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Pròleg 

 

La idea germinal que fonamenta la present tesi doctoral s’ha de 

cercar en l’interès, per part de l’autora, en explorar els orígens i el 

desenvolupament de la psicologia científica a Catalunya. Un interès el qual, 

al seu torn, neix de la confluència de dos aspectes biogràfics que han estat 

cabdals a l’hora de definir la seva trajectòria vital. Així, d’una banda, ens 

trobem amb l’influx d’una carrera professional duta a terme dins l’àmbit 

sanitari que ben aviat despertà la curiositat per conèixer l’evolució seguida 

pel coneixement mèdic fins arribar a les pràctiques actuals; i d’altra banda, 

la presa de contacte, dins l’àmbit acadèmic, amb una matèria que semblava 

podria respondre algun d’aquests interrogants i que no és altra que la 

història de la psicologia. 

El progressiu descobriment de l’entroncament entre la medicina i la 

psicologia, gràcies a les veus que parlaven des de la història de la 

psicologia, es convertí en el nèctar que anava nodrint la idea primigènia de 

recórrer els viaranys que havien de conduir a la comprensió d’un passat 

que, inexplorat encara per l’autora, la mantenia encuriosida i àvida per 

arribar a la seva reconstrucció personal. 

Tenint en compte el panorama descrit, era previsible que, amb el pas 

del temps, es produís el contacte amb les persones que, compartint l’estima 

pel coneixement històric de la nostra disciplina psicològica, poguessin 

realitzar el mestratge necessari per atansar la realització d’un projecte 

d’aquestes característiques. Tant és així, que la idea inicial, mitjançant una 

mena d’alquímia, basada en el treball i la il·lusió, es va anar transformant 

en una possibilitat real donant com a fruit, la tesi doctoral que aquí 

presentem. 

Un fruit però, que va anar madurant, progressivament, lligat a alguns 

treballs previs els quals, inevitablement, havien de derivar en el que 

mostrem aquí. En aquest sentit, la col·laboració i participació en l’Arxiu i 

Seminari d’Història de la Psicologia a Catalunya de la Universitat Autònoma 
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de Barcelona, dirigit per la Dra. Milagros Sáiz i Roca, va ser el punt de 

partida d’una trobada històrica de l’autora amb els personatges que 

protagonitzen la tesi doctoral. La primera figura a la que ens estem referint 

és la de Ramon Turró i Darder (1854-1926), considerat el pare de la 

psicologia experimental catalana, qui, a través del mestratge que exercí 

des de la seva postura experimentalista, allunyada de l’especulació 

metafísica, va deixar una profunda petja en el segon protagonista d’aquest 

treball, August Pi i Sunyer (1879-1965). Finalment, la trajectòria 

desenvolupada des d’aquesta línia científica que acabem de senyalar, ens 

condueix al tercer personatge, qui va saber recollir els ensenyaments que 

l’havien d’inspirar per traçar el camí cap a la consolidació de la psicologia 

aplicada en Catalunya: Emili Mira i López (1896-1964). 

Ja el 1989, data en la que M. Sáiz presenta i defensa la seva tesi 

doctoral titulada Ramón Turró: una aproximación historiográfica-

bibliométrica, s’albira a l’horitzó de la història de la psicologia, la 

participació de tots tres autors en el procés de consolidació d’una 

psicologia que vindria definida per uns trets característics propis de 

l’àmbit català. De fet, els treballs posteriors que situen Madrid i Barcelona 

com dos nuclis fonamentals per comprendre l’evolució de la psicologia a 

Espanya, ja proposen a Turró i Mira com els representats d’aquesta 

psicologia a l’àmbit barceloní. 

Afortunadament per l’autora d’aquesta tesi, encara faltava incloure 

un element important per comprendre la gestació d’una psicologia en 

territori català, com és l’entrada en escena del metge i fisiòleg August Pi i 

Sunyer. Si bé  alguns historiadors de la psicologia ja havien reconegut la 

seva implicació en l’esmentat procés de conformació d’una psicologia 

científica a Catalunya (Sáiz, 1996; Sáiz i Sáiz, 1996; Carpintero, 2004), 

mancava, en canvi, una aproximació més profunda a les condicions en les 

que tingué lloc la seva participació.   

D’aquesta forma, vam considerar que el treball de recerca previ a la 

presentació de la tesi doctoral, ens podria servir per ubicar la figura 

d’August Pi i Sunyer en l’entramat de sorgiment i posterior consolidació de 
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la psicologia científica, deixant marcat el camí que després ens ha conduït 

fins aquí. Per aquest motiu, vam decidir analitzar exhaustivament l’obra 

fonamental de l’autor titulada La Unidad Funcional, de la qual P. Laín 

Entralgo (1990) afirmaria: 

«Varias veces lo he dicho: si para una colección de ‘Clásicos de 
las Ciencias Médicas del Siglo XX’ me pidieran los títulos de 
tres libros españoles, sin demora propondría Neuronismo y 
reticularismo, de Cajal, La edad crítica, de Marañón, y La 
unidad funcional, de Pí i Sunyer» (p. 19). 

 
Per mitjà, doncs, d’aquest treball de recerca, vam traslladar l’obra 

de Pi i Sunyer des del terreny de la medicina, en el qual s’inscriu, fins 

l’àmbit de la psicologia. Per fer-ho, vam prendre com a punt de partida la 

idea que la imatge de l’organisme que l’autor pretén reflectir des de les 

pàgines de La Unidad Funcional, és la d’un ésser dotat d’una estructura 

fisiològica perfectament coordinada, donant com a resultat un individu 

considerat en tot el seu conjunt, incloent-hi, per tant, la seva vessant 

psicològica (Díaz, 2011).  

Les bases per a l’elaboració  de la nostra tesi doctoral van quedar 

establertes amb la plena inclusió d’August Pi i Sunyer en la història de la 

psicologia catalana. Així ho reconeixíem a l’apartat de Conclusions del 

treball de recerca dut a terme dins el programa de Doctorat al qual es 

troba adscrita la present tesi doctoral, com a línia futura d’investigació: 

«Lluny de tancar un parèntesi, pensem que resten obertes 
noves vies d’investigació que completin els aspectes 
relacionats amb la influència del nostre autor en el 
desenvolupament d’una tradició psicològica de caire científic i 
aplicat, com així ho palesa la posterior obra d’Emili Mira, i que 
per ara, hem deixat indicades. És per aquest motiu que ens 
reservem l’estudi de noves dades que ens esperen, per acabar 
de configurar la continuïtat d’una escola psicològica 
barcelonina, que permeti un perfil més acurat del nostre 
passat històric. Creiem que el desenvolupament de la Tesi 
Doctoral que ja estem preparant, complirà amb aquest nou 
objectiu que deixem anotat aquí» (Díaz, 2011, p. 248). 
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No podem negar la satisfacció que ens envaeix en comprovar que, 

malgrat les nombroses vicissituds que acompanyen el viure, avui podem 

donar a llum un treball com el que presentem en aquesta tesi doctoral, 

gestat des de la il·lusió i l’estima per una matèria com és la història de la 

psicologia. 

 A desgrat nostre, però, hem de reconèixer que la satisfacció no és 

completa, ja que l’ànima inspiradora del treball ja no es troba entre 

nosaltres i no podrà ser testimoni del resultat de tants esforços que s’hi 

han abocat. No obstant, volem pensar que, en alguna mesura, el seu 

esperit roman present alhora que discret, entre les línies que segueixen. 
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Introducció 

 

Una acurada revisió dels treballs que s’han acostat a l’estudi del 

procés d’introducció i consolidació de la psicologia científica a Espanya, i de 

forma més concreta a Catalunya, posa de manifest el reconeixement de 

dues figures clau1: Ramon Turró i Darder (1854-1926) i Emili Mira i López 

(1896-1964). Més tímidament s’apunta una tercer personatge que establiria 

un pont de continuïtat entre els dos autors esmentats; es tracta d’August Pi 

i Sunyer (1879-1965), metge i fisiòleg recentment rescatat per a la història 

de la psicologia (Díaz i Sáiz, 2013). Si bé és cert que la figura d’August Pi i 

Sunyer ja apareix en molts dels treballs dedicats a aquesta vessant de la 

nostra història com  a disciplina científica, senyalant la seva participació en 

l’esmentat procés des del seu àmbit de formació – la fisiologia – pensem que 

manca una ampliació de coneixements de la mateixa que posi en relleu la 

seva implicació que nosaltres considerem decisiva pel que fa a la influència 

desenvolupada sobre un dels seus deixebles i figura destacada dins l’àmbit 

de la psicologia: Emili Mira i López.  

Per situar els inicis de la psicologia científica a Catalunya, centrats al 

voltant de Barcelona, ciutat en la que despleguen la seva activitat

																																																								
1 La creació de la Revista de Historia de la Psicología el 1980 i la fundació de la Sociedad 
Española de Historia de la Psicología (SEHP) el 1987, van impulsar de forma important la 
investigació històrica sobre els orígens de la psicologia espanyola, tal i com ho palesen els 
múltiples treballs que trobem publicats, tant en l’esmentada revista, com en d’altres 
especialitzades en psicologia. Així, dins la Revista de Historia de la Psicología, alguns 
autors s’han centrat en l’estudi de les aportacions de Ramon Turró (Caparrós i Vila, 
1983; Sáiz 1989, 1990a i b, 1991, 1996; Sáiz i Sáiz, 1995; Siguán, 1980, 2007) o d’Emili 
Mira (Carpintero, 1998, 2001; Carpintero, Tortosa i Lafuente, 1993; Fuentes, García i 
Carpintero, 1993; Garcia, Fuentes i Carpintero, 1993; Sáiz i Sáiz, 1992, 1996; Sáiz, 
Balltondre i Sáiz, 2005; Sáiz, Sáiz, Alfaro, Del Blanco, Dugo i Mülberger, 1992). Però no 
han estat els únics; més enllà de la SEHP i de la Revista de Historia de la Psicología, des 
d’àmbits com la filosofia o la medicina, com també des de la pròpia psicologia, altres 
autors s’han preocupat tant per l’obra de Turró (Alcoberro, 2007; Barona, 2005; Bellido, 
1926a, b i c; Boldú, 2007; Camarasa, 2007; Cervera, 1926a, b i c; Colomer, 1978; 
Domingo, 1970; Espasa, 2007; Riera, 1974; Roca Gifré, 1932; Sempere, 1965; Serra i 
Húnter, 1927; Verdaguer, 2012) com per la de Mira (Anguera, 1989; Anguera, Gabucio, 
Giménez i Kirchner, 1998; Bisquerra, 1998; Coderch, 1973; Estaún, 1996; García Yagüe, 
1997; Iruela, 1993; Lázaro, 1996; Mira, 2004; Miralles, 1979, 1985; M. Rodríguez, 1998). 
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professional i acadèmica els autors que hem presentat al paràgraf anterior, 

hem de referir-nos a la tradició mèdica-fisiològica que acull al seu si aquells 

que van viure el final del segle XIX i part del XX (Sáiz i Sáiz, 1993). Es 

tracta de la generació que J. Marías denomina generació de 1886 – 

coneguda també com generació de 1914 o generació d’Ortega – i que H. 

Carpintero i E. Lafuente (2007) contemplen sota l’epígraf de «la introducció 

del positivisme». A aquesta generació pertanyen figures com les de Santiago 

Ramón y Cajal, Luis Simarro i Ramon Turró, pel que fa a l’àmbit de la 

psicologia. 

Acord amb els aires que es respiraven a l’esfera científica en els anys 

inicials del segle XX, Ramon Turró – influenciat pel seu mestre i amic 

Jaume Pi i Sunyer (1851-1897) – s’adscriu al positivisme que s’està 

instal·lant a Espanya, qüestió que el porta a l’adopció d’una metodologia 

experimental, allunyada de l’especulació metafísica.  

Sens dubte, un plantejament d’aquestes característiques, immers de 

ple en els postulats científics de l’època, seria ben acollit pel seu avantatjat 

deixeble, August Pi i Sunyer, qui, sense abandonar el camp de la fisiologia, 

en el qual es va formar i especialitzar, contribuí a la conformació de l’escola 

de psicologia de Barcelona. 

Hem de pensar que August Pi i Sunyer forma part del conjunt de 

científics que, a principis del segle XX, van contribuir a la configuració de 

l’escola fisiològica de Barcelona – la qual no hem de confondre amb la de 

psicologia – que es va agrupar dins l’Institut d’Estudis Catalans, sota els 

auspicis de Ramon Turró. És, en l’estreta col·laboració entre Turró i Pi i 

Sunyer, on hem de cercar la introducció i desenvolupament d’una 

psicologia que, en terres catalanes, tindrà un marcat caire psicofisiològic, 

essent aquest el seu segell identitari. De fet, gran part de la inicial tasca 

investigadora de Pi i Sunyer, estarà dirigida a proporcionar suport 

experimental a la denominada doctrina de la sensibilitat tròfica defensada 

pel seu mestre Turró.  

Per tant, ubiquem la figura d’August Pi i Sunyer en el bel mig de la 

línia evolutiva que s’estén des de Ramon Turró fins el personatge que, en 
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paraules de H. Carpintero (2004), es pot considerar el primer representant 

de la psicologia espanyola plenament científica: Emili Mira i López. 

Certament, Emili Mira pertany a la generació de la que sorgeixen els 

psicòlegs que van contribuir a perfilar una psicologia espanyola 

contemporània, com és el cas de José Germain Cebrián (1897-1986), essent 

tots dos els caps visibles de la conversió de la psicologia en professió, el 

primer des de Barcelona, i el segon des de Madrid. A criteri nostre, H. 

Carpintero i E. Lafuente (2007) presenten aquesta generació de 1901 – o 

generació del 27 segons J. Marías – sota un encertat i descriptiu epígraf: 

«eclecticisme teòric i psicotècnia aplicada». L’obra miriana, com tindrem 

ocasió de comprovar en aquest treball, queda perfectament definida dins 

aquests paràmetres generacionals que acabem d’esmentar: la psicologia 

aplicada i l’eclecticisme teòric. 

Presentació d’objectius: entre el desig i l’ambició 

 
La finalitat de la present tesi doctoral és la d’establir les coordenades 

que ens permetin palesar el desenvolupament d’una Escola de Psicologia a 

Barcelona, dins el marc més ampli de conformació de la ciència psicològica, 

amb la intenció de contribuir al procés de construcció històrica del nostre 

àmbit de coneixement. 

Per assolir aquesta fita ens plantegem dos objectius complementaris. 

El primer, és el de reunir, en un únic treball, les referències bibliogràfiques 

que conté l’obra completa dels autors integrants de l’esmentada escola – 

Ramon Turró i Darder, August Pi i Sunyer i Emili Mira i López – per tal de 

realitzar una anàlisi conjunta de les seves contribucions particulars a 

l’esmentat procés de desenvolupament. El segon objectiu, consisteix en 

destacar, com a tret definitori fonamental de l’escola, el pensament 

psicològic comú que es troba subjacent al treball desplegat pels seus 

integrants. 

Dèiem a l’inici d’aquest apartat introductori, que l’obra dels tres 

personatges protagonistes del nostre treball – Ramon Turró, Emili Mira i 
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més recentment August Pi i Sunyer – ha estat àmpliament estudiada pels 

historiadors de la psicologia del nostre pais. En la nostra opinió, però, es 

tracta de treballs que s’han acostat a l’obra dels autors de forma individual, 

destacant, és cert, els principals punts de connexió entre ells, però sense 

aprofundir en els elements que, efectivament, els confereixen la categoria 

d’escola psicològica. És per això que, en parlar d’establir les coordenades 

que ens permetin palesar el desenvolupament d’una Escola de Psicologia a 

Barcelona, com a finalitat de la tesi doctoral, ens estem referint a una 

presentació de l’obra dels autors de forma conjunta, amb la intenció de 

propiciar un diàleg entre ells, per tal de percebre, d’una forma el més nítida 

possible, els matisos que ens permetin portar a un primer plànol els trets 

definitoris de l’escola que conformen.  

En segon terme, hem projectat aquest objectiu principal dins el marc 

més ampli de conformació de la ciència psicològica, amb el propòsit que les 

conclusions a les que arribem després de presentar els resultats obtinguts 

en la nostra investigació, possibilitin la ubicació d’aquest treball com una 

nova fita a afegir a la recent història de la psicologia desenvolupada a 

Catalunya i ampliada a la resta del territori espanyol. Així mateix, una tal 

definició, ens facilita l’acotació de les coordenades temporals en les que 

s’emmarquen les nostres troballes; això és, la franja de temps que va des 

dels darrers anys del segle XIX, fins el que podríem anomenar la desfeta 

d’un gran projecte per referir-nos a l’acabament, el 1939, del conflicte bèl·lic 

de la Guerra Civil Espanyola, moment en què dos dels protagonistes – 

August Pi i Sunyer i Emili Mira – es veuen obligats a continuar les seves 

meritòries projeccions, professionals i acadèmiques, lluny del seu pais. 

Pensem que un doble objectiu d’aquestes característiques no pot 

menys que navegar entre el desig de presentar una feina ben feta i l’ambició 

d’arribar a un port que aculli a l’andana un equipatge ple de nous 

coneixements. 
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Estructura del treball 

La base sobre la que hem construït el nostre treball d’investigació es 

sustenta, fonamentalment, en les paraules dels seus protagonistes, 

recollides a través d’una extensa obra escrita, ja que representa el testimoni 

directe de les línies de pensament que van guiar una determinada forma 

d’entendre la psicologia. Donada l’enorme amplitud de l’obra escrita a la 

què hem tingut accés, ha estat un gran repte dissenyar la forma idònia de 

presentar la informació en un relat intel·ligible que posi de relleu els 

elements que, expressament, hem volgut ressaltar com a trets definitoris de 

l’escola psicològica en què s’ubiquen. A continuació detallem l’estructura 

sobre la que descansa la nostra tesi doctoral, la qual ha de complir amb el 

propòsit de guiar el lector en la tasca de comprendre com s’ha esdevingut el 

procés d’anàlisi i posterior composició, dels conceptes que hem manegat i 

que ens ha permès arribar a les conclusions que tanquen aquest treball. 

Per començar direm que hem procurat anticipar, amb el que 

considerem un títol de tesi força descriptiu, els continguts que romanen 

pacients per ser llegits: «L’Escola de Psicologia de Barcelona. Anàlisi crítica 

de l’obra psicològica de Ramon Turró i Darder (1854-1926), August Pi i 

Sunyer (1879-1965) i Emili Mira i López (1896-1964) dins el context de 

consolidació de la psicologia científica a Catalunya». Així, L’Escola de 

Psicologia de Barcelona es situa en el centre d’atenció del treball, mentre 

que el subtítol avança dos aspectes que ens han de permetre situar-nos a 

dos nivells; el primer d’ells, es refereix a la metodologia que seguirem, això 

és una anàlisi crítica de l’obra psicològica dels seus artífexs principals – 

Ramon Turró, August Pi i Sunyer i Emili Mira – per arribar a construir els 

trets definitoris de la mateixa; el segon nivell posa de manifest el context 

que delimita el marc en que s’inscriu el treball, que és el de consolidació de 

la psicologia científica a Catalunya. 

Per dur a terme la nostra comesa, hem volgut presentar el treball 

dividit en tres parts les quals mantenen certa independència entre elles 

alhora que s’interconnecten per embastar el fil argumental que les hi dóna 

coherència. La primera part, titulada «L’Escola de Psicologia de Barcelona 
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dins el context d’establiment de la psicologia científica a Catalunya», consta 

de dos capítols. El capítol inicial, centrat en la determinació dels 

antecedents intel·lectuals de l’escola, els quals es troben ubicats en el 

període previ a la consolidació de la psicologia com a disciplina 

independent,  permet crear l’escenari idoni per ubicar, en un segon capítol, 

el marc científic que aixoplugà l’obra dels nostres protagonistes i que queda 

traçat des dels anys finals del segle XIX fins el desenllaç, el 1939, del 

conflicte de la guerra civil espanyola. D’aquesta forma, deixarem anotats 

aquells elements que ens ajudin a comprendre el desenvolupament de les 

doctrines psicològiques que caracteritzen l’escola. Es fa necessari, però, 

ampliar els límits d’aquest marc geogràfic al context espanyol per tal de 

comprendre les claus de creació de la psicologia científica catalana que, tot 

i tenir la seva pròpia idiosincràsia, no pot eludir la influència de les 

vicissituds polítiques i socials que s’hi esdevingueren.  

