïa un microscopi Zeiss, dotat de les 

darreres innovacions òptiques incorporades per 
aquesta empresa alemanya. A la Facultat de Bar-
celona s’estrena com a titular de la càtedra d’His-
tologia.  

Arriba amb la seva esposa Silveria i cinc fills: 
Fe, Santiago, Paula, Jorge i Enriqueta. S’instal·la 
en el número 1 del carrer de la Lluna, 2n, 2a (figs. 2 
i 3). L’edifici de la seva Facultat no li queda lluny: 
és el que avui dia acull la Reial Acadèmia de Medi-
cina. 

Cajal sap, el 1888, que una part important dels 
especialistes en l’estudi microscòpic del sistema 
nerviós manifesten els seus dubtes a propòsit del 
reticularisme: R. A. v. Kölliker (1817-1905) ja ho ha-
via fet constar en la seva obra de 1868; W. His 
(1831-1904) i A.H. Forel (1848-1931) així ho havien 
expressat, encara que més tímidament, feia amb 
prou feines un any. Sens dubte, la concepció mo-
derna, no reticularista, del sistema nerviós, estava 
a punt d’enunciar-se. Els científics especialistes en 
sistema nerviós –gran part d’ells titulats de centres 
de recerca de països centreeuropeus– manifesta-
ven la receptivitat imprescindible per als grans can-
vis teòrics. Falta molt poc perquè la tècnica permeti 
demostrar la materialitat de la nova concepció que 
ja s’entreveu (i que es dirà neuronisme). 

Amb diverses modificacions del mètode de Gol-
gi (doble i triple impregnació), Cajal aconsegueix la 
visualització indiscutible que destronarà les anti-
gues teories reticularistes.  

L’octubre de 1889 viatja amb els seus resultats, 
és a dir, amb les seves preparacions microscòpi-
ques, a Berlín. Allà s’hi han de celebrar les jorna-
des del Congrés de la Societat d’Anatomia Alema-
nya, a la qual pertany. Kölliker, juntament amb 
quasi tots els històlegs que hi assistien, acullen 
amb entusiasme les idees de Cajal. Els documents 
continguts en els arxius de la Universitat de Barce-
lona acrediten detalladament aquest esdeveniment: 
un mes sense sou, cap remuneració per al viatge 
en un vagó de tercera ni cap comentari a la seva 
tornada. 

L’estudi detallat de cadascuna de les seves pu-
blicacions al llarg d’aquesta època barcelonina, or-
denant-ne els continguts i les seves concordances 
atenent a les dates de producció de cada treball, 
comparades amb dates, número i revista de les se-
ves publicacions, permet desvelar els nombrosos 
entrebancs que Cajal va haver de suportar: imposi-
ció d’un torn d’espera en alguna de les revistes de 
fins a tres mesos, fragmentació obligada dels tre-
balls en altres, impossibilitat d’inclusió de totes les 
imatges que el tema requeria o de tota la bibliogra-
fia  que l’autor considerava imprescindible, així com 
altres dificultats que, òbviament, devien enervar la 
comprensible impaciència de Cajal.  
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Figura 4. Portada de la “Revista Trimestral de His-
tología normal y patológica”.  

 
Figura 5. Portada de la “Gaceta Médica de Catalu-
ña”, on Ramón y Cajal consta entre els col·labora-
dors. 

Ell coneixia millor que ningú la vertiginosa cursa 
en què els investigadors internacionals estaven 
immersos amb l’afany d’arribar el més aviat possi-
ble a una meta que ja es pressentia imminent. 

Tot plegat havia forçat Cajal a publicar, pagant-
lo de la seva butxaca, el primer de maig de 1888, 
cinc mesos després d’haver-se incorporat a la seva 
nova càtedra, el número 1 de la “Revista Trimestral 
de Histología Normal y Patológica” (fig. 4), els 
exemplars de la qual repartiria la família des del 
seu propi domicili. Als quinze dies apareix el seu 
primer treball a la “Gaceta Médica de Cataluña” 
(fig. 5).  

