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EL VETERINARI CATALÀ RAMON TURRÓ I 
DARDER 

I L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (IEC) 
l\ . J~ ~ [tYJnAA .YJ7/ I ./ UV~) 

INTRODUCCIÓ 

R.. -\MON TURRÓ (1854-1926) va néixer a Malgrat, i obcingué el títol de veterinari l'any 
1890, destacam principalment en bacteriologia-immunologia i ftlosofia. Fou director del 
Ll.boratori Municipal de Barcelona des de 1905 al 1926 (en que mon), succeint al famós 
metge Dr. Jaume Ferran i Clua. 

El 18 de juny del 1907, la Dipuució provincial de Barcelona, mitjançam un Dicràmen
.\cord signar pel seu President Enric Prat de la Riba, decidia crear l'INSTITL"T 
D 'ESTL"DIS C-\ T.-\L\NS. 

Per un Dicràmen-,-\cord d'ampliació fer per la marei_\:a Diputació el 1-J.-2-11, l'Insti rut està 
format per tres seccions: La Històrica-.-\rqueològica, b Filosòfica i la de Ciències. 

Dins la secció Filosòfica hi havia dues persones dominants: .-\lcO\·er i Pompeufabra. Com 
a Filòsof, Eugeni d'Ors, i en la sessió dc Ciències, Ramon Turró i Darder (1911)." · 

SOCIET:\T C_-\T:\L~-\N:\ DE BIOLOGL\ (SCB) 

La secció de Ciències es dedicà a la investigació de 0.1atemàciqucs, Fisico-Químiques 1 

Biològiques. La de Biològiques comptà al començament amb dos metges, ;'-.liquel .·\. Fargas 
(1858-1916) i .-\ ugus t Pi i Sunyer (1879-1965) i un veterinari, Ramon Turró i Darder (1854-
1926). 

Els primers presidents de la SCB foren .-\ugusr Pi i Sunyer (1913 / 18), Jesús ;\f. Bellido 
(1919-20) i Ramon Turró (1920-24) . . \1 fundar-se la SCB, Turró \·a ésser col·locar entre els 
socis d'honor. 

La creació de la SCB n sigruficar la culminació de diversos i transcendents problemes. Hi 
ha\"i.a centres i racons per a treballar, però no cenacles acreditats on discutir els treballs , 
mancava l'escenari com·enient per poder dialogar. 

Quan Turró i Cajal volgueren discutir amb Femí'n, varen tenir que recórrer, com a 
"tribuna", a la premsa diària; com es lògic pensar, el marc no era l'adequar, i solament a 
Espanya (Madrid) hi havia una revista idònia per publicar la ciència experimental. F ran ça i 
Alemanya eren la primícia dels escassos científics d'aquella època. La SCB es va trobar amb 
aquest problema, aL\:Í com també en la elecció d'idioma (català, castellà, francés, erc.). 

En Ramon Turró, en un diari de Barcelona, va publicar un extens article en català citulat 
"L'ànima i la llengua", mostram-se un gran defensor de la llengua catalana al dir, entre 
d'altres coses, que "l'ànima d'un poble es la llengua que parla", .... "senten la falta de la 
llengua nativa, sense donar-se compte del perquè la senten", erc. 

El primer volum "Treball de la Societat de Biologia I-1913", va ser publicar en català . .A 
excepció dels membres Remigio Dargallo i Cayerano López, que no eren catalans, Turró i 



· ··"··· 

.\ugusr Pi i Sunyer fo ren els més importants rectors dels treballs dc la Socier:tt Carahn:1 de 

Biologia, i que perduraren fins d 193ï, continuant el 1963 :1mb el cirol de "Societ3. t de 

Biologia de Barcelona". 

En el transcurs del primer any (1913), les reunions es repartiren entre el Laboratori 

Municipal de Barcelona i a Fisiologia de la Facultat de Medicina. En 8 sessions s'exposaren 

9 remes de bacteriologia-immunologia, 8 de fisiologia i 3 d'altres matèries. 

Turró fou mestre d'un equip de col·laboradors com Pere Gonz:ílez, Cayc rano López, Josep 

.\!omar, A.ugusr Pi i Sunyer, Jesus 0.-L Bellido, Pau .\gusci i, darrerament, \'ida! \ Iunné, erc. 

L:1 SCB tenia, i té per o bjecte, l'estudi de la ciència dels éssers o rganitz:J.ts i ap reciats en els 

seus es rars normals i patològics. . \questa Societ:lt tenia socis honoraris, numeraris i 

corresponents. Les sessions ciencifiques eren públiques. 

El l8-l 2-l913, el gm·ern esp:tn:·ol :1pr0\·à la .\lancomunirar C:H:d:uu, i :tixò n don:tr més 

estabili tat a la SCB . 