Un cop establertes les bases contextuals de la conformació de 

l’Escola de Psicologia de Barcelona, així com els principals trets biogràfics 

dels personatges, es presenta la segona part del treball que porta per títol 

«Preàmbul a la presentació d’una escola de psicologia: una història 

construïda a partir del testimoni de la paraula escrita». Aquesta segona part 

s’inicia amb un capítol introductori a l’anàlisi que ens hem compromès a 

realitzar, que sota l’epígraf d’Un recés obligat: consideracions al voltant de la 

vigència del concepte d’Escola en la historiografia de la psicologia, pretén 

obrir un espai per a la reflexió sobre aspectes historiogràfics, que 

condueixin a l’explicitació i explicació de la nostra postura envers el procés 

seguit a l’hora de reconstruir els fets que ens han de permetre palesar 

l’existència d’una escola de psicologia a Barcelona. Seguidament, al llarg 

del capítol quatre, abordem l’anàlisi bibliomètrica de les dades obtingudes 

en la nostra cerca documental de forma individual per a cada autor. 

D’aquesta forma, el fet d’haver desgranat els elements constituents de 

l’escola, ens proporcionarà les condicions adients per reconstruir el que 

podem considerar una obra dirigida per tres personatges.  
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Arribem així, a la tercera part del treball titulada «Anàlisi crítica 

d’una obra psicològica orquestrada a tres veus: les bases per a la 

conformació de l’Escola de Psicologia de Barcelona». Després del recorregut 

al llarg del treball, aquesta última part es constitueix com el veritable nucli 

de la tesi doctoral, en el que, prenent com a punt de referència l’extensa 

obra escrita que ens deixaren els tres autors, posem de manifest els seus 

postulats psicològics. La tasca que hem realitzat l’exposem en dos capítols. 

El primer, complementa l’anàlisi bibliomètrica realitzada a la segona part 

del treball amb la presentació de les dades de forma conjunta pels tres 

personatges. El següent capítol, després d’aclarir quins són els criteris que 

es troben subjacents al concepte d’escola que nosaltres hem proposat, 

detalla el diàleg mantingut pels seus integrants, el qual es fonamenta en els 

següents aspectes: el model de ciència psicològica que postulen, la 

metodologia que proposen per acostar-se a l’estudi del psiquisme humà, la 

perspectiva des de la qual observen els fenòmens psíquics i, finalment, una  

teoria psicològica compartida que situa la unitat funcional com a nucli 

comú de l’escola. 

Per tancar la presentació de l’Escola de Psicologia de Barcelona, a 

l’apartat de Conclusions, exposem els trets definitoris de l’escola que 

confirmen la nostra tesi. 

Finalment, hem dedicat un espai a detallar els nostres Suggeriments 

per a futures línies d’investigació que pensem es poden emprendre per 

donar continuïtat a les troballes d’aquest treball. Certament, una 

característica de la nostra tesi doctoral és que, lluny de tancar una 

determinada línia d’investigació, obre altres interrogants que impliquen 

nous reptes per avançar en la reconstrucció del nostre passat històric com 

a disciplina científica. 
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Capítol 1.  Els antecedents intel·lectuals de l’Escola de 

Psicologia de Barcelona  

 

Els inicis de l’Escola de Psicologia de Barcelona els hem de situar a 

finals del segle XIX, període que coincideix amb el sorgiment de la 

psicologia com a disciplina científica independent a Europa. La presentació 

d’una panoràmica de l’escenari intel·lectual previ al seu origen, és el 

propòsit d’aquest primer capítol. Tal pretensió requereix enfocar la nostra 

mirada a l’època que transcorre entre els primers anys del dinou i la dècada 

dels 1870, atenent als debats de caire filosòfic i científic que 

s’esdevingueren en el context d’una Espanya certament convulsa i 

complexa. Un ambient que, en la seva expressió social, política i econòmica, 

marcarà, de forma transcendent, l’àmbit cultural de Catalunya, bressol de 

l’escola psicològica que mostrem en aquest treball d’investigació. 

Sens dubte, el segle XIX espanyol s’ha constituït com una de les 

èpoques històriques del pais més difícils d’abordar en tractar-se d’una 

etapa en què es succeïren múltiples canvis sociopolítics – revolucions, 

diferents sistemes de govern o alteracions de les institucions estatals – a un 

ritme que no fa gens senzilla la tasca de conèixer les seves causes. Sembla 

existir un consens, però, a l’hora d’establir una periodificació que ens ajudi 

a comprendre la seqüència dels esdeveniments que coincideix, 

aproximadament, amb cada terç de la centúria. Autors com ara J. L. 

Barona i J. Bernabeu (1998) o J.M. López Piñero (1992), en llurs estudis de 

la història de la ciència espanyola, han proposat una divisió epocal per 

abordar el desenvolupament científic del segle. Així, es parla d’un primer 

«període de catàstrofe» (1808-1833) que s’estendria des del succés de la 

Guerra de la Independència Espanyola o Guerra del Francès (1808-1814), 

fins la mort de Ferran VII el 1833 i el final de l’Antic Règim, etapa en què es 

produeix un autèntic col·lapse en el desenvolupament de la ciència, 

frustrant la trajectòria ascendent que s’esdevingué durant la Il·lustració. 

Seguiria un segon període denominat «etapa intermèdia» coincident amb el 
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regnat d’Isabel II (1833-1868), moment en què s’introdueixen les principals 

novetats de la ciència europea de l’època. Per últim, s’estableix un tercer 

període comprés entre la revolució democràtica de 1868 i el 

desencadenament de la guerra entre Espanya i els Estats Units pel control 

sobre l’illa de Cuba el 1898, durant el que es recupera el nivell científic 

mitjà i fins i tot reapareixen algunes línies d’investigació originals, tot i que, 

no es va superar completament la marginació de l’activitat científica a la 

societat espanyola. 

Els orígens de l’Escola de Psicologia de Barcelona els hem de situar, 

llavors, en el tercer període que acabem d’esmentar, concretament durant 

les dues darreres dècades del dinou, ja que és l’època que acull, com 

veurem al segon capítol, una gran part del treball científic d’aquell que 

considerem l’iniciador de l’escola: Ramon Turró i Darder. Així, seran els dos 

períodes anteriors a aquest, els que prepararan el panorama intel·lectual en 

què s’inscriu l’obra dels personatges que integren l’escola. 

Abans de continuar, però, hem de fer una precisió important. Les 

línies que segueixen ens han de permetre concretar l’escenari del 

naixement de l’escola barcelonesa de psicologia, el qual coincideix, com 

hem dit, amb l’establiment de la psicologia com a disciplina científica. Per 

tant, ens centrarem en la presentació dels antecedents provinents de 

l’àmbit de la filosofia i de la medicina – més concretament, de la fisiologia – 

ja que, com és ben conegut, constitueixen les principals arrels de la nova 

psicologia que, gestada a Alemanya, irradiarà la seva influència pels 

diferents territoris. Hem de constatar, a més, la tardana incorporació de la 

figura del psicòleg a l’àmbit professional en comparació amb la del metge, si 

bé dins la funció mèdica, s’evidencia una reflexió sobre el comportament 

humà que condueix al plantejament d’aspectes psicològics (Siguán, 1981). 

Ara bé, no podem obviar les implicacions dels interessos educatius en 

aquest procés. En el cas concret de Catalunya, hi jugarà un paper 

fonamental el moviment de renovació pedagògica que, en el marc de 

l’ensenyament, cercà la forma de donar solució a les seves mancances, 

acostant-se a les noves tendències que anaven sorgint en el marc educatiu 



Els antecedents intel·lectuals de l’Escola de Psicologia de Barcelona 
 

	 45	

(Sáiz, 2002). No obstant això, serà al segon capítol on presentarem les 

implicacions de les preocupacions pedagògiques en l’origen de l’Escola de 

Psicologia de Barcelona per mostrar, al mateix temps,  la participació que 

hi tingueren els nostres protagonistes.  

1.1.   L’ambient cultural 

El nostre relat s’engega amb el procés de canvi que significà la crisi 

de l’Antic Règim pel que respecta a la nova definició de les estructures 

socials, polítiques i econòmiques, que haurien de conformar la cultura del 

segle XIX, escenari dels antecedents intel·lectuals de l’Escola de Psicologia 

de Barcelona que presentem en aquest treball. 

Resulta indispensable, d’antuvi, explicar el concepte de cultura al que 

ens referim, per clarificar quins són els principals aspectes que hi 

recollirem. Així, pensem que la definició clàssica2 de l’antropòleg anglès 

Tylor (1871/1995) ens pot ser d’utilitat:  

 

«La cultura o civilització, en sentit etnogràfic ampli, és aquell 
tot complex que inclou els coneixements, les creences, l’art, la 
moral, els costums i qualsevol hàbit o capacitat adquirits per 
l’home com a membre de la societat»3 (p. 29).  

 

És indubtable que no és el nostre objectiu aprofundir en tots els 

factors que conformen una definició tan àmplia com la presentada aquí, 

però sí que és representativa del nostre interès per retratar una societat 

que reunia unes determinades característiques que la implicaven en el 

complex procés de consolidació de la psicologia científica en territori català, 

a la llum dels coneixements i creences que la sustentaven. 

A la Catalunya vuitcentista, doncs, serà la cultura de la classe 

burgesa emergent la que facilitarà l’entrada de les noves idees científiques 

																																																								
2 Per a una revisió crítica del concepte de cultura de Tylor, vegi’s J.R. Goberna Falque 
(2003). 
3 Traduït de l’espanyol per nosaltres. 
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amb una clara disposició a rebre-les i difondre-les; no debades, els 

progressos tècnics jugaven a favor del desenvolupament de la indústria i el 

comerç, elements que al seu torn contribuïen al manteniment de la seva 

classe social. Però les velles institucions heretades de l’antic règim, no 

acomplien amb aquestes expectatives, raó per la qual, la incipient 

intel·lectualitat burgesa, es va veure abocada a crear els seus propis llocs 

d’intercanvi cultural. Un bon exemple el trobem en la Societat Filosòfica de 

Barcelona, a judici de J.M. Fradera (1997), un dels primers espais de 

reflexió independitzats de la tutela eclesiàstica i de les autoritats 

borbòniques. 

Tanmateix, la situació del coneixement científic a Catalunya al llarg 

del segle XIX, guardava una estreta relació amb els esdeveniments polítics i 

socials que van propiciar el seu desenvolupament. En ocasions, aquests 

factors van ajudar al seu progrés, mentre que en altres moments històrics, 

l’àmbit de la ciència es va veure confinat a l’estancament o, fins i tot, va ser 

empès a un clar retrocés amb respecte els avenços que es venien 

experimentant a altres contrades. Certament, va ser aquesta una època 

històrica summament convulsa i zigzaguejant pel que feia a la cerca d’una 

estabilitat social i política i, com a conseqüència, científica. 

De fet, durant la primera meitat del segle XIX espanyol, assistim a un 

paral·lelisme entre la divisió de signe polític i social (conservadors enfront de 

liberals) i la divisió de la psicologia filosòfica (espiritualisme i especulació 

enfront de positivisme i naturalisme). La mentalitat espiritualista i 

especulativa vindrà representada pels corrents eclèctic i espiritualista 

francès i per la influència de la psicologia del sentit comú (Sáiz, 2011), 

mentre que el moviment frenològic i el pensament del grup de metges que, 

anteriors a la generació de 1856, anaven a contracorrent del vitalisme 

mèdic i de l’espiritualisme filosòfic, estarien al capdavant de la mentalitat 

de caire positivista i naturalista. 

Aquest era, succintament, el panorama que acollia els principals 

debats intel·lectuals que, des d’àmbits com la filosofia o la medicina, 
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marcaren l’esdevenir de la psicologia en la seva etapa precientífica, aspectes 

en què aprofundirem al llarg d’aquest capítol. 

1.2.  El marc filosòfic de la psicologia a Catalunya 

 
En l’abordatge de l’estudi de la naturalesa i el comportament de la 

persona, la filosofia ha hagut de respondre a un desafiament gens 

menyspreable: la consideració de l’ànima com a principi explicatiu i com a 

component real de l’ésser humà, o bé la seva exclusió per atendre 

únicament a l’organització material. Aquest escull afavoreix la controvèrsia 

entre el materialisme i l’animisme, i provoca que en països amb una llarga i 

consolidada tradició religiosa – com és el cas d’Espanya – el debat estigui 

vigent de forma contínua.  

Seguint a Siguán (1981), les mútues interferències entre els 

esmentats corrents de pensament, provoquen una sèrie de problemàtiques 

a les quals s’ha d’afrontar la psicologia: d’una banda, la vella controvèrsia 

psicofísica actualitzada com a relació cos-consciència, que enfrontaria una 

fisiologia dedicada a l’estudi del funcionament orgànic davant una 

psicologia introspectiva abocada a la determinació dels fets de consciència; 

d’altra banda, la contraposició innat-adquirit cobraria protagonisme en 

l’enfrontament entre la fisiologia amb el seu èmfasi en explicar la conducta 

des d’estructures heretades i l’empirisme amb la seva oposició a 

l’innatisme; finalment, ens trobem amb la qüestió epistemològica, que en 

terreny psicològic es preguntaria sobre com podem distingir entre allò 

objectivament real i allò que resulta de la nostra manera de conèixer. Com 

tindrem ocasió de comprovar a la tercera part d’aquest treball, Turró, des 

de l’experimentació, es plantejarà aquesta darrera problemàtica que hem 

comentat. 

Tanmateix, l’interès per les diferències individuals, per les 

col·lectivitats, per l’afectivitat o per la patologia, són aspectes que també 

han deixat sentir el seu pes en el desenvolupament de la psicologia del 

dinou. 



Els antecedents intel·lectuals de l’Escola de Psicologia de Barcelona 
 

	 48	

Reprenent el fil de les controvèrsies a les quals s’ha hagut d’enfrontar 

la psicologia, hem d’assenyalar que cap d’elles té el seu origen a Catalunya, 

però sí ocuparen el seu espai i tingueren la seva ressonància. Així, durant 

el segle XIX, el problema del coneixement constituirà un dels àmbits 

d’interès de gran part del pensament filosòfic, i conseqüentment, de la 

psicologia precientífica que endinsa les seves arrels en ell. Un moviment 

intel·lectual, fortament influenciat per l’Escola Escocesa del Sentit Comú, 

recollirà a Catalunya aquesta problemàtica; ens referim a L’Escola Catalana 

del Sentit Comú, proposta que es pot considerar dins la tradició filosòfica 

pròpiament catalana. 

L’inici d’aquesta tradició l’hem de situar entre el 1840 i el 1850, per 

expandir-se després a la resta del territori espanyol, fins la seva absorció 

per part de la neoescolàstica (S. Rodríguez, 1989). L’Escola tindrà un 

especial interès en l’anàlisi de l’esperit humà, essent contrària al 

sensualisme i positivisme materialistes, però també a l’escolasticisme 

especulatiu i abstracte, proposant una psicologia com a ciència empírica, 

allunyada de la metafísica, que duria a terme una metodologia basada en la 

introspecció (Sáiz i Sáiz, 1993). La influència de l’Escola Escocesa del Sentit 

Comú es tradueix en l’estudi de la consciència en la que es distingirien 

facultats mentals, fent ús de les lleis associatives per explicar el 

funcionament mental (Sáiz, 2002). Ramon Martí d’Eixalà (1808-1857) i el 

seu seguidor, Francesc Xavier Llorens i Barba (1820-1872), són les figures 

més destacables d’aquest corrent de pensament. Així mateix, Jaume 

Balmes (1810-1848) incorporarà al seu pensament la tradició de la filosofia 

racionalista, així com els postulats de l’esmentada escola.  

Vegem, però, amb més deteniment, les principals línies de pensament 

de l’escola filosòfica que podem considerar d’arrels pròpiament catalanes. 

Començarem per descriure la doctrina defensada per Martí d’Eixalà, qui va 

realitzar els primers estudis amb els Escolapis de Cardona, que eren 

coneguts per la seva pedagogia de caràcter humanista i la seva atenció a 

l’ensenyament dirigit a les classes populars, per dedicar-se després a la 

carrera de lleis a Cervera. El 1830 s’instal·la a Barcelona, on exercirà 
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d’avocat i iniciarà intenses relacions amb les iniciatives culturals de la 

ciutat (Siguán, 1981). Precisament aquests contactes el duran a l’exercici 

docent, encarregant-se de la càtedra d’Ideologia i Lògica (1835-1844) la 

qual, establerta seguint la normativa de l’ensenyament públic oficial, 

s’impartia tant a l’Acadèmia de Ciències com a l’Acadèmia de Bones Lletres. 

Així, es suplia la manca d’una universitat (recordem que en aquella època 

la universitat es trobava encara a Cervera). Així mateix, el 1837 exercí com 

a professor d’Ideologia i Lògica a l’Institut Barcelonès, essent nomenat 

director del centre (Valls, 2009).  

Eren temps agitats per a Barcelona. Després de la primera guerra 

carlina, el 1840, Martí d’Eixalà és retirat de la universitat que s’havia 

traslladat, provisionalment, de Cervera a Barcelona. Els anys següents, 

reflecteixen el malestar de la ciutat amb les polítiques del regent Espartero, 

produint-se diverses revoltes que acabaren en el bombardeig de la ciutat el 

1842, per revifar-se posteriorment. És en aquest moment convuls que Martí 

d’Eixalà publica els llibres que, en paraules de Siguán (1981), el fan 

l’iniciador de la filosofia i la psicologia modernes a Catalunya. Aquestes 

obres són Curso de Filosofía Elemental (1841) i Manual de la Historia de la 

Filosofía (1842). 

El pensament de Martí d’Eixalà simpatitza amb la ciència, i per això 

es declara empirista, ja que seria la doctrina més propera a la forma 

«científica» de pensar (Vilajosana, 2012). Tanmateix es reconeix la 

influència sensualista de Condillac, si bé amb trets originals: mentre 

Condillac troba en la sensació la dada fonamental de coneixement del món 

exterior, Martí d’Eixalà pensa que aquesta dada essencial és la consciència 

i, per tant, el caràcter conscient de tota sensació i idea (Siguán, 1981). 

Anomenarà «jo» a la consciència, però aclarirà que no s’ha d’identificar amb 

l’ànima, per evitar la metafísica. Així mateix, comparteix amb l’escola 

escocesa el convenciment que la consciència és la primera realitat que se’ns 

revela amb l’observació. 

Les seves idees calaran de forma important en el seu deixeble Xavier 

Llorens i Barba, filòsof que exerceix la seva docència a la Universitat de 
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Barcelona. La primera qüestió que hem de comentar és la dificultat que 

presenta parlar sobre la seva doctrina, ja que l’obra escrita que ens deixà és 

ben escassa, tan sols el text d’una lliçó inaugural de curs a la Universitat: 

Oración inaugural que en la solemne apertura de estudios del año 1854 a 

1855 dijo en la Universidad de Barcelona D. Javier Llorens y Barba. 

Publicada el 1854 va quedar transcrita en les notes que hi recolliren els 

assistents a les seves aules. La segona qüestió és què Llorens i Barba no 

fou inventor de sistemes ni va trencar amb cap escola precedent, en canvi, 

va saber transmetre als seus alumnes els principals corrents de l’època, 

adaptats a la seva audiència (Villagrasa, 2007). 

Llorens i Barba coneix més a fons l’escola escocesa del sentit comú 

que el seu mestre Martí d’Eixalà, compartint, amb els empiristes escocesos, 

la metodologia introspectiva i empirista que fonamenta el valor del 

coneixement a partir de la consciencia de la realitat objectal (Siguán, 1981). 

Però la filosofia que ens presenta va més enllà i conté una forta influència 

kantiana que es pot apreciar en aspectes relacionats amb la consciència, la 

metafísica o la reflexió estètica. Així mateix, hem de situar l’obra de Llorens 

i Barba en el context de la psicologia filosòfica quan observem la seva 

aposta per l’estudi del subjecte partint del de la consciència. La psicologia 

empírica seria l’encarregada d’estudiar els continguts de la consciència, 

mentre que la psicologia racional estaria dedicada a esbrinar què és l’ànima 

i quines són les seves característiques (Cuscó, 1999). 

Contemporani de Llorens i Barba, Jaume Balmes és una altra figura 

rellevant en el marc filosòfic que estem exposant. Doctorat en Teologia a la 

Universitat de Cervera el 1834, es trasllada a Barcelona dirigint la revista 

La Sociedad. La seva prolífica obra, dedica només tres dels seus llibres a la 

filosofia: El Criterio (1845), Filosofía fundamental (1846), que consta de 

quatre volums i Curso de filosofía elemental (1847), escrita en tres volums. 