Més endavant, i en millors condicions editorials, 
escriu a la “Gaceta Sanitaria de Barcelona” (fig.6). 
Entremig publica altres articles en revistes estran-
geres de gran difusió i qualitat, al mateix temps 
que, com a investigacions de la Facultat, apareixen 
“pequeñas comunicaciones anatómicas...”, “peque-
ñas contribuciones...”, “Trabajos de Laboratorio”. 

 Finalment, és en la “Revista de Ciencias Médi-
cas de Barcelona” on quedaren recollides, entre al-
tres novetats, les seves darreres conferències im-
partides a l’“Academia y Laboratorio de Ciencias 
Médicas de Cataluña” (fig. 7). El contingut d’a-
questes tres sessions –el text de les quals fou tra-
duït al francès i a l’alemany– constitueix el missat-
ge contundent que va situar Ramón y Cajal entre 
els primers especialistes mundials de la investiga-
ció del segle XIX. 

En aquests anys, treballant sobre estructures 
com el cerebel, la retina, la medul·la, el cervell i al-
tres, utilitzant embrions de diversos vertebrats pe-
tits, Cajal contribueix a desautoritzar l’existència de 
la xarxa difusa que defensaven els reticularistes. 
Demostra amb les seves preparacions i mitjançant 
expressius i irrevocables dibuixos interpretatius que 
entre les terminacions nervioses existeix contacte o 
contigüitat, però no anastomosi. 

El 1891 envia al Primer Congreso Mèdico-Far-
macéutico Regional celebrat a València una comu-
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nicació en la que formula la llei de polarització di-
nàmica de la neurona, segons la qual la transmis-
sió de l’impuls nerviós es produeix sempre des 
d’una de les ramificacions protoplasmàtiques i el 
cos cel·lular cap a l’axó, de forma que es pot consi-
derar que tota neurona posseeix un aparell recep-
tor (dendrites i soma) i un aparell emissor (axó) 
amb terminacions que constitueixen un aparell dis-
tribuïdor (arboritzacions terminals). Durant aquest 
període observà i descrigué els cons de creixement 
de la neurona, confirmant així la teoria neurogenè-
tica de W. His. 

 

 
Figura 6. Portada de la “Gaceta Sanitaria de Bar-
celona”.  

Durant la seva estada a València, Ramón y Ca-
jal havia publicat un “Manual de Histología normal y 
de técnica micrográfica”. A Barcelona la seva tasca 

docent quedà enriquida amb la publicació d’un 
“Manual de anatomia patológica general”, seguida 
d’un resum de microscòpia aplicada a la histologia i 
bacteriologia patològiques.  

 
 

Els treballs posteriors 

Però la seva gran obra apareixeria, ja a Madrid, 
primer per fascicles i després en dos toms (el se-
gon, de dos volums) entre 1899 i 1905: “Textura del 
sistema nervioso del hombre y de los vertebrados”.  
 

 
Figura 7. Portada de la “Revista de Ciencias Médi-
cas de Barcelona” on es recullen les conferències 
de Barcelona que, traduïdes, van proporcionar a 
Cajal una enorme fama per tot Europa el 1892, tot 
just quan deixava la càtedra de la ciutat. 

També a Madrid el 1896 apareix el primer nú-
mero de la Revista Trimestral Micrográfica (que no 
té res a veure amb la col·lecció de títol semblant 
que va publicar modestament a Barcelona i que 
molts autors confonen) que a partir del número 5 
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continuaria com a Trabajos del Laboratorio de In-
vestigaciones Biológicas de la Universidad de Ma-
drid. Aquesta col·lecció, sens dubte emblemàtica 
en el conjunt de la seva obra, va aparèixer periòdi-
cament, amb algunes sèries en versió francesa, 
més enllà de l’any 1934, any del traspàs de Cajal. 

Investigador d’una fecunditat indiscutible va 
crear, modificar i assajar centenars de tècniques 
microgràfiques que va reunir en la seva obra de 
1933: Elementos de técnica micrográfica del siste-
ma nervioso (fig. 8). 