EPIDÈ:\IL\ DE FEBRE TTFOTDE_-\ .-\ B.\RCELON.\ (1914) 

El 1914, Ramon Turró fou el gran protagonista de la terrible epidèmia de febre rifoide:1 

humana que ,-a afect:J.r amb gran mortaliDt a Barcelona, i que el Laboratori 0.- Iunicipal de 

~ Barcelona, diri~ per Ramon Turró n resoldre. Turró trobà el bacil de Eberth en les aigües ~ 
provinents de 0.-Iontcada, i que abastia la major part del osc :tnric de Barcelona. Malgrat 

aL"<Ò, les autoritats de Barcelona, poliries i inclús tècnics superiors sanitaris , considerann 

que les aigües de \Iontcada eren les bones i les de Dosrius eren les dolentes, sostenim-ho 

més per intuïció que per anàlisis bacteriològics seriosos. 

--¿ S'atribuí el problema :tl rifrus dc les :tus de corral i de conills que hi ha,·ia a les cases, als 

animals dels escorxadors (bm·ins, po rcs, erc.). Els ,·crcrin:J.ris extremaren les mesures 

sanitàries, sense resultats. 

En Turró proposà al Batlle de Barcelona que es tanqués l':tigua dc .\Iontcada el :26 

d'octubre, però no es ,-a fer fins el 23 de nm·embre. Passats uns dics, disminuïren les 

defuncions sensiblement. En T urró, gairebé sol, guan:·à la bat:J.lla i la guerra. 

Poc temps després , en un cèntric hotel de Barcelona, les primeres :\utoritars provincials i 

municipals de Barcelona oferiren un banquet d'homenatge i desgra,·i al Dr. Turró, i al qual 

també hi assistiren les primeres autoritats mèdiques , farmacèutiques i ,·eterinànes , no 

solament de Barcelona, sinó també d'aleres punts d'Espanya . 

Ramon Turró fou Director del Lab$?ptori fins a la seva mo rt (19:26). El 1924 Li tocava la 

_::¡ jubilació, però com a cas excepcional,'í.'hi demanà que continués. 

OBRES FTLOSÒFIOUES 

Ramon T urró va escriure diverses obres científiques i filosòfiques en català, i que després 

foren traduïdes a d'altres idiomes. 

A més dels treballs ciencifics (més de 60), tenim que destacar les següents obres 

filosòfiques : "Verdaguer ,,indicat per un ca talà", 1903. "Orígens del coneixement. La fam", 
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1909. "CrireriologU de Balmes·', 191 2. "El senar del ocre", 19 13. "Origens", 191+: "El 

mètode objectiu", 1916. "Filosofi:¡ critio'' , 1918. ·'L:J. base u:òtïc:J. de la inreHigènci:J.", 1918. 
" La disciplina menr:ll", 1924. "Diàlegs sobre .\rr i Ciència" , 1925, erc. 

El 1 923, T u.rró fundà la So cie rar C:m..lana dc Filosa fia. 
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Després de la seva mort (1926), podem lflmlar que han sigur inn~merable_s, ~s el..,~a ~- , \ 
d'lvl.J..Ï, els articles i u:eballs que parlen 1 comenten la seva obr:1A- '1 ~ u f().J ~j· 

RESU\[ FlN.-\L 

1892- Acadèmic Numerari de la "Reial AcCl.dèmia de Medicina 
Cirurgia de Barcelcna". - · 

1904- Vice-president de la mateixa. 

1904-12- President del Col·legi Oficial de Ve terinaris de Barcelona. 
1905-26- Director del Laboratori Municipal de Barcelona (li tocav3 

jubilar-se el1924, però l'Ajuntament li prorrogà més temps) . 
1908- President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques cie Catalunya i 

Balears. 

1911- Membre de l'Institut d'Estudis Catalans i Cap fundado r de la 
Secció Je Ct"ències. . 

1915- President de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèd iques. 
1917- President de l'Assemblea Nacional de Ve terinària , celebrada a 

Barcelona. 
1919- Membre de la "Societé de Biologia de Paris". 

1917- Eradicació de la gran epidèmia de tifus humà ocorreguda a 
Barcelona i originada per les aigües de Montcada. 

06-6-26- Acte del seu enterrament a Barcelona, amb ass istència de les 
primeres autoritats. 

16-8-26- A Malgrat, i amb presència de les primeres Autoritats de 
Catalunya, placa commemorativa a la ca.sa on va néixer 
(Malgrat 8-12-1854). 

1926- l'Ajuntament de Barcelona, donà el nom de Ramon Turró al 
carrer colindant al Laboratori Municipal. 

1954- Homenatge al Centenari del seu naixement, que li van fer la 
Reial Acadèmia de Medicina, el Laboratori Municipal i el 
Col·legi de Veterinaris de Barcelona. 
En la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, té una Sala 
dedicada a Turró. 

l936-1976- Sengles homenatges a Turró, fets en els Congre~SilS dc 
Metges i Biòlegs de la Llengua Ca talana, a Perpiny:1, etc. 

A més _de ls treballs i obres public¡¡Jes de la seva especialit:lt, publ ic'l 
obres filosòfiques com, "Orígens dei coneixement", "l<~ f.1rn" "L

1 

disciplina mem:-~1", "La b~se tròfica de !a incel·ligència" i "El m~~tode 
objer.riu", traduides en diversos idiomes. 

No citem els treballs de les seves especialitats, en honor a [¡1 hrevec::lt 
(pubíicà més de 60 treb3lls). · 

Fou un dels científics co.talans més destacats del primer quart del. 
segle XX. 