Confessa que no vol ser l’artífex de cap filosofia nova, però que vol revisar 

l’existent fins el moment, declarant-se contrari a l’escepticisme filosòfic, 

definint una veritat que ultrapassa el nostre coneixement, establint-se com 
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la realitat mateixa i adherint-se al sentit comú com a element constitutiu 

de la persona (Terricabras, 2011). 

Ramon Turró, al capdavant de l’escola psicològica barcelonesa, no 

escaparà a l’influx d’aquest marc filosòfic, qüestió que comprovarem en 

abordar l’anàlisi de la seva obra. 

1.3.  Els debats sobre la naturalesa dels fenòmens vitals dins l’àmbit 

de la medicina  

 
En el procés de desenvolupament de la medicina catalana, com a 

antecedent de la psicologia científica en la qual s’ubica l’Escola de 

Psicologia de Barcelona, serà decisiva la influència del clima europeu i 

hispànic vuitcentista. Segons relata J. Riera (1973), la medicina i la ciència 

europees del dinou, viuen dues etapes diferenciades. 

D’una banda, ens trobem amb els postulats romanticistes provinents, 

sobretot, de l’àmbit germànic que estenen el seu influx durant la primera 

meitat del segle; i, d’altra banda, a partir del 1848, moment en què s’acaba 

l’Europa de les Restauracions, s’introdueix el positivisme naturalista, 

desenvolupant la seva doctrina fins la data en què s’inicia la primera guerra 

europea el 1914.  

Aquesta situació dialèctica entre romanticisme i positivisme, afectarà, 

de forma general, tots els àmbits de la medicina, des de l’anatomia fins la 

patologia, passant per la fisiologia. A més, hem de reconèixer el seu 

protagonisme en el camí cap a una gradual separació entre l’especulació 

filosòfica i l’experimentació científica.  

El romanticisme europeu però, ofereix dues perspectives ben 

diferenciades pel que fa a la idea de la Natura (Riera, 1973): l’idealisme 

germànic inspirat per I. Kant (1724-1804) i el sensualisme francès de E. B. 

De Condillac (1715-1780). Mentre el primer acabarà en l’idealisme absolut 

de la Nathurphilosophie, el segon derivarà, de forma progressiva, cap al 

positivisme de A. Comte (1798-1857). Atesa la repercussió que aquestes 
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doctrines tindran en l’evolució de la medicina catalana, ens detindrem a 

analitzar els seus principals postulats. 

Johan Wolfgang Goethe (1749-1832) i Friedrich Schiller (1759-1805) 

són les dues figures representatives del moviment romàntic que promou la 

valoració del sentiment, la recuperació d’allò infinit, la història i la tradició, 

així com l’expressió artística com a mitjà de salvació. Més enllà de les seves 

obres poètic-literàries, ens interessa aquí, sobretot, destacar la concepció 

vitalista que Goethe té de la naturalesa, considerant-la un tot vivent, 

defensant la hipòtesi que els fenòmens naturals són inabastables (Sánchez 

Meca, 1998). Altrament, Schiller, proposa una naturalesa que existeix per 

sí mateixa, aliena a la persona i que conté els objectes en potència, 

permetent la seva actualització (Gregori, 2002). Com es pot apreciar, 

aquesta postura envers la incomprensibilitat intrínseca de la naturalesa, no 

estaria a favor de la mentalitat positivista que, com sabem, contribuirà a la 

consolidació dels diferents coneixements d’orientació científica. 

En la mateixa direcció que el romanticisme, l’idealisme d’origen 

alemany, desenvolupat en el moment del seu apogeu, adoptarà també una 

posició crítica i contrària a la racionalitat que es venia desenvolupant des 

de l’Edat Moderna. Entre els seus integrants, el fundador del moviment, I. 

Kant, es podria dir que encara manté una certa connexió amb el 

materialisme al que renuncien Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), 

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854) i Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770-1831). Així, Fichte planteja un idealisme en el qual el 

coneixement no parteix del fenomen, sinó que es torna creació del subjecte. 

Es tractaria doncs, d’un idealisme subjectiu (Fazio i Fernández Labastida, 

2004). Schelling, per la seva part, concep la naturalesa com un organisme 

viu i dotat d’ànima que es troba en continu creixement. Després d’alliberar-

se de l’influx idealista de Kant i Fichte4, aconsegueix trobar el seu propi 

camí per dibuixar una naturalesa que ho engloba tot, des de la matèria 

																																																								
4 Per a J.G. Fichte, només dues filosofies són possibles: el dogmatisme que admet les 
coses en sí i l’idealisme que només admet continguts de consciència. Segons 
Hirschberger (1978),  F.W.J. Schelling es desprèn d’aquesta obligada dicotomia i 
persegueix la suma dels dos punts de vista, atès que el coneixement s’ocupa tant de 
l’objecte com del subjecte.  
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universal fins l’esperit de l’home. Si bé el positivisme que va caracteritzar 

l’època en què s’inscriu el treball de Schelling, no va trobar en la seva obra 

conceptes clars ni útils per a la ciència que es preconitzava, no van pensar 

així els que protagonitzaven el moviment romàntic, prenent com a 

fonamental el seu concepte de vida creadora. És important, però, ressaltar 

que Schelling contempla el mètode de les ciències físiques exactes com una 

atenció a un aspecte concret de la realitat, però no pensa que aquesta 

vessant quantitativa i mecanicista constitueixi ni el tot, ni allò més 

essencial de la naturalesa (Hirschberger, 1978). Finalment, Hegel, amb el 

seu idealisme absolut, pensarà una naturalesa que ho conté tot, des de 

l’espai i el temps, a la física orgànica, tal com la van pensar els filòsofs 

grecs (Marías, 1998). Per tant, veiem com l’escissió entre filosofia i ciència 

es va posant de relleu provocant, finalment, la seva mútua independència. 

De fet, la mort de Hegel el 1831, marca també la fi del moviment idealista 

alemany, produint-se una transformació radical de la fisiologia alemanya 

que acabarà per assumir els postulats de la ciència experimental. 

Un altre debat teòric del que participà la medicina catalana del segle 

XIX, fou el relatiu al fenomen de la vida; es tractava d’una discussió que 

tenia com a fita la determinació del seu origen, així com les característiques 

dels fenòmens biològics, a més de concretar la capacitat de la ciència per 

atansar-los. Però es tractava d’una lluita que, a manca d’uns resultats 

procedents de la investigació experimental, es limitava a l’àmbit de 

l’especulació filosòfica.  

Així, un dels corrents intel·lectuals que va mantenir viva la flama de 

l’especulació filosòfica durant les primeres dècades del XIX, va ser el 

vitalisme. El primer que s’ha de dir és que el vitalisme, com a doctrina 

epistemològica, sorgeix, en realitat, com a reacció enfront del mecanicisme 

que, amb més o menys intenció, deixava de banda la polèmica sobre la 

idiosincràsia dels fenòmens que ens permeten distingir entre un organisme 

viu i un altre que no té aquesta propietat vital.  

Els vitalistes defensaren la idea que els fenòmens que es manifesten 

en un organisme viu no es devien a la influència d’un element extern – com 
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podia ser l’ànima dels animistes – ni tampoc a la mera organització de la 

matèria – que en dirien els materialistes – sinó a l’existència d’un seguit de 

propietats fisiològiques que són inherents a la matèria vivent. Convenen 

també els autors vitalistes en què els fenòmens vitals s’han d’abordar 

mitjançant l’experiment, postura contrària a la dels animistes que proposen 

la utilització de mètodes metafísics. 

A França va trobar un gran ressò la postura vitalista, fet que queda 

palès en la labor d’aquells qui treballaren des de l’Escola de Medicina de 

Montpellier. Durant l’Edat Mitjana, cap a l’any 1300, ostentava el títol a la 

millor escola de medicina del món (Corbella, 2003), arribant, amb alguns 

alts i baixos del seu prestigi, fins el període que s’estén des de mitjans del 

segle XVIII fins els inicis del XIX. És en aquesta última època que l’escola es 

caracteritza per seguir els postulats vitalistes d’origen hipocràtic5. Així, 

molts dels metges que s’hi formaren en les seves aules, deixaren una 

especial ressonància en la consolidació de la fisiologia de caire 

experimental.  

L’estela de l’escola montpellierina no va passar desapercebuda en 

terres espanyoles, ans al contrari, durant la primera meitat del segle XIX, 

els manuals dedicats a l’ensenyament de la fisiologia són reproduccions 

dels emprats per aquella escola.  

És important senyalar que el vitalisme ocupa un lloc preponderant en 

l’explicació dels fenòmens biològics. Les característiques del vitalisme 

espanyol no es diferencien en allò essencial de les orientacions vigents en 

altres contrades europees (França seria un bon exemple). En canvi, se 

n’afegeixen elements amb trets religiosos, propis de la mentalitat cristiana. 

Llavors, la doctrina fisiològica oficial, adopta la visió vitalista cristiana que 

acompanyava aquells qui accediren als llocs universitaris amb força 

facilitat. En canvi, la posició metodològica es basava en una actitud 

científica-natural. 

																																																								
5 El caràcter hipocràtic que s’atribueix al vitalisme de l’escola de Montpellier, es refereix a 
la idea sostinguda per Hipòcrates sobre l’actuació de la physis – naturalesa – guiada per 
una energia vital que permet el guariment dels organismes malalts. 
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 No resulta estrany, doncs, trobar autors que es debatien entre la 

convicció que els fenòmens vitals es produeixen per algun mecanisme 

intrínsec i no aprehensible al nostre coneixement, i la certesa que, els 

mateixos fenòmens, a la llum de l’observació, es poden explicar directament 

des d’una perspectiva materialista. No obstant la seva aparent hegemonia 

dins el món acadèmic, la doctrina vitalista no va estar exempta de 

fervoroses crítiques. 

Però hem de fer entrar en escena una altra doctrina filosòfica que, 

sens dubte, ajudarà a l’adquisició d’un pensament experimental en el 

terreny de la medicina i de la psicologia; ens estem referint al positivisme. A 

Catalunya, podem datar l’entrada del positivisme el 1834, amb l’aparició 

d’una publicació titulada Correspondencia periódica sobre ciencias, artes y 

letras al diari «El Vapor» editat a Manresa. La major part del contingut de 

l’esmentada publicació era la traducció de les primeres lliçons del Cours de 

Philosophie positive d’August Comte, on quedaven recollides les seves 

principals doctrines (Roura i Roca, 1988).  

No obstant, aquesta primera entrada no va tenir un especial ressò; 

més aviat es va estendre un cert silenci que es trencà el 1847, data en què 

trobem una nova publicació en aquesta ocasió per criticar els punts febles 

del positivisme comtià6. És així com trobem autors que, en el seu anhel per 

dotar de cientisme la medicina, van pensar que els plantejaments 

positivistes els ajudarien. Entre els metges espanyols de la segona meitat 

del XIX, el positivisme és acceptat entre aquells partidaris de l’ús d’una 

metodologia experimental.  

Un exemple és el del metge Pere Mata i Fontanet (1811-1877). P. 

Mata forma part del grup de metges de la segona meitat del segle XIX que 

introdueixen el positivisme en l’àmbit científic espanyol (Pousada, 1996a i 

b; Riera, 2003). De tarannà progressista, P. Mata es forma en medicina 

legal i toxicologia a França amb Mateu Josep Buenaventura Orfila i Rotger 

																																																								
6 Joaquim Roca i Cornet (1804-1873), format en Dret i adscrit al pensament romàntic, 
publica Ensayo crítico sobre las lecturas de la época el 1847, obra en la qual recull les 
línies generals de la filosofia de Comte i en la que centra la seva crítica en el menyspreu 
de Comte pel mètode introspectiu i la sobrevaloració dels afectes per sobre dels fenòmens 
intel·lectuals que aproximava postures entre els animals i l’home (Roura i Roca, 1988). 
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(1787-1853)7, significant la connexió entre la medicina clínica, la química i 

el laboratori. Mata, Catedràtic de Medicina Legal i Toxicològica durant el 

període que s’estén de 1843 a 1854, es declara, obertament, en contra del 

vitalisme i l’hipocratisme.  

En el discurs pronunciat el 1859 a la Reial Acadèmia de Medicina de 

Madrid, titulat Hipócrates y las escuelas hipocráticas, deixa ben palès el 

tarannà positivista del seu pensament (Riera, 2003). Un positivisme que 

imprimirà també a la seva aproximació a la psicologia des dels interessos 

que, com a metge legal, el portaran a plantejar-se, entre altres, el problema 

del diagnòstic de la bogeria per tal de concretar la imputabilitat o no dels 

actes delictius segons l’estat mental del subjecte (Pousada, 1996b).  

En resum, podem afirmar que el debat mantingut durant l’etapa que 

estem descrivint, es resoldrà amb un clar triomf del corrent positivista que, 

al seu torn, possibilitarà l’acostament científic al coneixement de la 

naturalesa de l’ésser humà. Serà a aquest mateix debat al que s’adscriurà 

Ramon Turró com tindrem ocasió de desenvolupar al pròxim capítol. 

1.4.  L’evolució dels coneixements sobre el funcionament del sistema 

nerviós humà i dels òrgans dels sentits 

 
En l’intent per escenificar el context intel·lectual i científic en què es 

desenvoluparà la Escola de Psicologia de Barcelona, es fa necessari 

l’acostament a l’important avenç en el coneixement sobre el funcionament 

del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits que va tenir lloc durant el 

segle XIX i que tant influencià el panorama previ al sorgiment de la 

psicologia científica. 

En els apartats que segueixen farem un breu repàs de les principals 

fites atansades en l’estudi de la fisiologia que connectava la persona amb el 

seu entorn. 

 
																																																								
7 El metge d’origen menorquí, M. J. Buenaventura Orfila, va contribuir a la constitució de 
la toxicologia experimental durant la primera meitat del segle XIX, a través del seu càrrec 
com a professor a París des del seu exili el 1807 (López Piñero, 1992). 
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1.4.1. La determinació de les vies nervioses implicades en les 

funcions sensorials i motores del sistema nerviós humà 

 

Entre els antecedents que contribueixen al desenvolupament d’una 

psicologia de caràcter científic hi jugà un paper important, com hem dit, el 

coneixement que, sobre el sistema nerviós, anava progressant durant el 

segle XIX. Es tractava d’una sèrie de desenvolupaments que, sorgits en el 

context de la fisiologia, van ser fonamentals per a la història de la 

psicologia, fins al punt de generar una disciplina híbrida que rebé el nom 

de psicofisiologia o psicologia fisiològica. Les primeres aproximacions a la 

descripció del funcionalisme cerebral, però, no parteixen de l’àmbit de la 

medicina o de l’anatomia, sinó des de la filosofia, amb les seves 

controvèrsies sobre la dicotomia cos-ànima (López-Muñoz, Álamo i García-

García, 2010).  

Una fita important pel coneixement científic del funcionament nerviós  

va ser la constatació de què existien diferències entre les funcions motores 

del sistema nerviós i les sensorials gràcies als treballs realitzats per 

l’anatomista i cirurgià anglès Charles Bell (1774-1842) i el metge francès 

François Magendie (1783-1855), noció que, de forma intuïtiva, ja es tenia 

des d’èpoques primerenques8.  

En el decurs d’una reunió privada, Bell explicarà, el 1811, el seu 

descobriment que posava de manifest com les fibres sensorials d’un nervi 

mixt entraven en la medul·la espinal per l’arrel d’un nervi posterior o 

dorsal, i les fibres motores del mateix nervi sortien de la medul·la per una 

arrel anterior o ventral (Pereira, 2000).  

Més endavant, el 1822, Magendie arribaria a la mateixa conclusió de 

forma individual i paral·lela, ja que no en tenia coneixement de la troballa a 

la que Bell havia arribat uns anys abans. Aquest fet farà esclatar la 

polèmica sobre l’autoria d’aquesta important descoberta, i per això ha 

																																																								
8 Ja a la Grècia Clàssica, el filòsof Heròfil (335aC–280aC), indicava l’existència de nervis 
sensorials i motors. Així mateix, Erasístrat (304aC–250aC) observà la convergència dels 
nervis cap al sistema nerviós central (Buckingham, 2006). 
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passat a la història com la llei de Bell-Magendie (Barona, 1991; Brennan, 

1999; Hergenhahnn, 2009; León-Carrión, 1995; Olmsted, 1945/1981).  

A partir d’aquest moment, la fisiologia del sistema nerviós va avançar 

de forma important en deixar de banda la idea que els nervis transmetien, 

de forma simultània, les condicions pel moviment i la sensació. Ara es sabia 

que sensació i moviment circulaven per vies diferents.  

Un cop s’havia establert l’existència d’una doble via nerviosa, la 

sensorial i la motora, el següent pas va consistir en la determinació que les 

fibres sensorials es podien dividir en vàries classes. El fisiòleg alemany 

Johannes Peter Müller (1801-1858) serà qui proposi una distinció basada 

en els cinc òrgans dels sentits (vista, oïda, olfacte, gust i tacte), postulant 

així, l’existència de cinc vies nervioses sensorials específiques, una per a 

cada sentit. Tot i que prèviament ja s’havia teoritzat sobre aquesta qüestió – 

Ch. Bell ja ho proposa en un treball publicat el 18119 i J. Locke s’anticipa 

en la seva concepció sobre les qualitats secundàries – serà J. P. Müller qui 

li’n donarà forma de doctrina10 (Barona, 1991; Boring, 1950; Jaramillo, 

2005).  

Posteriorment, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-

1894) desenvolupà el principi de l’especificitat de les vies nervioses 

sensorials per tal d’explicar les qualitats de cada sentit, establint una de les 

bases fonamentals de la psicofisiologia 11 (Barona, 1991; Boring, 1950; 

Sánchez Ron, 2007a). 

																																																								
9 Es tracta d’una sèrie d’apunts personals que Ch. Bell publicà el 1811, amb el títol de 
Idea of  New Anatomy of  the Brain; submitted for the observation of  the author’s friends 
(Idea de la nova anatomia del cervell, sotmès a l'observació dels amics de l'autor) 
(Frixione, 2000; García Vega, 2003). 
10 J. P. Müller publica el seu Handbuch der Physiologie des Meschen (Manual de fisiologia 
humana) en vuit volums entre 1833 i 1840. És en el llibre tercer on es recull la fisiologia 
dedicada al sistema nerviós i en els llibres quart, cinquè i sisè es tracta el que avui 
considerem com a psicologia experimental. 
11 És necessari assenyalar que van existir importants desacords entre J. P. Müller i H. v. 
Helmholtz, tant a nivell epistemològic, com a nivell científic. Mentre Müller era defensor 
de la doctrina vitalista en l’explicació fisiològica de l’organisme, Helmholtz adoptava una 
postura netament materialista, assumint que l’explicació fisiològica es podia fonamentar 
en processos físics i químics. Tanmateix, no compartien la mateixa idea sobre la velocitat 
de la conducció nerviosa; per Müller aquesta era pràcticament instantània, tan ràpida 
que no podia ser mesurada; per Helmholtz, no només era possible sinó que va mesurar-
la el 1850 en un nervi de granota, establint que era lleugerament inferior a 50 metres per 
segon (Boring, 1950; Eckart i Gradmann, 1995). Amb aquesta fita, Helmholtz aconseguia 
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1.4.2. De l’estudi de l’electricitat al mesurament dels fenòmens 

psíquics 

 

L’estudi de l’electricitat que, durant el segle XVIII va permetre l’avenç 

en el coneixement del sistema nerviós, s’emmarca en el si de la ciència 

física i de la fisiologia. Així, va quedar establerta, gràcies als experiments 

duts a terme per L. Galvani (1737-1798), l’existència de l’acció de 

l’electricitat sobre els músculs. Els principals elements proporcionats per la 

ciència física, com ara la creació de corrent directe a través de la pila 

elèctrica desenvolupada el 1800 pel físic italià Alessandro Giuseppe Antonio 

Anastasio Volta (1745-1827), la llei dels circuits formulada pel físic i 

matemàtic alemany Georg Simon Ohm (1789-1854) i la inducció 

electromagnètica del físic i químic anglès Michael Faraday (1791-1867), 

s’uniran als descobriments de L. Galvani per crear un marc que propiciarà 

la investigació sobre l’electricitat animal (Mora i Mora, 2007).  

És en aquest context que, el fisiòleg alemany Emil du Bois-Reymond 

(1818-1896), professor ajudant de J. P. Müller a la Universitat de Berlín, 

sabrà aplicar amb escaiença les troballes de L. Galvani al camp de 

l’electrofisiologia, arribant a determinar la naturalesa elèctrica i química de 

l’impuls nerviós (Boring, 1950; Frixione, 2000). Serà, justament aquest 

descobriment, el que portarà Helmholtz a estudiar la velocitat de l’esmentat 

impuls nerviós (vegi’s la nota 11). 