 

 
Figura 8. Conjunt de microfotografies de prepara-
cions microscòpiques realitzades per Boya (1996) 
seguint les tècniques de Cajal. 

Cajal i Barcelona 

Encara que caldrà esperar l’estudi i publicació 
del conjunt de la correspondència personal de Ca-
jal –propietat actualment dels seus hereus–, de 
moment, i segons els documents disponibles, sem-
bla comunament acceptada la versió que Ramón y 
Cajal va abandonar la seva plaça de Barcelona 
animat pel desig personal d’ocupar la plaça homò-
loga de la Facultat de Medicina de la Universitat de 
Madrid. (Recerques personals, que algun dia caldrà 

exposar acuradament, ens aconsellen, però, no 
compartir aquesta versió). 

La seva participació com a expositor de prepa-
racions microgràfiques en l’Exposició Universal de 
Barcelona de 1888, acabat d’incorporar a la seva 
plaça de la Facultat de Medicina de la ciutat, fou 
premiat amb medalla d’or i diploma. 

Abans del 20 de març de 1892, data de la seva 
marxa definitiva a Madrid, Cajal havia estat nome-
nat membre de l’Academia y Laboratorio de Cien-
cias Médicas de Cataluña. Pocs dies abans, el dis-
sabte 12 de març, companys d’aquesta Acadèmia i 
de la Facultat ofereixen al Dr. Ramón y Cajal un 
àpat de comiat a l’Hotel Colón de Barcelona. Entre 
les dues dates i a la seu d’aquella entitat hi hague-
ren tres conferències, les seves versions en fran-
cès i alemany abans esmentades, serien definitives 
per al reconeixement de Cajal en el món científic 
internacional. 

El febrer de 1914 fou nomenat socio correspon-
diente de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona. 

El 7 de juliol de 1919, en sessió ordinària, Cajal 
fou proposat soci d’honor de l’Associació de Met-
ges i Biòlegs de Llengua Catalana. 

Ni durant la seva estada a la ciutat ni quan fou 
premiat amb el Nobel (1906), ni quan li va arribar 
l’hora de la jubilació, Santiago Ramón y Cajal no va 
ser proposat com a membre o soci de la Reial Aca-
dèmia de Medicina de Barcelona. 

La ciutat dedicà a Ramón y Cajal un carrer en el 
barri de Gràcia. Cajal, en les seves memòries, situa 
el seu primer habitatge al carrer de la Riera Alta. Es 
tracta, en realitat, d’un edifici de planta triangular 
amb façanes a Riera Alta i Lluna, l’únic accés del 
qual és al número 1 del carrer de la Lluna. L’única 
placa commemorativa de la seva estada a Barcelo-
na és al seu segon habitatge, al carrer del Notariat, 
7, 2n, 2a. Allí hi morí la seva filla Enriqueta el 22 de 
juny del 1889 i hi va néixer la seva filla Pilar el 25 
de juliol següent. El 14 de desembre de 1891 li va 
néixer, al seu probable tercer domicili al carrer 
Consell de Cent, el setè i darrer fill, Luis.  

Per a l’estudi de l’obra de Cajal, molt dispersa i 
de contingut de transcendència irregular, resulta 
molt valuosa la relació unificada del Catàleg 
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya 
(www.cbuc.cat), així com la corresponent als dife-
rents centres del CSIC.  

Es troba a faltar el vincle amb els centres do-
cumentals i biblioteques no universitàries (Arxiu 
Municipal de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 
Biblioteques Municipals, Museu d’Història de la 
Medicina de Catalunya, Biblioteca de la Reial Aca-
dèmia de Medicina de Catalunya), que contenen 
una gran riquesa de fons sobre el tema.  

www.cbuc.cat
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Entre els centres privats, la Fundació Uriach 
1838 conté obra molt important i significativa de 
l’autor i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i Balears conserva la col·lecció 
de la seva anterior “Revista...”, abans esmentada.  

Per acabar, està per confeccionar, i no seria di-
fícil, l’inventari globalitzat a Catalunya de qui va ser 
conegut en el seu temps com “le professeur de 
Barcelone”... 
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