En efecte, la psicologia de caire experimental que s’estava forjant 

durant l’últim terç del segle XIX a Leipzig, de la mà de W. Wundt (1832-

1920), està en deute amb la metodologia emprada per Helmholtz per 

mesurar la velocitat de conducció de l’impuls nerviós. Aquest mètode portà 

a pensar que el mesurament dels fenòmens psíquics també seria possible 

(Sáiz, 2011).  

																																																																																																																																																																								
d’una banda, refermar-se en les seves tesis materialistes, i de l’altra, enfortir la unió 
entre disciplines com ara la física, la química i la fisiologia, preparant així el terreny per 
al naixement de la psicologia experimental (Hergenhahn, 2009). 
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D’aquesta forma, els experiments basats en els temps de reacció dels 

subjectes, és a dir, la mesura del temps transcorregut entre la presentació 

d’un estímul determinat i la reacció de la persona al mateix, ocuparen un 

lloc preponderant en la investigació duta a terme al laboratori dirigit per W. 

Wundt (Sáiz i Mülberger, 1995). Així, prenia protagonisme la ment del 

subjecte, com l’òrgan regulador del mencionat temps de reacció.  

Però un altre dels orígens històrics del mesurament del sentit 

temporal, l’hem de cercar en una disciplina certament allunyada de l’estudi 

del comportament humà: l’astronomia. A mitjans del dinou, la metodologia 

emprada per determinar els moviments dels astres, mancada de la 

tecnologia que nosaltres coneixem en l’actualitat, depenia de les habilitats 

personals dels astrònoms. Dotat del seu telescopi al que s’aplicava un 

reticle, l’observador havia de mesurar la velocitat de l’astre que estava 

estudiant, esperant la seva entrada en el camp de visió – moment en què 

marcava l’hora exacta del rellotge – i comptant els tic-tacs que es succeïen 

fins que el cos desapareixia de la seva visió.  

L’observació per part del matemàtic i astrònom alemany F.W. Bessel 

(1874-1846) d’un seguit de discrepàncies en la mesura temporal que 

acabem de descriure entre diferents astrònoms, el portà a postular 

l’existència de diferències individuals que resolgué mitjançant les equacions 

personals. D’aquesta forma, quedava inaugurada la problemàtica relativa 

als temps de reacció. 

 

1.4.3. L’estudi del funcionament dels òrgans dels sentits: la 

comunicació entre la ment i el món 

 

Tal i com apuntàvem a l’inici d’aquest apartat, el camp d’estudi 

dedicat a la investigació sobre el funcionament dels òrgans dels sentits, 

encarregats de transmetre al subjecte la informació provinent dels estímuls 

que l’envolten, cobrarà un especial protagonisme durant el segle XIX. Es 

tractava de comprendre com s’esdevenia l’activitat dels òrgans sensorials a 

més d’establir-ne la seva funció en el conjunt d’un organisme dotat d’una 
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ment capaç de donar-li un significat a la informació rebuda del seu entorn. 

És a dir, s’havien d’incloure elements tant de la fisiologia, com de la 

psicologia que, a més, no podien escapar a una determinada interpretació 

epistemològica. 

Un cas paradigmàtic d’aquesta conjunció entre els sabers fisiològics i 

els psicològics, el trobem en les investigacions que sobre la visió, i més 

concretament, sobre el procés de la percepció visual, es van dur a terme per 

fisiòlegs alemanys com ara Johanes Müller12  i H. von Helmholtz; uns 

estudis en els que es van veure implicats els postulats filosòfics heretats de 

l’idealisme kantià.  

En l’estudi dels òrgans sensorials, van ser la visió i l’audició els que 

reberen una major atenció, qüestió que pot explicar-se fàcilment si atenem 

al fet que es tracta dels sentits més directament relacionats amb el 

coneixement del món que envolta a la persona. Com a transmissors de la 

major part de la informació, semblaria que un acostament científic al seu 

funcionament, podria aportar dades definitives al debat filosòfic que 

acompanya, de forma inextricable, la vessant experiencial humana.  

Un debat que transita entre la necessitat de saber si el món percebut 

és real i la necessitat de conèixer la seva essència, per comprendre els 

fenòmens que s’observen en el seu si, assimilant-los a les diferents 

experiències vitals. Tanmateix, els avenços tecnològics i metodològics 

acumulats, així com la fe en els propis sentits per copsar objectivament la 

realitat que es pretén conèixer, sens dubte, van crear l’ambient propici per 

dissenyar les investigacions que tants fruits donarien en l’àmbit científic.  

En el context que acabem de descriure, s’origina una disciplina que 

es situarà en el llindar de la nova psicologia científica que havia de néixer a 

l’últim terç del segle XIX; es tracta de la psicofísica. Partint de l’estudi de les 

relacions que s’estableixen entre l’estímul i la sensació, la psicofísica dóna 

																																																								
12  Johanes P. Müller tingué una gran influència en els plantejaments teòrics i 
metodològics de H. Von Helmholtz gràcies al contacte que mantingueren com a mestre i 
deixeble respectivament, essent J. Müller qui dirigí la seva tesi doctoral, defensada el 
1842 a la Universitat de Berlín: De Fabrica systematis nervosi evertebratorum (Sobre 
l’estructura del sistema nerviós dels invertebrats). Posteriorment, sorgiran les 
discrepàncies que hem senyalat a la nota 11. 
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preponderància a l’experiència subjectiva que provoca el nostre sistema 

sensorial; en altres paraules, obre el camí a la psicologia experimental. Els 

investigadors que treballaren la fisiologia dels sentits des d’una 

aproximació psicofísica, ho van fer des de les seves pròpies disciplines: la 

fisiologia, la física i la filosofia natural (Brennan, 1999).  

Per conèixer el funcionament dels òrgans sensorials en la seva 

resposta als diferents estímuls rebuts, es van dissenyar experiments que 

consistien en presentar a un subjecte una sèrie d’estímuls que variaven en 

el tipus i la intensitat; així, les respostes de l’individu sobre la seva 

discriminació, eren anotades rigorosament. En definitiva, s’estava 

relacionant l’experiència subjectiva (mental) amb el món exterior (material).  

Dues figures destaquen especialment en el camp de la psicofísica per 

l’impacte que van tenir les seves idees teòriques i metodològiques per a la 

naixent psicologia científica: Ernst Heinrich Weber (1795-1878) i Gustav 

Theodor Fechner (1801-1887). 

L’aportació científica de l’alemany E. H. Weber, professor d’anatomia i 

fisiologia a Leipzig des del 1818, resultà fonamental per l’establiment de la 

disciplina psicofísica que permetia, per primera vegada, establir una 

metodologia per mesurar les operacions mentals. En el terreny dels òrgans 

sensorials, va desenvolupar una exhaustiva investigació sobre la fisiologia 

del tacte (Boring, 1942) que va recollir en el llibre De tactu: Annotationes, 

Anatomicae et Physsiologiae (Del tacte: notes d’anatomia i fisiologia), 

publicada el 1834. En ell explica l’existència de tres manifestacions del 

sentit del tacte: sensacions de temperatura en el contínuum fred-calor, de 

pressió13 i de localització; manifestació aquesta última que depenia més de 

la percepció que no pas de la sensació. 

G. Th. Fechner, format en medicina a la Universitat de Leipizig, va ser 

professor de física a aquesta universitat des del 1834. Es va interessar 

especialment en demostrar la relació existent entre ment i cos, una 

																																																								
13 En els seus estudis sobre el tacte, l’experiment consistent en aplicar la pressió de dos 
punts en la pell del subjecte, mitjançant els extrems d’un aparell similar a un compàs, li 
va portar a determinar el conegut llindar sensorial pel que s’establia la distància mínima 
entre dos punts a la que el subjecte era sensible.  
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exploració que deixarà reflectida en la seva obra fonamental Elemente der 

Psychophyisik (Elements de psicofísica) publicada el 1860, que recull les 

bases fundacionals de la psicofísica, que tan important repercussió tindria 

en la fundació de la nova psicologia científica de finals del segle XIX. 

Fechner distingeix entre la psicofísica interna, encarregada d’estudiar 

allò mental amb relació als processos fisiològics del sistema nerviós, i la 

psicofísica externa, destinada a analitzar la connexió entre allò psíquic i els 

estímuls rebuts per l’organisme. Serà aquesta última, la Psicofísica externa, 

la que permetrà la recerca d’un principi matemàtic exacte que reflecteixi la 

relació entre cos i ment (Cagigas, 2001; Fernández-Rodríguez, 2003; 

Mülberger, 1995; Nicolas, 2002).  

El nou àmbit d’investigació empírica que representaria la psicofísica, 

va posar de manifest la dificultat per mesurar les experiències conscients 

que s’esdevenien en el subjecte que rebia una determinada estimulació a la 

qual havia de respondre. Al respecte, Fechner optà per dur a terme una 

mesura indirecta d’aquestes experiències. Així, en els experiments que 

dissenyà, va partir de la premissa de què el contingut de la consciència es 

podia manipular a través del control dels estímuls presentats a la persona.  

Si bé no es podia assignar un número determinat a la sensació 

experimentada per l’individu, sí que era possible mesurar la sensació de 

forma indirecta, preguntant al subjecte experimental, per la diferència 

percebuda entre dos estímuls de magnitud diferent, per exemple entre dos 

pesos, o entre dos tons. Seran la variació sistemàtica dels valors trobats, 

conjuntament amb l’observació dels casos en què el subjecte pot distingir o 

no entre els estímuls presentats, les variables que permetran la 

quantificació de la sensació (Leahey, 1994).  

Tal com assenyala D. J. Murray (1990), els escrits que segueixen als 

Elemente han estat poc coneguts, malgrat demostren que Fechner continuà 

activament en el terreny de la investigació psicofísica durant vint-i-set anys. 

Es dedicà, així, a intentar clarificar, a través de les seves experiències, la 

validesa de la llei de Weber per les diverses modalitats sensorials. 
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La influència de Fechner es deixarà notar en autors tan rellevants 

com H. Helmholtz o W. Wundt, proporcionant els elements indispensables 

per l’establiment de la psicologia experimental, tot i els propòsits metafísics 

i espiritualistes dels que va partir (Sprung i Sprung, 1983).  

Com hem pogut observar, els sentits de la visió i la oïda seran els que 

rebran una major atenció per part de la fisiologia del segle XIX, seguits del 

sentit del tacte sobretot pel que fa als desenvolupaments de la psicofísica. 

Altres modalitats sensorials com el gust i l’olfacte, estan menys presents en 

el panorama fisiològic. No obstant això, Ch. Bell s’hi va dedicar a l’estudi 

del sentit del gust, establint que les papil·les de la llengua n’eren els seus 

òrgans. De l’olfacte existia la classificació del naturalista suec Carl von 

Linné (1707-1778) i la distinció de Albrecht von Haller (1708-1777) de tres 

categories diferents d’olors: dolços, fètids i indiferents (Boring, 1950; Sáiz, 

Sáiz, Mülberger i Gabucio, 1991). 

 

1.4.4. La influència de l’escola reflexològica russa 

 

Prosseguint amb els àmbits d’interès que emmarquen els estudis 

sobre el funcionament del sistema nerviós, trobem la influència que l’escola 

reflexològica russa tingué en el desenvolupament de la psicologia 

fisiològica. L’escola, inspirada per I. Sechenov (1829-1905), i continuada 

per V. M. Bechterev (1857-1927) i I. P. Pavlov (1849-1936) donarà una 

especial rellevància al concepte de reflex cerebral, apostant clarament per 

un acostament objectiu a l’estudi del funcionament nerviós (Sáiz, 2011). 

Així, un dels principals representants del corrent reflexològic rus i 

continuador, com hem dit, dels postulats de Sechenov, I. P. Pavlov, partint 

de les seves conegudes investigacions sobre fisiologia digestiva, que li van 

permetre observar el fenomen de la secreció psíquica14, al que posteriorment 

																																																								
14 Recordem que el fenomen de la secreció psíquica s’aplicà a l’observació de la segregació 
de suc gàstric per part de l’animal experimental, no només en entrar en contacte amb 
l’aliment, sinó també amb la simple presentació del mateix per part de l’experimentador. 
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denominaria reflex condicional, abordà l’estudi del sistema nerviós superior 

des d’una perspectiva netament materialista i mecanicista.  

De fet, la primera interpretació que va fer sobre el fenomen descrit, es 

basava en la creença en l’activitat mental com a responsable de l’activació 

del sistema nerviós, és a dir, en una interpretació psicològica. Després de 

les investigacions dutes a terme per alguns estudiants de doctorat, que 

Pavlov dirigia a l’Institut de Medicina Experimental de Sant Petersburg, 

sobre la secreció psíquica de les glàndules salivals, la interpretació va 

canviar envers una explicació fisiològica del fenomen per la qual el reflex 

psíquic no era de naturalesa psicològica sinó que actuava igual que el reflex 

induït per un estímul físic (De la Casa, Ruiz i Sánchez, 2009).  

Així, d’una banda, s’enllaçava amb l’antiga teoria cartesiana de la 

consciència per la qual el cervell connectava estímuls amb respostes. 

D’altra banda, es presentava un nou repte per a la naixent psicologia 

científica, consistent en determinar quins comportaments es devien a la 

intervenció exclusiva del cervell, sense participació de la consciència. La via 

per a l’estudi objectiu, materialista i mecanicista del sistema nerviós de 

l’organisme s’omplia d’optimisme pels qui volien evitar tota aproximació 

metafísica i especulativa.  

Però no van faltar les postures crítiques per l’evitació de l’element 

psíquic que suposava l’assumpció d’una psicofisiologia objectiva com la 

propugnada per la reflexologia russa. Un exemple, com veurem més 

endavant, el trobem en la opinió de Ramon Turró. Sense deixar d’admirar la 

important contribució de Pavlov a les possibilitats d’investigar el sistema 

nerviós des d’una vessant fisiològica, Turró posa de manifest el seu 

desacord amb l’elusió del fenomen psíquic, considerant que la seva 

dificultat d’abordatge, no ha d’impedir el seu estudi. Pensa Turró – i també 

el seu deixeble August Pi i Sunyer, com posteriorment ho farà Emili Mira – 

que no és necessari recórrer a mètodes introspectius, sinó que es tractaria 

de planificar les condicions en què s’ha de dur a terme l’esmentat estudi 

(Sáiz, 1989).  
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Abans de continuar el relat sobre l’evolució del coneixement sobre el 

funcionament nerviós, ens interessa destacar una qüestió que es va fent 

palesa. Partint, tant des de postures mecanicistes com des de postures 

vitalistes, allò que s’observa és el pas d’una consideració de l’organització 

funcional de l’individu de «dalt a baix», seguint ordres de l’ànima-ment que 

es trobaria en una posició més elevada, a un individu considerat com un 

conjunt de subsistemes coordinats (Canguilhem, 1955). En analitzar l’obra 

d’August Pi i Sunyer veurem com el nostre autor parteix d’aquest mateix 

model explicatiu. 

 

1.4.5. L’interès per localitzar les funcions mentals: la frenologia 

 

Avançant en el coneixement del funcionament del sistema nerviós, 

hem d’apuntar que l’interès per establir una localització corporal – física – a 

determinades funcions mentals com la sensació, l’intel·lecte o l’emoció, 

atansarà un desenvolupament important en els postulats provinents de la 

frenologia, propiciant l’acceptació, per part dels fisiòlegs, d’un principi que 

ja havia establert Galè: el cervell és l’òrgan de la ment (Boring, 1950; 

Buckingham, 2006). 

Seguint a D. Nofre (2005), hem de puntualitzar que la frenologia 

s’ubica dins les pràctiques alternatives que es van popularitzar al llarg del 

segle XIX, provinents de la tradició ocultista europea que posava en escena 

la proliferació de fluids com l’electricitat o el calòric que resultaven 

imponderables, característics del període final de la Il·lustració. Algunes 

d’aquestes pràctiques, entre elles la frenologia, estaven connectades amb 

altres disciplines com l’antropologia o l’etnologia. Per tant, des de 

plantejaments actuals considerats científics, no es pot atansar la 

comprensió d’aquestes pràctiques, essent necessari un esforç per 

contextualitzar-les en el seu propi marc d’aparició. 
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La frenologia15 , doncs, com a sistema ideològic ben estructurat,  

s’inicia a finals del segle XVIII, atansant el seu màxim desenvolupament en 

la primera meitat del segle XIX, per caure, seguidament, en un declivi força 

ràpid i intens (Domènech, 1977; Domènech i Sáiz, 1996). De la mà de 

l’anatomista alemany Frans Joseph Gall (1758-1828) i del seu principal 

deixeble Johann Gaspar Spurzheim (1776-1834), la frenologia postulava 

que les diferents funcions mentals depenien, de forma separada, de 

determinades estructures cerebrals. A més, aquestes regions cerebrals es 

corresponien amb el crani, de forma que un excés o un defecte en una 

determinada funció, es materialitzava en una protuberància o un 

enfonsament cranial respectivament. Així, es podia realitzar un diagnòstic 

senzill a través de la palpació del crani (Kaitaro, 2001; Pereira, 2000).  

Els desenvolupaments frenològics de F. Gall, seran recollits en els 

quatre volums que publicà entre 1810 i 181916, amb el títol força descriptiu 

de Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en 

particulier, avec des observations sur la possibilité de reconnaître plusieurs 

dispositions intellectuelles et morales de l’homme et des animaux par la 

configuration de leurs têtes (Anatomia i fisiologia del sistema nerviós en 

general i del cervell en particular, amb observacions sobre la possibilitat de 

reconèixer diferents disposicions intel·lectuals i morals de l’home i dels 

animals per la configuració dels seus caps).  

A més de contribuir al desenvolupament d’una mentalitat 

organicista, la frenologia postula un cervell que està dividit en regions amb 

diferents funcions que, al seu torn, es troben interrelacionades; es tractaria 

d’una funció que es pot conèixer gràcies a la seva correspondència amb la 

forma del crani, de manera que la palpació del cap, permet establir la 

																																																								
15 És important ressenyar que F. Gall va denominar estudi de les funcions cerebrals a la 
seva proposta teòrica, i que va ser més tard quan, Thomas I. Forster (1789-1860), 
científic i metge anglès, va suggerir el nom de frenologia en la seva publicació Sketch of 
the phrenology of Gall and Spurzheim (Esquema de la frenologia de Gall i Spurzheim) 
(1816). Malgrat F. Gall, no va acceptar el nou terme, el seu deixeble J. G. Spurzheim, va 
ser qui el va difondre (Domènech, 1977; Van Wyhe, 2004). 
16  Dels quatre volums que conformen l’obra, els dos primers els va realitzar en 
col·laboració amb J. G. Spurzheim, essent publicats el 1810 i el 1812. El tercer i quart 
volums, que ja va escriure separat de Spurzheim, van ser publicats, respectivament, el 
1818 i el 1819 (Domènech, 1977). 
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presència, en major o menor grau, d’una determinada funció (Domènech, 

1977). 

J. G. Spurzheim, va ser l’encarregat de difondre la doctrina 

frenològica a Europa – fonamentalment a Gran Bretanya – i als Estats 

Units. A Espanya tingué una especial acollida l’obra frenològica de Gall en 

la figura de Marià Cubí i Soler (1801-1875), lingüista català, format en 

frenologia als Estats Units. M. Cubí, a la seva tornada a Europa, es va 

trobar amb què la recepció de les teories frenològiques de Gall, no van 

despertar el mateix entusiasme que a Nord-Amèrica entre la classe mèdica, 

rebent crítiques des d’alguns sectors per considerar la frenologia una 

pseudo-ciència (Nofre, 2007).  

En aquest sentit, E. Domènech (1977) i E. Domènech i M. Sáiz 

(1996), apunten dues raons que podrien explicar aquest fet; d’una banda, 

l’obra de M. Cubí es presenta massa tard, quan la frenologia ja havia 

perdut impuls i, d’altra banda, l’obra de Cubí va ser molt local, sense sortir 

de territori espanyol. No obstant aquestes dificultats, l’obra de Cubí va 

aportar una maduresa a la frenologia amb la seva descripció dels òrgans 

cerebrals, a més de difondre la doctrina per Espanya. 

En el terreny educatiu, la frenologia va tenir una presència important 

dins la societat barcelonesa, com dóna testimoni l’associació filantròpica 

anomenada Laboriosidad 17 , integrada per professors i ensenyants que 

assumien els models educatius que plantejava aquesta pràctica (Robles 

Seguí, 1983). Els esmentats models educatius que recollia Magí Pers i 

Ramona18 (1803-1888) en el seu llibre de 1849 Manual de frenologia al 

alcance de todos, con grande acopio de ejemplos e ilustraciones, es dirigien a 

l’educació de les facultats morals i intel·lectuals, essent necessari el 

coneixement de les facultats mentals per poder contribuir a la prosperitat 
																																																								
17 El 1885, l’associació publica el llibre Programa de Educación según la Frenología. Útil a 
los padres y madres de familia, al profesorado en general y al de primera enseñanza de 
ambos sexos en particular. Indispensable en las enseñanzas excepcionales, en las escuelas 
de Educación Paternal, de Reforma y de los Penales, amb el que pretenia donar unes 
pautes educatives seguint els preceptes frenològics (Nofre, 2005).  
18 Magí Pers i Ramona, sastre de professió, va ser gran amic i deixeble de Marià Cubí. 
President honorari de la societat frenològica de Vilanova i la Geltrú (1850), va ser el 
fundador de la Revista Frenològica de curta durada (1852-1854), essent col·laborador 
també del diari La Phrénologie de París. 
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de la humanitat. Així, a l’apartat dedicat a les aplicacions de la frenologia, 

dirà Pers: 

 
«El principal objeto de la educación es el de cultivar, dirigir y 
adiestrar las facultades morales é intelectuales por medio de 
preceptos y de ejemplos (...) el cual permitirá á los padres, á 
los preceptores y á todos los que tengan de apreciar con mas o 
menos ecsactitud las facultades que mas conviene cultivar, y 
la propensiones que mas debe contenerse su enérgica 
accion19» (Pers, 1849, p. 311). 

Actualment, les concepcions frenològiques es poden considerar 

«pre»científiques, emmarcades en el localitzacionisme estricte, que entraria 

en conflicte amb la concepció del cervell com a compost de sistemes 

funcionals que interactuen o com un sistema de xarxes neuronals 

interconnectades (León-Carrión, 1991). Però per arribar a les concepcions 

actuals, va ser fonamental la dignificació del cervell. Això significava 

atorgar-li la importància que tenia per l’organisme de l’individu, 

abandonant postures especulatives influïdes per les religions; en aquest 

sentit, va ser fonamental la contribució de la doctrina frenològica. 

 

1.4.6. En resum 

 

Després d’aquest breu repàs per l’evolució en el coneixement del 

sistema nerviós i del funcionament dels òrgans dels sentits, observem com, 

en la primera meitat del segle XIX, frenòlegs i fisiòlegs estableixen la noció 

per la qual el cervell és l’òrgan que sustenta la ment, essent les funcions 

mentals que s’atribueixen a les diferents estructures cerebrals l’objectiu 

fonamental a investigar per la fisiologia del sistema nerviós. 

A Catalunya aquesta idea serà ben rebuda per aquells qui buscaven 

un acostament objectiu a la comprensió de la vessant psicològica de 

																																																								
19 Segons es pot deduir de la seva obra, tant en la vessant pedagògica com en l’activitat 
desplegada al voltant de l’orientació i selecció professional, segurament Emili Mira estaria 
d’acord amb un plantejament d’aquestes característiques. 
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l’humà. Entre ells, els membres de l’Escola de Psicologia de Barcelona, van 

recollir les doctrines fisiològiques provinents d’Alemanya de la mà de Müller 

i Helmholtz, de França per part de Claude Bernard i Charles Richet, com 

també van assumir bona part del pensament derivat de la reflexologia 

russa, qüestió que es palesa en el moment de llegir la seva obra escrita, i 

per això aprofundirem en aquest aspecte a la tercera part del treball.  

1.5.   La psicologia dins el món acadèmic  

Les universitats europees aconsegueixen la normalització de les 

ciències a les seves aules durant el segle XIX. Aquest procés no va estar 

exempt de dificultats, atès que les noves ciències, com ara la nova física o 

les matemàtiques, van tenir en contra el llegat de les velles tradicions que 

acompanyaven la metafísica, la lògica o la física aristotèlica (Peset i Peset, 

1992). S’ha de dir, però, que la medicina era la disciplina universitària 

millor connectada amb el nou panorama científic. Mentre les noves ciències 

s’introdueixen ben aviat a països com França o Alemanya, a Espanya ho 

fan més tardanament i amb més inconvenients.  

En aquesta època, l’ensenyament oficial de la psicologia està reduït a 

l’àmbit del batxillerat i haurà d’esperar a l’arribada del segle XX, per 

començar a estudiar-se a la universitat, només com una assignatura, ja 

que fins les darreres dècades del passat segle, no la veurem convertida en 

uns estudis independents. Als instituts de batxillerat, la psicologia era 

impartida com una matèria que estava inclosa dins l’àmbit de la filosofia, 

sovint per metges, juntament amb la lògica i l’ètica, com ho demostra la 

múltiple successió de plans d’estudis. 

Per situar un punt d’inici al procés de renovació universitària a 

l’Espanya vuitcentista, és necessari dirigir la nostra mirada a les Corts de 

Cadis. Formades per intel·lectuals i militars liberals, amb una gran 

influència de les bases filosòfiques de la revolució francesa, les Corts de 

Cadis governaven el pais, en absència d’un poder monàrquic, des del 1811. 

Les Corts van promulgar la Constitución de Cádiz el 19 de març de 1812, fet 

que facilità la introducció de l’ensenyament científic a les universitats, 
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gràcies a la intenció dels liberals d’instruir a la població, de promoure 

l’avenç científic i de separar les universitats del poder eclesiàstic (De 

Puelles, 2006).  

Nogensmenys, serà un procés llarg i dificultós degut als 

esdeveniments polítics que adoptaran, en paraules de Comellas (2009), un 

ritme desconcertant. Després de l’etapa constitucional de 1812 a 1814, 

seguirà la restauració de la plena sobirania reial de 1814 a 1820 amb 

Ferran VII; el 1820 es tornarà al constitucionalisme fins el 1823, any en 

què novament torna el regnat, en aquesta ocasió amb trets absolutistes, de 

Ferran VII, iniciant-se l’anomenada «dècada ominosa», que significaria un 

important retrocés, entre altres àrees, pel desenvolupament científic i 

intel·lectual del pais, tal i com hem explicat a l’inici d’aquest capítol.  

Serà en aquest ambient que assistirem a la implantació de la Real 

Orden de 14 de octubre de 1824, per la que s’establia el Plan literario de 

estudios y arreglo general de las Universidades del Reino. Es tracta del 

conegut Plan Calomarde20.   

En consultar el nou pla d’estudis, podem comprovar com les carreres 

vigents eren les d’Humanitats i Llengües, Filosofia, Teologia, Lleis i Cànons 

i Medicina. Les ciutats espanyoles en les que es podien cursar els estudis 

universitaris eren: 

 

«ART. 2º. Subsistirán en la península las Universidades 
siguientes: Salamanca, Valladolid, Alcalá, Valencia, Cervera, 
Santiago, Zaragoza, Huesca, Sevilla, Granada y Oviedo. En las 
islas adyacentes queda la de Mallorca, y se establecerá otra en 
Canarias.  
Artículo 3º. Subsistirá también la Universidad de Toledo; pero 
con tal que desde el próximo curso se establezcan las cátedras 
que para la enseñanza de Filosofía, Teología, Leyes y Cánones 
se prescriben en este arreglo, y en la confianza de que los 

																																																								
20 Francisco Tadeo Calomarde de Retascón y Arriá (1773-1842), pertanyent a la classe 
noble i política espanyola, va ocupar el ministeri de Gracia y Justicia (1823-1833) durant 
el període de la restauració absolutista de Ferran VII, moment en què promulgà el Pla 
General d’Estudis que porta el seu nom.  
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interesados en la conservación de este estudio general 
promoverán su competente dotación en el preciso término de 
seis años. 
ART. 5º. La Medicina se enseñará por ahora en las 
Universidades de Salamanca, Valladolid, Santiago, Sevilla, 
Cervera y Zaragoza; pero, sin hacer novedad en las cátedras 
de Clínica y demás estudios de Madrid y Barcelona, se 
procurará reunir y ampliar las enseñanzas de la capital en un 
establecimiento que será el modelo para todos los del Reino.» 
(Calomarde, 1824, p. 2). 

 

A més de la censura restrictiva de les publicacions, observem la 

repressió ideològica absolutista en fets com la restitució del llatí com a 

llengua acadèmica, l’ensenyament de la religió com a assignatura 

obligatòria i la recomanació de comentaris sobre els textos hipocràtics 

datats del segle XVI per estudiar la clínica mèdica. En definitiva, el nou pla 

d’estudis significà una preponderància dels estudis de Lleis i Teologia molt 

per sobre de les disciplines científiques, amb un estricte control de la 

bibliografia i de l’acció tant dels estudiants, com del professorat. Haurem 

d’esperar al regnat d’Isabel II per presenciar una veritable renovació de la 

universitat. 

Després de la mort de Ferran VII, s’introdueixen les primeres 

mesures revolucionàries que intentaven formar un estat i una societat 

nous. En relació a les universitats, sembla que els liberals consideraren 

certament costosa la implantació de la legislació de Cadis de 1812. Segons 

Peset i Peset (1992), els liberals preferien conservar, encara que reformades, 

les velles universitats en les que s’havien de reunir tots els sabers, encara 

que impliqués deixar fora les escoles especials d’enginyers o militars.  

El primer pla d’estudis que es va dissenyar durant la regència de Mª 

Cristina, va ser el promulgat pel duc de Rivas21, l’agost de 1836. En ell, les 

ciències quedaven relegades al segon ensenyament dels instituts, com a 

preparació a la universitat (Palacios, 2007).  És a partir d’aquest moment 

																																																								
21 Ángel María de Saavedra y Ramírez de Baquedano (1791-1865), més conegut com el 
duc de Rivas, fou ministre de Governació l’any 1836. 
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que es comencen a crear els instituts de batxillerat. A l’article 25 del 

document queda explicitada quina havia de ser la seva funció:  

 

«La instrucción secundaria comprende aquellos estudios á que 
no alcanza la primaria superior, pero que son necesarios para 
completar la educación general de las clases acomodadas, y 
seguir con fruto las facultades mayores y escuelas especiales» 
(Duque de Rivas, 1836, s/p22) 

 

Però el  pla d’estudis no es va arribar a consolidar degut a la ràpida 

caiguda del ministeri, el mateix 1836, motivada pels esdeveniments de La 

Granja relacionats amb la successió de Ferran VII. A més, el projecte 

resultava molt costós si atenem, per exemple, a la seva proposta de crear 

una Universitat a cada província (Peset, 2003).  

En arribar la majoria d’edat d’Isabel II el 1843 – la qual es va avançar 

als 13 anys per interessos polítics – s’inicia el període dels moderats. En el 

cas concret de l’ensenyament, significarà la legislació i la consolidació dels 

esforços progressistes previs. Així, el 1845, el ministre de Foment Pedro 

José Pidal i Carniado (1799-1865), decretà un pla d’estudis per 

l’ensenyament secundari i superior que, després de diversos retocs, 

derivarà en la Llei Moyano de 1857 (Palacios, 2007). El Pla d’Estudis de 

Pidal preveu, en l’article 3, una assignatura de Principios de Psicología, 

Ideología y Lógica, durant el tercer any de l’ensenyament secundari. 

Posteriorment, l’assignatura es dirà Elementos de Psicología y Lógica, tal i 

com establia la Llei d’Instrucció Pública elaborada el 1857 per C. Moyano. 

La revolució de 1868 i el període que la segueix, el sexenni 

democràtic, propicià un intent de transformació de la societat que va 

incloure també al món acadèmic i científic. Així s’evidencia durant aquests 

anys un canvi en l’orientació de l’ensenyament de les ciències dirigit a la 

millora de les condicions materials i a una clara defensa de la investigació 

experimental. Ara bé, l’escassedat de recursos com a conseqüència d’una 

																																																								
22 El Reial Decret que conté l’article esmentat, fou publicat al suplement de La Gaceta de 
Madrid del dimarts 9 d’agost de 1836, però el document no està paginat. 
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situació econòmica precària, no facilità l’assoliment del programa de 

transformació ideològica dels revolucionaris i renovadors.  

Amb tot, es va aconseguir la promulgació de la llibertat de càtedra 

per a les universitats espanyoles, situació que afavorí una posició de 

renovació científica conduïda, fonamentalment, des d’iniciatives privades 

que culminaren en la creació d’institucions al marge de les universitats 

oficials en les quals s’apostava per la investigació al laboratori (Barona, 

1985). El liberalisme del període revolucionari propicià, a més, l’afirmació 

del principi de la completa llibertat d’ensenyament. El Decret d’octubre de 

186823 és el que recull aquest esperit en forma de normativa reguladora. 

Un cop acabat el sexenni democràtic, la política serà continguda. No 

obstant, el període de la restauració borbònica comportarà la consolidació 

definitiva de l’entrada de les ciències modernes a la universitat, si bé amb 

no poques dificultats i conflictes amb les estructures administratives i 

clericals. Els debats continus entre conservadors i liberals van resultar 

estèrils quant a la consecució d’un acord sobre el model d’universitat a 

adoptar. Així, mentre els moderats defensaven un model francès, els 

liberals apostaren pel model germànic. D’aquesta forma, en arribar a la 

dècada dels vuitanta del segle XIX, la paràlisi de les millores de la reforma 

universitària del període de la restauració, es posarà de nou en marxa amb 

l’arribada al poder dels liberals el 1881. 

Vist el panorama polític i les seves implicacions en la conformació 

dels estudis reglats, vegem quin era el tipus de psicologia que s’impartia als 

instituts d’ensenyament secundari catalans, ja que, en aquell moment, eren 

les úniques institucions on s’exercia la seva docència de forma oficial. 

La primera qüestió que hem de ressenyar, i que ja anunciàvem a 

l’inici d’aquest apartat, és què la psicologia, com a matèria d’ensenyament, 

es trobava lligada als plantejaments filosòfics i mèdics de l’època. Un repàs 

dels textos publicats que es van emprar com a materials d’estudi pels 

alumnes de segon ensenyament, dels quals veurem alguns exemples 

																																																								
23 Signat el 21 d’octubre de 1868 a Madrid pel Ministre de Foment Manuel Ruiz Zorrilla 
(1883-1895), en el seu article cinquè s’expressa: «La enseñanza es libre en todos sus 
grados y cualquiera que sea su clase» (Ruiz, 1868, p. 15). 
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seguidament, palesen l’existència de diverses tendències que van des de les 

posicions organicistes, defensades per aquells que tenien una formació 

mèdica, fins postures filosòfiques derivades de l’escola catalana del sentit 

comú. Així mateix, ens trobem amb altres textos d’autors provinents 

d’altres contrades espanyoles amb un clar segell krausista. En tot cas, 

predominen les postures filosòfiques per sobre de les experimentals. 

E. Domènech i R.M. Raich (1985) ens presenten una anàlisi més 

detallada d’aquests aspectes en aprofundir en alguns dels manuals de 

l’època. Així, el 1849 es publica la primera edició del Curso de Psicología y 

Lógica amb el subtítol de Para uso de los Institutos y Colegios de segunda 

enseñanza. Es tracta de dos llibres: Elementos de Psicologia del metge 

nascut a Barcelona, Pere Felip Monlau (1808-1871), i Elementos de Lógica 

del filòsof cordovès J.M. Rey i Heredia (1818-1861). Monlau, catedràtic de 

Psicologia i Lògica a l’Institut de San Isidro, agregat a la Universitat de 

Madrid, a la pàgina 8 del llibre, explica que la psicologia: 

 
«(...) es la ciencia que trata del alma. La psicología se divide en 
experimental y racional (...) La Psicología experimental trata 
del alma en cuanto se conoce á sí misma, y se nos manifiesta 
por medio de fenómenos observables» (Monlau, 1847, p. 8). 

i afegeix:  

«La Psicología racional trata del alma, fundándose en el 
raciocionio, y no inmediatamente en la observación interna» 
(Op. cit., p. 9)  

 

També adverteix que al curs, només s’estudiarà la psicologia 

experimental. Observem en Monlau que no acaba adoptant una postura 

clarament positivista, ja que dóna preponderància a la part anímica per 

sobre de l’orgànica. No obstant això, sí que està al corrent sobre els avenços 

de la fisiologia del sistema nerviós, coneixent les troballes de Flourens, 

Magendie o Müller. 

Altrament, el filòsof Pere Codina i Vilà (1826-1858), també, com 

Monlau, catedràtic de Psicologia i Lògica però a l’Institut de Barcelona – 
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càrrec que ocupa després de Llorens i Barba – publica el 1857 les Lecciones 

de Psicología y Lógica. Tot i seguir les explicacions del llibre de Monlau que 

hem vist, presenta algunes diferències derivades de la seva formació i de la 

influència de l’escola escocesa del sentit comú, conferint-li, per tant, una 

orientació més filosòfica i menys biològica. 

L’eclesiàstic i filòsof Salvador Mestres ( ? – 1879), també va ser docent 

de psicologia a l’Institut d’Ensenyament Secundari de Barcelona, publicant, 

el 1868, Lecciones de Psicología, en la línia que hem comentat de Codina, 

més a prop de la filosofia que de la biologia, i sense tenir en compte el 

recurs experimental de la psicologia. 

Veiem doncs, com la psicologia que s’ensenyava als instituts 

secundaris, no escapava a la formació prèvia dels seus docents, ja fos 

aquesta la medicina o la filosofia. Durant les darreres dècades del dinou, la 

influència s’estendrà als principis escolàstics i també krausistes d’aquells 

autors provinents d’altres províncies espanyoles.  

La presència del krausisme a Catalunya, podem situar-la en la figura 

d’Hermenegildo Giner de los Ríos (1847-1923)24, qui va ocupar la càtedra 

de Psicologia a l’Institut de Segon Ensenyament de Barcelona durant vint 

anys (1898-1918), a més de la conselleria de cultura a l’Ajuntament de 

Barcelona a partir del 1903 (Marín, 1991; Vilafranca, 2009). En el seu 

afany per millorar l’ensenyament i fer-lo extensiu a tota la societat, la 

perspectiva krausista va voler imprimir el seu segell identitari basat en una 

concepció filosòfica que contempla tant la ciència com la religió.  

En aquest sentit, hem de senyalar que la influència més clara 

d’aquest moviment es deixarà notar, més endavant, en la relació que 

s’establí entre M. Bartolomé Cossío (1857-1935), continuador de l’obra de 

																																																								
24 Recordem al lector la vinculació d’aquest autor amb la Institución Libre de Enseñanza 
creada a Madrid pel seu germà Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) amb la seva 
pròpia col·laboració. Per aprofundir en les característiques del moviment krausista 
espanyol es pot consultar Carpintero (2004), Del Barrio i Carpintero (1985) o Lafuente 
(1996). 
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Francisco Giner de los Ríos, i el filòsof i pedagog Joaquim Xirau i Palau 

(1895-1946)25.  

Aquest aspecte no deixa de resultar curiós, ja que, com senyalen M. 

Sáiz i D. Sáiz (2010), Xirau va estar més a prop del moviment 

institucionista madrileny que del procés de renovació pedagògica sorgit des 

de Catalunya, qüestió que li reportaria alguna crítica des d’aquests sectors. 

Parlarem amb més deteniment, però, sobre el moviment de renovació 

pedagògica català en abordar la part d’aquest treball dedicada a la 

presentació de la figura d’Emili Mira, ja que serà un element que participà 

de la seva implicació en el marc escolar. 

En definitiva, el panorama que es dibuixava per aquells que s’hi 

acostaren al coneixement psicològic impartit a les aules, es fonamentava en 

tres línies principals: l’escolàstica, l’empírica i aquella que tendia a 

plantejaments de caire filosòfic i experimental (Moreu, 2002). 

																																																								
25 A més de la seva dedicació a l’àmbit de la filosofia i la pedagogia, Xirau també va 
interessar-se per altres àrees de coneixement, fet que el fa entrar en contacte amb 
August Pi i Sunyer per a la realització d’un curs de Biologia i més tard amb Emili Mira i 
López a l’Institut Psicotècnic de la Generalitat de Catalunya (Sáiz i Sáiz, 2010). 
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Capítol 2.  El marc científic de l’Escola de Psicologia de 

Barcelona: des de finals del segle XIX fins 

l’esclat de la Guerra Civil Espanyola 

 

  

Al capítol precedent hem exposat els trets fonamentals del panorama 

científic i cultural previ a l’Escola de Psicologia de Barcelona i que 

conformen els seus antecedents intel·lectuals. 

Recordem, a mode de recapitulació, que aquestes característiques 

venen marcades per cinc coordenades bàsiques: l’ambient cultural, el marc 

filosòfic de la psicologia catalana, els debats sobre la naturalesa dels 

fenòmens vitals per a la medicina de l’època, el coneixement del 

funcionament del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits i, per últim, 

l’estatus acadèmic de la psicologia. 

Pel que fa a l’ambient cultural, hem situat l’aparició de l’escola 

durant les dues darreres dècades del segle XIX, moment en què es publica 

gran part de l’obra de qui considerem el pare fundador, Ramon Turró, 

essent l’etapa anterior la que proveeix les bases filosòfiques i científiques 

per tal esdeveniment. Així, ens hem referit al període que abasta els tres 

primers terços de la centúria, com una època complexa plena de canvis 

polítics i socials en territori espanyol i que deixen sentir profundament la 

seva influència a Catalunya. Serà l’emergent cultura de la classe burgesa la 

que, en territori català, estarà disposada a rebre, de bon grat, les noves 

idees científiques, creant, quan va escaure, les institucions que havien de 

facilitar la seva comesa anant més enllà de les oficials. 

La preocupació per la forma en què s’adquireix el coneixement guiarà 

els plantejaments filosòfics de l’època, problemàtica de la que se’n farà 

ressò el moviment que s’engloba sota l’epígraf de l’Escola Catalana del 

Sentit Comú i, també, com veurem, el propi Turró, proposant una 

psicologia que deixa de banda la metafísica, posant l’èmfasi en l’empirisme i 

adoptant com a vàlida una metodologia basada en la introspecció. 
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Tanmateix, des de la medicina, serà la dialèctica entre l’idealisme, 

sobretot d’origen germànic, i el positivisme, la que centrarà els debats que 

s’establiren al voltant del fenomen de la vida, generant importants 

controvèrsies. 

Altrament, el coneixement del funcionament del sistema nerviós, en 

especial la fisiologia dels òrgans sensorials, però també els esforços per 

localitzar a nivell cerebral l’esmentat funcionament, influiran en els 

enfocaments teòrics i metodològics de la inicial psicologia científica que, en 

terreny català, sabran reprendre els membres de l’escola barcelonesa, com 

tindrem ocasió d’analitzar més endavant. 

Finalment, com hem vist, no serà la universitat el principal focus de 

transmissió acadèmica del saber psicològic durant aquest període, sinó els 

instituts d’ensenyament secundari que posaren a mans de filòsofs, tant 

clergues com seculars, i de metges la tasca de difondre aquest coneixement, 

conferint-li la seva particular visió. 

Presentat doncs, el panorama previ a l’aparició de l’Escola de 

Psicologia de Barcelona, és moment de fer entrar en escena els seus 

protagonistes per tal d’emmarcar la seva obra en el context d’establiment i 

posterior consolidació de la psicologia científica a Catalunya, qüestió que 

ens disposem a abordar en els apartats que segueixen. 

2.1.  L’aposta per l’experimentació psicològica: Ramon Turró i 

Darder (1854-1926), pare de la psicologia científica a Catalunya 

Ramon Turró i Darder neix a Malgrat de Mar, a la comarca 

barcelonina d’El Maresme, el 8 de desembre de 185426. Per aquestes dates 

ens trobem en l’època de l’alternança entre els governs moderats i liberals 

com a tret definitori del model polític i social del pais. Així, el 1843 es 

																																																								
26 En la seva Tesi Doctoral, M. Sáiz (1989) explica les discrepàncies que existeixen sobre 
el dia i el lloc de naixement de R. Turró, ja que Leandre Cervera, en la biografia que 
realitzà de l’autor, situa Girona com la ciutat de naixement, mentre que la partida de 
baptisme el situa a Malgrat de Mar. La hipòtesi més probable és que nasqués a Girona 
per les dificultats en el part, essent traslladat a Malgrat pel seu baptisme, qüestió que 
planteja P. Domingo (1970). A l’Annex 1 es pot visualitzar la partida de baptisme de 
Ramon Turró. 
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consolida l’alçament dels moderats en contra del general Espartero, 

col·locant el general Narváez27 com a cap de Govern el 1844, iniciant la 

dècada moderada que, el 1854, finalitzarà amb el pronunciament liberal del 

districte de Vicálvaro a Madrid – l’anomenada Vicalvarada28– que atorgarà 

el poder als liberals fins el 1856, constituint el bienni progressista. 

Mentrestant, a Europa, s’està desenvolupant la Guerra de Crimea (1853-

1856). 

El mateix any de 1854, coincidint amb el naixement de Turró, 

Llorens i Barba publica Sobre el desarrollo del pensamiento filosòfico, 

mentre assistim, entre els mesos de juliol i octubre a una de les diverses 

epidèmies de còlera que castigaran la ciutat de Barcelona, en una espècie 

d’auguri de la que seria una part important de les preocupacions 

epidemiològiques i científiques de Turró. 

L’ensenyament primari el realitzarà a la seva ciutat natal, passant 

després a les Escoles Pies de Calella per seguir l’ensenyament secundari, 

finalitzant el batxillerat durant el curs 1868-1869 a Girona (Sáiz, 1989; 

1996). Turró s’interessa per la formació mèdica, iniciant els estudis a la 

Universitat de Barcelona durant el curs 1871-1872, coincidint amb el 

sexenni democràtic que segueix a la revolució de 1868 que acabà amb el 

destronament d’Isabel II, època propícia a un intent de transformació de la 

societat que va incloure també al món acadèmic i científic.  

Així s’evidencia durant aquests anys un canvi en l’orientació de 

l’ensenyament de les ciències dirigit a la millora de les condicions materials 

																																																								
27 Ramón María Narváez y Campos (1800-1868), militar i polític de les files moderades, 
ocupà la Presidència del Consell de Ministres d’Espanya entre 1844 i 1868 en set 
ocasions diferents (Peña, 2006). 
28 La Vicalvarada, com a esdeveniment revolucionari, fou complex a nivell històric i tingué 
amples repercussions socials i polítiques. De forma molt resumida, i seguint l’esquema 
presentat per J. Paredes (2008), el fet succeït a Vicálvaro, es pot dividir en dos temps. En 
un primer moment té lloc la «vicalvarada d’O’Donell» per la qual, després del descontent 
generalitzat de la societat espanyola amb la situació política, es proclama el Manifiesto de 
Manzanares (7 de juliol de 1854), redactat pel polític i historiador Antonio Cánovas del 
Castillo (1828-1897), i signat pel general de l’Exèrcit Constitucional, Leopold O’Donell i 
Joris (1809-1867), en el que s’exposaven els desitjos de renovació política i social. En un 
segon temps, les jornades al carrer de Madrid, culminen amb el triomf d’Espartero. A 
més, s’ha d’afegir que les revoltes també es van produir a d’altres ciutats com Alzira, 
Conca, València, Barcelona, Logronyo, Sant Sebastià o Saragossa. Per últim, s’ha de 
tenir present que, en les demandes revolucionàries, es barrejaven tres tendències 
ideològiques: la moderada, la unionista i la progressista.  
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i a una clara defensa de la investigació experimental. Però la situació 

econòmica no contribuí a l’assoliment del programa de transformació 

ideològica dels revolucionaris i renovadors. Malgrat la situació facilità una 

actitud a favor de la renovació científica, van ser les iniciatives privades les 

encarregades de promoure-la mitjançant la creació d’institucions al marge 

de les universitats oficials. El liberalisme del període revolucionari va 

suposar, a més, l’afirmació del principi de la completa llibertat 

d’ensenyament, recollit al Decret d’octubre de 1868, tal com hem vist al 

capítol precedent. 

A Catalunya, assistim, durant aquesta època, a una renaixença 

cultural i a un redreçament econòmic que caminen, en paral·lel, amb el 

procés d’industrialització, certament a un ritme més lent que aquell que 

s’esdevenia a Europa, però també més notable que el de la resta del pais, i  

amb el sorgiment d’un moviment polític propi: el catalanisme. 

Però la Universitat que coneix Turró, no semblà acomplir amb les 

seves expectatives. La medicina que s’ensenyava estava fonamentada, en 

gran part, en les teories de Josep de Letamendi i Manjarrés (1828-1897), 

qui va ocupar la càtedra d’Anatomia des del 1857 fins el 1878, moment en 

què obté la de Patologia General a la Universitat de Madrid, on es trasllada i 

exerceix la docència fins la seva mort. En paraules de Riera (1973), envers 

la medicina, Letamendi pren una postura ancorada en els supòsits del 

romanticisme mèdic que hem vist desenvolupats al capítol anterior i, per 

tant, allunyats del saber positiu. No resulta estrany, doncs, comprendre la 

naturalesa de la coneguda polèmica entre Turró i Letamendi29 que, en el 

fons, retrata la disputa entre les posicions idealistes i positivistes de la 

medicina catalana del dinou. Tampoc no sorprèn el fet que Turró abandoni 

																																																								
29 Recordem que el debat al que ens referim, tingué lloc entre 1882 i 1883, a través d’un 
seguit d’articles que els autors presentaren a les pàgines del diari El Progreso, al voltant 
de la fórmula de la vida descrita per Letamendi, fonamentada en la doctrina vitalista que 
defensava. La fórmula en qüestió presentava l’expressió V = f (I x C), on V representa la 
vida, I, l’energia individual i C les influències de l’ambient extern, definint al vida com 
una funció o resultant de la força individual i de la força còsmica (Letamendi, 1878, citat 
a Kurowski, 2001). Turró hi respongué defensant una postura determinista i positivista 
(Sáiz, 1989; Riera, 1973). 
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els estudis mèdics el curs següent, tot i que els reprendrà més endavant, 

sense arribar a acabar-los. 

Després de la seva suposada participació en la III Guerra Carlina 

(1872-1876)30, conflicte en el qual Catalunya va participar sota la promesa 

de la tornada de les seves Constitucions abolides per Felip V el 1714 

(Canal, 1996), Turró inicia, durant el curs 1877-1878, els seus estudis a la 

Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, quedant també 

inacabats per traslladar-se, en finalitzar l’any acadèmic de 1881-1882, a 

Madrid. 

És important senyalar que, en el marc intel·lectual d’aquest període, 

les idees evolucionistes ja s’han introduït a Catalunya. A Espanya, cal 

situar la seva recepció el 1868, coincidint amb l’inici del Sexenni 

Democràtic. Tot i que la traducció a l’espanyol de L’Origen de les espècies 

data del 1877, ja abans es parlava, i molt, sobre les teories darwinistes. Tal 

i com va passar amb altres idees de progrés científic, la recepció de la 

doctrina evolucionista darwiniana va triomfar entre aquells qui denotaven 

un pensament liberal progressista (Sánchez Ron, 2007a).  

Ja no es tractava d’una defensa privada i reduïda a uns quants 

metges de les tesis darwinistes, sinó que el debat es va fer públic i notori. 

La teoria de l’evolució propugnada per Ch. Darwin (1809-1882), s’encabeix 

dins el corrent positivista, que, en opinió de Riera (2003), va triomfar 

àmpliament entre la burgesia occidental després de superar el període 

Il·lustrat i el Romanticisme. L’exaltació dels fets, de la física i la biologia per 

sobre de l’especulació filosòfica i metafísica i el reconeixement d’allò real 

com allò perceptible i mesurable, són característiques que defineixen el 

pensament positivista.  

Recordem que prèviament a aquesta etapa, la fisiologia acadèmica 

oficial es trobava força allunyada de l’experiment de laboratori i molt 

dedicada als discursos especulatius sobre les forces que regeixen la vida. J. 

M. Sánchez Ron (2007b) apunta una de les conferències pronunciades per 

Letamendi a l’Ateneu Català del 13 al 15 d’abril de 1867 com l’inici de les 
																																																								
30  M. Sáiz (1989) recolza la tesi que Turró participa en el conflicte bèl·lic en finalitzar el 
curs acadèmic de 1873-1874.  
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discussions sobre les teories darwinianes, centrades en el debat inscrit en 

les tres coordenades materialista, positivista i evolucionista. Les 

conferències, doncs, marquen un dels primers actes significatius per a la 

consolidació dels corrents evolucionista i positivista a Espanya (Riera, 

2003). 

La principal figura que influí en l’adopció del model evolucionista a 

Espanya va ser Peregrín Casanova Ciurana (1849-1919), catedràtic 

d’Anatomia en la Facultat de Medicina de València i deixeble de Erns 

Haeckel (Pelayo, 1999).  

Riera (2003), remarca la traducció de La teoria darwiniana de Ludwig 

Büchner l’any 1871 per Pompeu Gener a la revista «La Humanidad» com la 

primera que es feia a Espanya. 

Però les teories evolucionistes comptaven tant amb defensors com 

amb detractors. Aquest fet el podem seguir a les publicacions que tendien a 

una postura o una altra. Així, la Gaceta de Barcelona31 i El Porvenir32 

s’alcen de portantveus de les posicions pròximes a l’evolucionisme, mentre 

que els conservadors Diario de Barcelona33 i El Sentido Católico en las 

Ciencias Médicas 34  (1879-1888) presenten les postures antidarwinistes 

(Riera, 2003). 

Aquest és, de forma sumària, l’escenari que situa Turró a l’inici de la 

seva carrera científica com veurem, amb més detall, a l’apartat que segueix. 

 

 

 

 

																																																								
31 La publicació Gaceta de Barcelona va passar per diferents moments en la seva edició. 
Des de l’any 1873 fins el 1877 es publicava amb el nom de Gaceta de Barcelona, però des 
de l’1 d’octubre fins el 31 de desembre de 1877 ho va fer amb el nom de El Anunciador de 
Barcelona, per ser continuada, finalment, per Gaceta de Cataluña (Guillamet, 2007). 
32 El Porvenir: revista de intereses morales y materiales, es va publicar bimensualment des 
del 25 de novembre de 1876 fins el 23 de maig de 1877 per l’Ateneu Barcelonès i la 
Biblioteca de Catalunya.  
33 El Diario de Barcelona apareix l’1 d’octubre de 1792 i desapareix el 1994 en la seva 
edició impresa, després de diverses interrupcions i canvis de nom.   
34 La revista El Sentido Católico de las Ciencias Médicas sorgeix com a òrgan de difusió de 
la Academia Filosófico-Científica de Santo Tomás de Aquino fundada a Barcelona el 
1879, a instàncies de l’Esglèsia catòlica espanyola. 
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2.1.1. Els inicis d’una obra científica 

 

Podem situar, doncs, l’etapa adulta i de producció científica de Turró 

en l’època de la Restauració (1875-1901). Aquesta etapa històrica s’inicia 

amb l’acabament de la I República espanyola donant pas a la restauració 

de la dinastia borbònica en la figura d’Alfons XII de Borbón (1857-1885), fill 

d’Isabel II, qui regnà des del 1874 fins la seva prematura mort el 1885. Serà 

la seva vídua, Mª Cristina d’Habsburg-Lorena (1858-1929) – també 

coneguda com Mª Cristina d’Aústria – qui assumirà la regència del pais fins 

el 1901.  

Aquest període va suposar tant avantatges com inconvenients pel 

desenvolupament de l’activitat científica en general. Mentre l’estabilitat 

política i social afavorí la continuïtat del conreu dels sabers mèdics, el 

conservadorisme oficial plantejà greus desavantatges per la independència 

ideològica. En tot cas, una generació, la del 98, sorgeix d’aquesta època 

aportant un veritable renaixement de la cultura científica espanyola. Serà 

durant aquest període quan, les associacions professionals mèdiques, 

adquiriran una especial rellevància, contribuint així al desenvolupament de 

les diferents disciplines (García-Faria, 1970). 

Les ciències biològiques experimentaren un seguit de 

transformacions durant les dècades centrals del XIX que contribuïren a 

una nova comprensió sobre el funcionament i origen dels éssers vius. Així, 

la teoria cel·lular, juntament amb les teories evolutives de tall darwinista, 

tingueren una important repercussió en l’explicació, tant de la patologia, 

com de l’estructura i funcionament dels organismes, jugant un paper 

fonamental a l’hora d’establir un estudi comparat entre els organismes 

vegetals i animals, al temps que proporcionà una visió genetista del 

desenvolupament orgànic per la qual s’entenia que la organització d’un 

ésser vivent s’havia d’analitzar atenent a la seva evolució des que es 

formava fins que moria.  

Més enllà de les transformacions operades en el si de la ciència 

biològica, hem de tenir present també la influència dels plantejaments 



El marc científic de l’Escola de Psicologia de Barcelona 
 

	 86	

filosòfics que avançaven de forma paral·lela. Així, la introducció de la 

filosofia de caire positivista en el camp de la fisiologia i també en l’àmbit de 

la patologia, afavorí la interpretació científica-natural dels fenòmens de la 

vida, ja es tractés d’un organisme sa o malalt, influint, a més, en un 

espectacular creixement de la investigació al laboratori (Barona, 1992). 

A les transformacions teòriques, metodològiques i filosòfiques que 

acabem de mencionar, hem d’afegir encara un quart factor que influirà en 

la renovació dels coneixements fisiològics. Es tracta de l’inusitat 

desplegament institucional que s’estava produint a Europa. Una mentalitat 

social favorable a l’avenç de les ciències com a eina per atansar el progrés 

propicià la creació de laboratoris i instituts, l’aparició de societats 

científiques i la publicació de revistes especialitzades sobre fisiologia, que 

redundaren en benefici de la investigació experimental.  

Retornant a l’obra científica turroniana, de forma més concreta 

podem situar el seu inici a partir del 1881, moment en què apareix 

publicada a Barcelona Mecanismos de la circulación arterial y capil·lar en 

forma de llibre, així com en diversos articles a la revista La Independencia 

Médica i, un any més tard, a la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas. El 

1883, serà traduïda al francès i publicada a París. Paradoxalment, el treball 

passà desapercebut a Espanya, però no a Catalunya ni a França (Sáiz i 

Sáiz, 1996). Comença així, una àmplia trajectòria de publicacions que 

reflecteixen els interessos biològics, fisiològics, filosòfics i psicològics de 

Turró, com tindrem ocasió d’analitzar a la segona part d’aquest treball. 

Ens trobem en l’època en què, després d’abandonar els estudis de 

filosofia, el nostre autor es trasllada a Madrid on treballa al diari El 

Progreso, tasca que compagina amb la col·laboració en clíniques que 

compten entre els seus pacients amb persones amputades, com ara 

l’Hospital de San Carlos i l’Hospital de la Princesa, i que influirà en els seus 

estudis sobre la psicologia de l’equilibri (Sáiz i Sáiz, 1996).  

En terreny polític, Espanya es troba sota el regnat d’Alfons XII (1875-

1885) i l’alternança en la presidència del govern dels polítics Cánovas i 

Sagasta. Als Països Catalans, la restauració monàrquica afavorirà l’auge de 



El marc científic de l’Escola de Psicologia de Barcelona 
 

	 87	

la classe burgesa, coneixent un període de creixement econòmic però que, a 

nivell polític, es traduirà en una important marginació de l’àmbit estatal 

que anirà a favor de la generació del sentiment catalanista. És en aquesta 

època, concretament el 1883, quan R. Turró escriu la seva primera obra de 

caràcter psicofisiològic titulada Apuntes sobre la fisiología del cerebro, 

publicada en diversos articles a la revista El Siglo Médico. 

A Espanya, com ja ens ha mostrat en més d’una ocasió l’anàlisi 

històrica, novament es van crear dos posicionaments a l’hora de determinar 

un fonament teòric i una metodologia per la naixent fisiologia científica. 

D’una banda ens trobem amb el sector format per aquells qui compartien 

els postulats experimentalistes, però que no qüestionaven la doctrina 

vitalista sobre el funcionament de l’organisme. De l’altra, aquells qui 

apostaven pel desenvolupament d’un coneixement científic, basat en les 

dades aportades per la investigació experimental. S’ha de dir que aquest 

darrer posicionament, manifestava una mentalitat republicana de tall 

liberal que defensava la cerca del progrés aplicat a la societat (Albarracín, 

1988; Otero, 2001; Peset i Peset, 1992). No debades, renovació i tradició 

són dos aspectes que conviuen, encara que en constant lluita, a l’Espanya 

vuitcentista.  

No hem d’oblidar que ens trobem en un moment de transició cap al  

model experimental. Per aquest motiu, no resulta sorprenent que molts 

dels qui desenvoluparen el seu treball docent i investigador durant l’últim 

terç del segle XIX, presentessin aparents contradiccions en les seves 

exposicions doctrinals. No és estrany, doncs, trobar autors que intentaven 

conciliar una metodologia de laboratori, de caire experimental, amb una 

epistemologia vitalista, que impedia abordar amb total objectivitat els 

fenòmens fisiològics. 

Arribats a les dècades finals del segle XIX, la fisiologia que es venia 

desenvolupant a Espanya, es troba ja en un terreny que resulta propici a 

l’adopció de la metodologia experimental. Sens dubte, els treballs de Claude 

Bernard (1813-1878) significaran una de les influències més importants a 

l’hora de traçar una investigació basada en postures allunyades de 
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l’especulació metafísica i pròximes al tractament positiu de les dades 

observades des d’una perspectiva científica-natural, influència de la que no 

escaparà Ramon Turró. Seran els sectors renovadors de la medicina 

espanyola els encarregats de guiar els estudis fisiològics cap als 

plantejaments experimentals que l’obra bernardiana defensava, convertint-

se en el model a seguir per contribuir al progrés del coneixement científic 

de l’organisme.  

Pel que fa als temes que interessen a la fisiologia d’aquest període, es 

pot apreciar, en revisar la seva difusió a través del periodisme científic, com 

segueixen ocupant un lloc preponderant els debats al voltant de les 

relacions que s’estableixen entre l’organisme i el seu entorn, així com la 

cerca de lleis generals que expliquin les característiques dels fenòmens 

vitals.  

De forma més concreta, podem afirmar que es van incorporant les 

teories que, des d’Europa, fonamentalment des de França i Alemanya, ens 

arriben a través de les traduccions de les principals obres dedicades al 

coneixement científic, com ara la teoria cel·lular, les teories evolutives o la 

química fisiològica. Així mateix, la relació que s’estableix entre els 

estudiosos de la matèria gràcies a la promoció de reunions científiques i a 

la participació en els diferents laboratoris on es duia a terme la investigació, 

també van permetre la progressiva adopció de la metodologia experimental 

que havia de facilitar el camí cap una fisiologia netament científica.  

A més de l’estudi de les funcions del sistemes digestiu, circulatori, 

respiratori i excretor, així com de l’aparell locomotor, va ocupar un lloc 

important el funcionament del sistema nerviós, especialment el dels òrgans 

sensorials i el del cervell. També l’endocrinologia que comença a 

desenvolupar-se a finals de segle, suposarà una de les principals línies 

d’investigació dutes a terme a l’Institut de Fisiologia de Barcelona, sota la 

direcció d’August Pi i Sunyer, tal com veurem més endavant. 

Veiem, doncs, com l’ambient resulta favorable a l’adopció d’una 

metodologia experimental per aquells qui s’acostaven a l’estudi de l’individu 

des de les diferents disciplines que es trobaven en procés de consolidació, 
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entre elles, la psicologia. Per Turró, com per a la resta de l’Escola de 

Psicologia de Barcelona, aquesta perspectiva resultarà fonamental per a 

l’enfocament dels seus treballs. 

 

2.1.2. El treball de laboratori 

 

El 1885 acaba l’estada de Turró a Madrid i es trasllada a Barcelona 

per treballar, a petició del seu mestre i amic Jaume Pi i Sunyer, al 

laboratori annex a la Càtedra de Patologia General que dirigia a la 

Universitat de Barcelona, en el qual es duien a terme treballs de caire 

bacteriològic, fisiològic i clínic. Al mateix temps, J. Pi i Sunyer esperonava a 

Turró perquè acabés els seus estudis de Medicina, uns consells, però, que 

no acabaren de causar efecte (Domingo, 1970). 

La ciutat que es troba Turró a la seva tornada traspua un gran 

optimisme, gràcies al període que recull els fruits del procés 

d’industrialització i a la preparació de Barcelona per a l’Exposició Universal 

del 1888 que la faria entrar en la modernitat. Així mateix, l’Ajuntament es 

preocupa pels problemes de salubritat que portaran a la creació del 

Laboratori Microbiològic Municipal. 

Turró entra a formar part del Laboratori Microbiològic Municipal 

dirigit pel doctor Jaume Ferran i Clúa (1851-1929) el 1887. La historia del 

Laboratori pot dividir-se en diversos períodes (Roca, 1988). Un primer 

període entre el 1886 i el 1905 sota la direcció del doctor Ferran; una 

segona etapa que, sota la influencia i direcció de Turró, abastaria els anys 

de 1905 a 192635, i un tercer període, del 1926 al 1939 amb la direcció de 

Pere Gonzalez i l’impuls dels hereus de Turró. Finalment, a partir del 1939 

es podria afirmar que el laboratori entra en una certa decadència fruit de la 

marginació a la que es va veure sotmès durant alguns períodes, amb 

diferents punts d’inflexió.  

																																																								
35 S’ha de precisar que R. Turró assumeix oficialment la direcció del laboratori l’any 
1918. 
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Dins la història del laboratori, i de forma més concreta, a partir del 

1891, entra en una escalada de denúncies i queixes que causen la seva 

crisi (Domingo, 1970). Serà més endavant que, aconsellat, tant per Jaume 

Pi i Sunyer, com pel seu oncle matern Joan Darder, Turró cursarà i 

acabarà els estudis acadèmics de veterinària. Així, un cop obtingué el títol 

de veterinari, serà assignat a la Secció d’Assistència Mèdica i Policia 

Sanitària que es va crear arran de la reorganització del Laboratori (Sáiz i 

Sáiz, 1996). 

La prematura mort, el 1897, de Jaume Pi i Sunyer, canviarà el rumb 

dels esdeveniments. Amb la seva desaparició, també ho féu el Laboratori de 

la seva Càtedra de Patologia General que, fins el moment, havia estat el lloc 

d’investigació per a Turró. Amb la intenció de realitzar cursos de 

bacteriologia i facilitar un espai per a la investigació, el metge Miquel Àngel 

Fargas – president llavors de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques 

de Barcelona – li encarrega la creació, dins l’Acadèmia, del Laboratori 

Microbiològic, que dirigirà des del 1897 fins el 1905, constituint-se en el 

lloc on desenvoluparà el seu mestratge i les seves investigacions durant 

aquest període (Sáiz i Sáiz, 1996). 

La seva tasca al Laboratori anirà adquirint un gran prestigi, tant per 

la seva vessant docent, com per la seva participació en les diferents 

epidèmies per les que passà Catalunya. Al mateix temps, la seva obra 

científica iniciarà una marcada línia ascendent que en la dècada de 1900 a 

1920, atansarà la seva màxima expressió. 

En aquesta mateixa època, el segon protagonista de l’Escola de 

Psicologia de Barcelona, August Pi i Sunyer, freqüentava el Laboratori 

Municipal rebent els ensenyaments del seu mestre i amic Ramon Turró. No 

debades, la profunda amistat que l’unia amb el seu pare, Jaume Pi i 

Sunyer, tindrà una continuïtat en ell. Concretament, el 1899, A. Pi i Sunyer 

obté el grau de llicenciat en medicina i comença l’exercici professional de la 

medicina que compaginarà amb la investigació experimental. En aquest 

sentit, la influència de Turró serà decisiva, com tindrem ocasió de 

comprovar al pròxim apartat en parlar de la seva biografia. 
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En el seu mestratge, Turró defensà, quasibé de forma vehement, 

l’acostament experimentalista a la biologia i a la psicologia, rebutjant les 

velles tesis aristotèlica i tomista. Però a mida que avança cap a la seva 

maduresa, amb una marcada preparació filosòfica, acabarà acceptant les 

qüestions metafísiques que amb tanta convicció havia rebutjat, si bé només 

ho farà en aquelles situacions en les que la nostra capacitat intel·lectual no 

sigui capaç d’arribar a un altre tipus d’explicació (Verdaguer, 2012). 

Malgrat la continuïtat que tindrà el treball de laboratori en la figura 

d’August Pi i Sunyer com a principal deixeble de Turró, certament no serà 

aquesta la via per la consolidació d’una psicologia amb rang professional a 

Catalunya, sinó que aquest desenvolupament quedarà a mans d’aquells qui 

van treballar en la solució dels problemes generats en l’àmbit industrial i 

educatiu. No obstant, el fet de portar la psicologia al laboratori, que tant va 

defensar Turró, deixà la seva emprenta i impulsà, des de la Mancomunitat, 

la creació del primer laboratori de psicologia experimental que estaria sota 

la direcció del belga Georges Dwelsahauvers (1897-1914), i la supervisió de 

Turró. 

Altrament, una part de la tasca duta a terme pels homes de l’Institut 

d’Orientació Professional i, fonamentalment el treball d’Emili Mira, tindrà el 

segell de la voluntat de la verificació a través de l’experiment. Per tot plegat, 

malgrat no ser aquest tipus de treball teòric i metodològic el més 

desenvolupat a Catalunya, no podem negar la seva participació en 

l’esmentat procés de consolidació de la psicologia com a disciplina 

científica. 

2.2.  Les aportacions de la fisiologia a la psicologia: August Pi i 

Sunyer (1879-1965), una perspectiva psicofisiològica 

En el context social i institucional de creació de l’Escola de Psicologia 

de Barcelona, tindrà una especial rellevància l’Institut d’Estudis Catalans. 
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L’any 190736 assistim a la seva fundació de la mà d’Enric Prat de la 

Riba i Sarrà (1870-1917), president de la Diputació de Barcelona, ampliant-

ne la seva organització, quatre anys més tard, amb la creació de dues noves 

seccions: la Històrico-Arqueològica i la de Ciències (Carreras, 1998). La 

Secció de Ciències, encapçalada per August Pi i Sunyer com a fisiòleg, 

estava formada també per un filòsof, Eugeni d’Ors Rovira (1882-1954); un 

economista, Pere Corominas i Montanya (1870-1939); un matemàtic i físic, 

Esteve Terrades i Illa (1883-1950); un zoòleg, Josep Maria Bofill i Pichot 

(1860-1938); un ginecòleg, Miquel Àngel Fargas Roca (1858-1916) i com a 

biòleg, Ramon Turró i Darder (Institut d’Estudis Catalans, 1997). El seu 

objectiu fou descrit en una Memòria de 1910, adreçada a la Diputació de 

Barcelona per Prat de la Riba amb les següents paraules: 

  

«Els estudiosos acoblats en aquesta Secció, a més dels treballs 
d’investigació personal y la mútua colaboració en les tasques 
científiques, a més d’establir l’instrumentació necessària per a 
moltes de les recerques científiques modernes, que sigui 
desconeguda encara a Barcelona, donaran unitat d’impuls a 
les iniciatives escampades, relligant harmoniosament les 
institucions y fundacions ja existents (...) facilitarà la 
comunicació de les investigacions fetes als demés estudiosos 
de casa nostra, durà la colaboració de la nostra intelectualitat 
als grans centres culturals de l’extranger y provocarà arreu la 
remesa de coleccions y obres y publicacions periòdiques, 
element de renovació inapreciable» (Casassas, 1981, p. 18).  

 

Aviat però, es va veure com la diversitat dels camps de coneixement 

abastats pels membres de la Secció de Ciències 37 dificultava 

l’aprofundiment en una temàtica concreta, de forma que es va iniciar la 

creació de societats filials. La primera fou la Societat de Biologia de 

Barcelona que comptà amb Ramon Turró i August Pi i Sunyer com a 
																																																								
36  Concretament va ser el 18 de juny de 1907 la data d’inauguració de l’Institut 
mitjançant un dictamen-acord signat pel President Enric Prat de la Riba, amb la clara 
intenció de restablir i organitzar la cultura catalana (Institut d’Estudis Catalans, 1986). 
37 El primer local de la Secció de Ciències es trobava a l’antic Palau de la Generalitat, 
concretament als pisos segon i tercer, al que s’accedia pel carrer Bisbe (Colomines, 
1971). 



El marc científic de l’Escola de Psicologia de Barcelona 
 

	 93	

primers promotors, i de la que el segon seria el president, propiciant la seva 

primera reunió el 14 de desembre de 1912 al Laboratori Microbiològic 

Municipal, i que continuaria amb un ritme d’aproximadament vuit sessions 

per any (Carreras, 1998; Danon, 1977)38.  

Foren les sessions periòdiques que es celebraren en l’associació 

científica, fundada per Pi i Sunyer, les primeres en donar testimoniatge de 

les activitats fisiològiques que s’estaven duent a terme en territori català, 

patrocinant l’edició de la revista Treballs de la Societat Catalana de Biologia 

que, el 1913, veurà aparèixer el primer volum. Al mateix temps, August Pi i 

Sunyer, promogué la publicació d’aquests treballs al Bulletin de la Société 

de Biologie de Barcelone, sota l’empara de la Societat de Biologia de París, 

per tal de difondre les activitats de la Societat a l’estranger. 

Ara bé, com ja venim apuntant al llarg del treball, el veritable origen 

de l’escola que s’acabaria consolidant, l’hem de cercar en l’estreta relació 

entre R. Turró, en paraules de J. Lloret (1993) «peça clau en la introducció 

de la medicina experimental de finals del XIX» (p. 124), i August Pi i Sunyer. 

Les idees biològiques de Ramon Turró, encaminades a l’estudi de les 

reaccions defensives, anant més enllà dels simples efectes dels 

microorganismes patògens, així com les idees de l’autor entorn de l’origen 

del coneixement a través de la fam, trobaren en August Pi i Sunyer un bon 

acolliment qui, gràcies a la seva formació i preparació fisiològiques, es 

convertí en el deixeble destacat que promogué la coautoria d’alguns treballs 

amb un segell propi, contribuint, així, al desenvolupament de l’escola. 

La tasca acadèmica, científica i professional que durà a terme August 

Pi i Sunyer, emmarcada en el context social i polític de l’època en què es 

desenvolupà (1900-1939), va estar acompanyada per la seva consciència 

cívica i pel seu compromís moral. No conformant-se amb la mera 

contemplació del panorama que l’envoltava, va decidir prendre-hi partit.  

Així, la seva participació activa en el context polític, el dugué a presentar-se 

com a candidat republicà per Girona a les eleccions de 1916 (Molas, 2006). 

																																																								
38 La Societat de Biologia de Barcelona disposà, en els seus inicis, de dos instruments de 
treball: el Laboratori Microbiològic Municipal dirigit per Ramon Turró i la Càtedra de 
Fisiologia ocupada per August Pi i Sunyer a la Universitat de Barcelona (Casassas, 1970). 
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Elegit diputat a Corts, com a federal nacionalista pel districte de Figueres el 

24 de febrer de 1918, repeteix candidatura a la legislatura de 1920 (Vila, 

1965). 

Al pròxim apartat anem a desenvolupar les característiques de la 

tasca científica duta a terme per August Pi i Sunyer, les quals ens permeten 

qualificar-lo de baula entre l’obra del seu mestre Turró i la de Mira, dins la 

conformació de l’escola psicològica de Barcelona. 

 

2.2.1. El treball de laboratori com a complement de l’aula 

 

August Pi i Sunyer neix el 12 d’agost del 1879 a Barcelona39, en el si 

d’una família que ja havia donat els fruits d’una nissaga de metges i 

polítics. El seu pare, Jaume Pi i Sunyer, catedràtic de Patologia de la 

Facultat de Medicina a la Universitat de Barcelona, és considerat com un 

dels creadors de la medicina científica catalana. La seva amistat i el seu fort 

lligam amb Ramon Turró, també seran transmesos al seu fill, qui veurà en 

la figura de Turró, una continuïtat que vindrà a minvar el sentiment 

d’absència de la figura paterna, donada la seva prematura desaparició el 

1897. El mateix August Pi i Sunyer explicava així els seus records de Turró:  

 

«La jove figura de Turró és una de les primeres recordances de 
la meva vida. Visita assídua de casa, en tancar els ulls evoco 
aquells temps llunyans i veig Turró amb la seva rònega capa, 
llargs i despentinats cabells i mans estirades, acabades en 
llargues ungles, irradiant energia, en el fosc menjador dels 
meus pares contant-los els succeïts o les anècdotes del 
moment i, no poques vegades, jugant amb mi, molt petit 
encara, cantant-me les cançons populars de moda...» 
(Domingo, 1981, p. 66). 

 

																																																								
39 En el certificat de naixement d’August Pi i Sunyer, inscrit en el llibre seixanta-tres, tom 
cinquè, foli cent setanta-cinc, de la secció primera de l’antic Jutjat municipal del 
Districte del Pi, figura la seva inscripció amb el nom de Augusto José y Cárlos Pí y Suñer. 
Es pot consultar a l’Annex 2.  
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Va ser en acabar el seu batxillerat i començar a estudiar Medicina, 

que August Pi i Sunyer assistí a la ràpida progressió de la malaltia que li va 

ser diagnosticada al seu pare: tuberculosi. El 16 d’abril de 1897 moria en 

Jaume Pi i Sunyer, deixant la seva esposa al càrrec de cinc fills, quan la 

més petita no comptava encara amb un any d’edat (Domingo, 1965). 

Així, la família d’August Pi i Sunyer va viure diversos trasllats entre 

Roses i Barcelona, mentre ell seguia amb els seus estudis de Medicina, els 

quals va concloure amb l’últim examen, el de grau, que va realitzar el 27 de 

juny de 1899. Ja en les últims anys d’estudiant, havia començat a treballar 

amb Ramon Turró, qui el guiava en el seu camí científic, i a més, amb un 

ferm vincle amb la família per la seva profunda amistat amb en Jaume Pi i 

Sunyer. Així, els seus primers experiments, els realitzarà amb Ramon 

Turró, i aquesta experiència primerenca es veurà reflectida en la seva obra 

(Carreras, 1998). 

Ja des de la seva joventut, August Pi i Sunyer conreà el seu gust per 

la literatura i per les expressions artístiques en general. El seu interès 

humanístic i la seva implicació amb el context sociohistòric que li tocà 

viure, el van fer participar activament en el panorama polític d’una 

Catalunya que veia com els seus drets culturals anaven minvant sota el jou 

d’una Espanya centralitzadora. Així, publicà algunes narracions a la revista 

Joventut, com ara el drama Màrtirs (1900) on deixà palesa la idea de 

sacrifici de les passions a les convencions de la societat (Alsina, 1979).  

La curiositat científica d’August Pi es despertà ben aviat. Quan 

encara estava estudiant el batxillerat, ja era un assidu visitant del 

Laboratori de Patologia General creat pel seu pare i on treballava d’ajudant 

Ramon Turró. Mentre cursava els estudis de Medicina, continuaren les 

visites al Laboratori Clínic del carrer de Lancaster creat per R. Turró i al 

Laboratori Municipal (Sáiz, 1989). El seu interès es centrava en l’observació 

dels bacils de Koch que tant patiment havien portat a la població i dels que 

alguns membres de la seva família en serien víctimes.  

La labor docent d’August Pi i Sunyer transcorre de forma paral·lela a 

la seva tasca científica i a la seva professió mèdica. El 21 de juny del 1899, 
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quan August Pi comptava 20 anys d’edat, obtingué el títol de metge cirurgià 

amb l’assoliment del Grau de Llicenciat en la Facultat de Medicina de la 

Universitat de Barcelona. Es va dedicar, en aquell temps, a l’exercici de la 

medicina assistencial, a més de seguir la seva vocació científica i docent, 

orientant-se cap a un camp poc explorat aleshores, el de les metabolopaties 

o malalties de la nutrició. En aquest sentit, pensem que el seu interès pels 

mecanismes metabòlics de l’organisme, que quedarà recollit en gran part de 

la seva obra escrita, sens dubte s’estén a la col·laboració duta a terme amb 

Ramon Turró per intentar demostrar la teoria de la sensibilitat tròfica amb 

els recursos de la ciència experimental, com tindrem ocasió d’analitzar a la 

tercera part del treball. 

Pi i Sunyer comptava, a més, amb una gran capacitat de treball que li 

va permetre la realització simultània de la recerca científica sota la direcció 

de R. Turró al Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona i el treball 

de professor auxiliar, a partir de 1902, en la Càtedra de Fisiologia de la 

Facultat de Medicina (Carreras, 1998), càtedra que, a partir del 1915, 

regentaria ell mateix. De fet, A. Pi i Sunyer no trobava cap incompatibilitat 

entre les dues vessants de la Medicina, la investigació i la pràctica clínica; 

ans al contrari, defensava la seva complementarietat.  

L’any 1900, a l’edat de 21 anys, August Pi obté el grau de Doctor amb 

la presentació a Madrid de la Memòria La vida anaerobia (1900), plantejant 

importants temes pel treball experimental futur. Dos anys més tard, ja 

treballarà com a Professor Auxiliar de la Càtedra de Fisiologia de la Facultat 

de Medicina a la Universitat de Barcelona, sota la direcció del Professor 

Ramon Coll i Pujol (1845-1915). El 1904, guanya la plaça de Catedràtic de 

Fisiologia de la Facultat de Medicina de Sevilla. No obstant, no interromp el 

seu estret treball de col·laboració amb R. Turró, presentant també el 1904, 

la memòria que portava per títol Mecanisme fisiològic de la immunitat natural 

(1904), escrita per tots dos i en la que plasmaren una ambiciosa idea, la 

defensa de la comprensió de la immunitat com un acte metabòlic més de 

l’organisme.  
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Des de l’obtenció de la seva càtedra sevillana el 1904, August Pi no 

deixarà de cercar la forma de tornar a Barcelona. Així, un any més tard 

d’ocupar-la, obtindrà l’adscripció a la Facultat de Medicina de la Universitat 

de Barcelona, amb el pretext d’acabar les investigacions que estaven en 

curs al Laboratori Municipal sobre la funció antitòxica del ronyó (Alsina, 

1965b; Vidal Sivilla, 1965). Finalment, el 1908 renuncia a la càtedra de 

Sevilla per quedar-se definitivament a Barcelona, ocupant la Càtedra de 

Fisiologia General amb caràcter purament honorari, la qual va ser creada 

expressament per a ell al Laboratori Municipal, per part de l’Ajuntament de 

Barcelona i a petició de l’Associació Catalana d’Estudiants (Alsina, 1965a, b 

i c; Calbet i Corbella, 1982).  

Certament, eren molts els qui desitjaven la seva tornada de Sevilla. 

Serà uns anys més tard, el 1915, quan obtindrà, per concurs, la delerada 

Càtedra de Fisiologia a la Facultat de Medicina de la Universitat de 

Barcelona. La tasca duta a terme per August Pi i Sunyer des de la seva 

càtedra a partir del seu nomenament, deixà una profunda petja, elevant el 

nivell científic del coneixement fisiològic al d’altres ciutats europees. En 

aquest procés, en fou decisiva la col·laboració del seu amic, catedràtic de 

Terapèutica a Saragossa, Jesús M. Bellido i Golferichs (1880-1952), així 

com la del seu adjunt, que ho serà durant molts anys, Josep Puche Álvarez 

(1896-1979). També estarà present a la seva càtedra el seu germà Santiago 

Pi i Sunyer (1893-1981), qui serà nomenat catedràtic de Saragossa el 1923. 

La càtedra ocupada per August Pi i Sunyer es transformarà, en part, en 

l’Institut de Fisiologia a partir del 1920 (Alsina, 1965a i c), com veurem al 

següent apartat.  

En la seva vessant docent, August Pi i Sunyer es plantejava aquesta 

comesa com una eina de transmissió de coneixements, que devia passar, 

inevitablement, per una remodelació del sistema acadèmic que, degut a 

l’excessiva uniformitat i el destacat centralisme de la universitat espanyola, 

li restaven una autonomia que propiciés la seva equiparació a la resta 

d’universitats europees. A més, a la universitat catalana, existia una clara 

escissió entre la major part de la intel·lectualitat (Alsina, 1981). Així, aquest 
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desig de reforma universitària, el va fer participar, activament, en 

importants projectes i realitzacions de política universitària. Ja en el 1918, 

participà en el II Congrés Universitari Català que donà com a fruit un 

projecte d’Estatut en el que es proposaren normes d’organització 

universitària autònoma semblants a les que regien fora d’Espanya (Alsina, 

1965a, b i c; Riera, 2003).  

Més enllà de l’entusiasme que imprimia a tots els seus actes 

investigadors, i que tan bé sabia transmetre als seus estudiants a la 

Facultat de Medicina, gaudia d’una visió pràctica i realista, que el portava a 

repetir que la senzillesa d’un experiment reduïa les possibilitats d’error, 

encarregant la majoria d’aparells emprats al laboratori a vells artesans de 

Barcelona, demostrant així, el valor de les simplificacions tècniques, a 

l’hora de dotar d’un sentit pràctic i econòmic les seves investigacions (Vidal 

Sivilla, 1965). Un valor que, sens dubte, saberen apreciar els estudiants de 

l`època en la qual l’ensenyament de tipus pràctic gairebé no existia, entre 

ells, el seu deixeble Emili Mira i López. 

La tasca docent i investigadora d’August Pi i Sunyer no podia quedar-

se reduïda i constreta a un territori concret; el seu tarannà obert i 

participatiu no s’ho hagués permès. Així, serà fonamental la seva 

participació activa en gairebé tots els congressos internacionals de fisiologia 

i les múltiples relacions personals que establí amb fisiòlegs de tot el món. 

Però també fou un bon amfitrió i no van ser pocs els científics que, 

provinents d’altres països, van ser convidats a donar les seves lliçons i 

conferències a la càtedra de Fisiologia de Barcelona, de la mateixa forma 

que va fer ell a l’estranger, fomentant així l’intercanvi científic i cultural 

amb la Universitat de Barcelona.  

 

2.2.2. L’Institut de Fisiologia 

 

En la trajectòria científica i acadèmica d’A. Pi i Sunyer, com ja hem 

senyalat, l’Institut d’Estudis Catalans tindrà un paper protagonista i, de 

forma més concreta, la Societat Catalana de Biologia que li va permetre la 



El marc científic de l’Escola de Psicologia de Barcelona 
 

	 99	

instal·lació de l’Institut de Fisiologia, d’aquí que dediquem un apartat 

especial a aquesta institució. 

En l’època en què el nostre autor treballa des de la seva Càtedra de 

Fisiologia a la Universitat de Barcelona, l’ensenyament de la fisiologia a les 

facultats no reflectia els coneixements que se’n tenien a l’època, tal i com 

passava amb altres ciències experimentals. A Barcelona, però, gràcies a la 

participació de l’Ajuntament per mantenir i augmentar el prestigi científic 

del Laboratori Municipal i al seu desig de conservar la valuosa labor docent 

de Pi i Sunyer, es desplegà ràpidament un moviment de promoció científica 

i d’investigació que abastà, a més de la Fisiologia, totes les branques de la 

Biologia, esperonant també les altres ciències experimentals (Vidal Sivilla, 

1965).  

Ens trobem així, gràcies al moviment inspirat per Ramon Turró i 

protagonitzat per August Pi i Sunyer, l’ambient idoni per a la formació de 

l’Escola de Fisiologia de Barcelona40, la qual no hem de confondre amb 

l’Escola de Psicologia de Barcelona. Ja el 1917, la premsa de l’època es feia 

ressò de la qualitat dels treballs que sortien de l’Institut de Fisiologia, seu 

de l’escola barcelonina: 

 

«Es de notar en todos los Treballs de la Societat de Biologia el 
lujo bibliográfico de todas [las] comunicaciones, con lo cual 
demuestran los investigadores no solamente la habilidad de 
su técnica y su maestría experimental sino también el 
profundo conocimiento de las cuestiones á cuya resolución 
dedican sus actividades. 
En conclusión, en España hay algo más que toreros, cómicos, 
cancionistas, politicastros, picoteros y literatos. tenemos 
sabios de verdad, y no pocos, siendo de lamentar que no se de 
a sus admirables descubrimientos, en la prensa diaria, la 
importancia que se concede a cualquier astracanada» (Opisso, 
1907, p. 10). 

																																																								
40 No podem deixar al marge, però, la llavor dipositada pel pare d’August Pi i Sunyer, en 
Jaume Pi i Sunyer, qui, en paraules de Casassas (1970) «(...) contribueix a airejar 
l’ambient rutinari i provincià, a internacionalitzar la nostra cultura mèdica; substitueix 
l’ensenyament teòric, pseudofilosòfic, de l’època per la ciència concreta i estricta; inicia 
les pràctiques de laboratori i les exploracions clíniques amb caràcter docent» (p. 19). 
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Així, la seva obra investigadora iniciada amb La vida anaerobia, 

continuà al voltant dels mecanismes fisiològics de la immunitat cel·lular,  

seguint els treballs de Ramon Turró, fins arribar a la sistematització del 

concepte de sensibilitat tròfica basat en l’anàlisi dels reflexos nerviosos 

d’adaptació, duent a terme més tard una sèrie de treballs sobre la 

participació de la sensibilitat química en la regulació de l’equilibri 

homeostàtic. Aquests darrers treballs, així com els conceptes que utilitza 

influenciats pel conjunt de l’obra del mestre Turró, donen la continuïtat a 

una forma de fer la psicologia científica que nosaltres anomenem Escola de 

Psicologia de Barcelona. D’altra banda, comptant amb un nombrós grup de 

col·laboradors de l’Institut de Fisiologia, veurem néixer també l’Escola de 

Fisiologia de Barcelona. 

Es pot afirmar que en els seus inicis l’escola fisiològica tindrà un 

caràcter autodidacta, tal i com apunta Vázquez de la Torre (1983), basant-

se en l’originalitat dels plantejaments teòrics dels seus creadors, atès que 

de les altres escoles europees només van aprofitar el rigor amb que 

s’emprava la metodologia científica adaptant-la, això sí, als mitjans, més 

limitats, que estaven al seu abast. Temps després, els seus membres, 

col·laboradors en l’Institut de Fisiologia, anirien a formar-se a l’estranger.  

L’any 1920 és la data de creació de l’Institut de Fisiologia, gràcies a la 

contribució de la Societat Catalana de Biologia, filial de l’Institut d’Estudis 

Catalans41, que va evidenciar la manca d’un centre de treball adequat per 

dur a terme les investigacions experimentals sobre fisiologia. Així, sota la 

presidència de Puig i Cadafalch42, i amb l’esforç personal d’August Pi i 

Sunyer, la Mancomunitat de Catalunya es feu càrrec d’aquesta necessitat, 

dotant de tot el material i suport necessaris al mencionat Institut (Alsina, 

1965a, b, c i d; Casassas, 1970; Corbella, 2009).  

																																																								
41 A més de l’interès per la recerca, l’Institut d’Estudis Catalans tenia un propòsit clar: la 
creació d’institucions que treballessin a favor de la cultura catalana (Corbella, 2009). 
L’Institut de Fisiologia estava clarament en consonància amb les fites de l’Institut 
d’Estudis Catalans. 
42 Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) ocuparà la presidència de la Mancomunitat de 
Catalunya des del 1917 fins el 1924. 
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L’Institut s’inaugurà oficialment el dia 11 d’abril de 1921 amb la lliçó 

pronunciada per R. Turró Defenses orgàniques (Casassas, 1970; 1999; 

Corbella, 2009), constituint-se com un annex a la Càtedra de Fisiologia 

ocupada per Pi i Sunyer, de forma que els estudiants de la Facultat de 

Medicina de la Universitat de Barcelona, rebien, des de la seva càtedra, els 

ensenyaments més avançats sobre fisiologia, i des de l’Institut de Fisiologia 

una important formació pràctica (Vázquez de la Torre, 1983). Serà des de 

l’Institut des d’on mostrarà als seus alumnes un rigorós treball 

experimental que influirà en els plantejaments metodològics futurs, com és 

el cas d’Emili Mira. 

A més del seu mestre, Ramon Turró, entre els principals 

col·laboradors d’August Pi i Sunyer en l’Institut trobem, Jesús M. Bellido 

qui és considerat, en paraules de J. Corbella (2009) la «segona personalitat» 

de l’Institut, amb una trajectòria vital que el mantingué molt unit a ell fins 

que es va interposar el forçat exili. Santiago Pi Sunyer, el seu germà, i 

posteriorment Jaume Pi-Sunyer i Bayo (1903-2000) i Cèsar Pi-Sunyer i 

Bayo (1905-1997), els seus fills, van ser també importants col·laboradors de 

l’Institut. Altres noms destaquen entre el nombrós grup de científics que hi 

treballaren a l’Institut: Josep Puche Álvarez (1896-1979), Leandre Cervera i 

Astor (1891-1964), Joan Bofill i Deulofeu (1905-2003), Ferran Fernández 

Riofrío (?-1972),  Rossend Carrasco i Formiguera (1892-1990), Francesc 

Domènech i Alsina (1901-1961), Montserrat Farran i Comas (1904-?), 

Jaume Raventós i Pijoan (1905-1982), Pere González Juan (1886-1955), 

Francesc Duran i Reynals (1899-1958), Manel Dalmau i Matas (1890-

1918)43, Lluís Sayé Sempere (1888-1975), Pere Domingo i Sanjuan (1896-

1979), Albert Folch i Pi (1905-1993) i  Jordi Folch i Pi (1911-1979) 

(Corbella, 2009; Domingo, 1981). Molts d’aquests autors havien estat o 

																																																								
43 M. Dalmau és el primer deixeble directe del futur grup de l’Institut de Fisiologia. 
Treballà amb R. Turró al Laboratori Municipal i amb Pi i Sunyer a la seva Càtedra de 
Fisiologia, però morí prematurament, als vint-i-vuit anys d’edat, per la grip de 1918 
(Societat Catalana de Biologia, 1918). Segons ens il·lustra M. Sáiz (1989) en la seva tesi 
doctoral, l’òbit de M. Dalmau, afectà profundament Ramon Turró, qui havia dipositat en 
el jove deixeble, els seus anhels de successió després d’una relativa separació d’August Pi 
i Sunyer, per raó de la major dedicació d’aquest últim, a la tasca fisiològica requerida des 
de la seva càtedra i l’Institut de Fisiologia. 
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eren deixebles i col·laboradors d’en Ramon Turró al Laboratori Municipal de 

Barcelona. També van haver-hi altres col·laboradors però que ho foren amb 

un caràcter més esporàdic. Els que acabem de mencionar, formaren un 

grup homogeni de treball que va contribuir a la renovació de les tècniques 

d’investigació al voltant de diverses línies de treball desenvolupades a 

l’Institut (Barona i Lloret, 1989).  

Ens interessa ara conèixer quins van ser els temes d’interès que Pi i 

Sunyer liderà, des de l’Institut de Fisiologia, per dur a terme les seves 

investigacions. Així, podem afirmar que, en els seus inicis, la major part de 

la seva tasca investigadora estava dirigida a donar suport experimental a 

l’anomenada doctrina de la sensibilitat tròfica proposada pel seu mestre R. 

Turró (Barbany, 1981). L’esmentada doctrina es basava en la concepció de 

la capacitat de diversos teixits orgànics per percebre lleus modificacions en 

la constitució química i en la situació física del propi organisme o de la 

sang que hi circula; aquestes percepcions desencadenen un seguit de 

mecanismes nerviosos que, bé directament, bé a través de processos 

químics, permeten la conservació o el restabliment de la normalitat 

fisiològica. Doncs bé, aquesta doctrina s’aniria establint de forma 

indiscutible entre els fisiòlegs de l’època. Entre ells, A. Pi i Sunyer i el seu 

grup de l’Institut, la prendran com a base epistemològica sobre la que 

dissenyar i interpretar els treballs experimentals destinats a la seva 

demostració, aspecte en el que aprofundirem en abordar el capítol 6 

d’aquest treball. 

La psicologia científica va trobar també en aquesta institució un 

espai a l’hora de difondre les seves investigacions, qüestió que es palesa a 

través dels articles publicats per E. Mira i G. Dwelshauvers (1866-1937) a 

la revista Treballs de la Societat Catalana de Biologia. Per la seva part, E. 

Mira publica un total de sis articles entre el 1919 i el 1929, relacionats 

quatre d’ells amb aparells de mesura, un amb aspectes de psicopatologia i 

un darrer treball que recull una part de la seva tesi doctoral, obres que 

analitzarem amb més deteniment a la segona part d’aquest treball. 
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Dwelshauvers, per la seva part, publica un article el 1924 sobre el registre 

objectiu de les imatges mentals. 

Com es pot desprendre del tipus d’investigació que duia a terme el 

grup fisiològic de Barcelona, totalment enfocada a l’experimentació, 

abocada a un anhel de difondre les seves troballes a d’altres comunitats 

científiques, i amb un clar interès per aplicar-les a la pràctica clínica, 

semblaria oportú senyalar que el seu nivell de coneixements era 

perfectament equiparable al d’altres experts científics que ja es trobaven en 

procés de consolidació de la disciplina fisiològica a Europa. En aquest 

sentit, serà molt important el contacte mantingut per l’escola més enllà de 

les seves instal·lacions. La publicació en revistes especialitzades de les 

seves tasques de recerca, si bé va significar una eina fonamental de difusió, 

no va ser l’única via de donar a conèixer les activitats que es realitzaven a 

l’Institut. Van ser els congressos internacionals de fisiologia un altre 

aparador on exposar la feina duta a terme pels seus membres.  

Així, van participar al Congressos Internacionals de Fisiologia 

celebrats a París el 1920, a New Haven el 1921, a Edimburg el 1925,  

Estocolm el 1926, a Boston el 1929, a Roma el 1932 i a Moscou el 1935; 

també van fer-ho als Congressos promoguts per la Asociación Española 

para el Progreso de las Ciencias que van tenir lloc a Saragossa el 1908, a 

València el 1910 i a Valladolid el 1915. Sens dubte, aquestes dades ens 

poden donar una idea clara de la projecció dels membres de l’Institut més 

enllà de Catalunya i del seu interès per rebre i compartir els resultats 

obtinguts a les diverses investigacions que es venien realitzant durant el 

primer terç del segle XX. 

A més, els membres de l’Institut van desplegar la seva influència a 

Espanya a través de les càtedres que anaren ocupant en les universitats de 

diferents ciutats, com va ser el cas de Santiago Pi i Sunyer a Saragossa, 

Jaume Pi-Sunyer i Bayo a Santiago de Compostel·la i Josep Puche a 

València (Riera, 2003).  
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2.3. Cercant el camí cap a la consolidació professional de la 

psicologia: Emili Mira i López (1896-1964), promotor de la 

vessant aplicada de la psicologia a Catalunya  

En iniciar-se el segle XX, Catalunya gaudeix d’una certa autonomia 

política que es venia cercant des de l’aparició del moviment cultural de la 

Renaixença el 183344. La creació de la Mancomunitat de Catalunya com a 

instrument de govern hi tingué una participació directa en el procés. 

Constituïda per la unió de les quatre diputacions provincials el 6 d’abril del 

1914, serà el seu president Enric Prat de la Riba fins la seva mort el 1917 

qui, com hem vist, tindrà un paper destacat en la creació de l’Institut 

d’Estudis Catalans que acull la Societat Catalana de Biologia en la que hi 

treballaren Ramon Turró i August Pi i Sunyer.  

Durant la seva presidència, Prat de la Riba desenvoluparà una tasca 

educativa i cultural que portarà a la creació de nombroses escoles, ajudant, 

al mateix temps, a la creació de les bases per a la renovació pedagògica de 

Catalunya (Alquézar i Aliana, 2006). Tot i que no serà la primera institució 

que facilitarà el procés de renovació educativa – l’Ajuntament de Barcelona 

ja havia destinat part del seu pressupost el 1908 – sí que hi tindrà un pes 

fonamental. 

Lamentablement, els esdeveniments polítics de signe negatiu per al 

progrés cultural, tornen a entrar en escena aviat, amb la proclamació de la 

Dictadura del general Primo de Rivera el 1923, la qual provocà la 

desaparició de la majoria d’institucions que s’havien creat. Unes 

institucions que, a partir de la proclamació de la República Catalana el 

1931 per Francesc Macià, es tornaran a recuperar, si bé es tractà d’una 

represa que s’esvairà en esclatar la guerra civil. 

Aquest és l’escenari en el qual apareix el tercer protagonista del 

nostre treball: Emili Mira i López. De fet, les primeres dècades del segle XX, 

																																																								
44 S’assenyala la data de publicació de l’oda La Pàtria de l’escriptor, economista i polític 
català Bonaventura Carles Aribau i Farriols (1798-1862) com l’inici del moviment 
cultural, però s’ha de tenir present que, com qualsevol altra expressió cultural, la seva 
gestació venia de lluny, amb la intenció de recuperar la identitat catalana. 
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són testimoni de la coincidència temporal dels tres integrants de l’Escola de 

Psicologia de Barcelona. 

 

2.3.1. Cap a la psicologia des de la medicina 

  

Emili Mira i López neix el 1896 a Santiago de Cuba45 on el seu pare, 

metge militar de professió, estava destinat. En esclatar el conflicte bèl·lic 

entre Espanya i els Estats Units per la possessió de Cuba, el 1898, la 

família de Mira es traslladarà a La Corunya, ciutat en la que el nostre autor 

començarà els estudis primaris que finalitzarà ja a Barcelona. 

El 1911, un cop acabat el batxillerat, es decideix pels estudis de 

medicina, moment en què entrarà en contacte amb August Pi i Sunyer, 

quan aquest ocupava la Càtedra de Fisiologia a la Universitat de Barcelona. 

Uns estudis que finalitzarà el 1917, per doctorar-se a Madrid el 1922 amb 

la memòria titulada Las correlaciones somáticas del trabajo mental,  on ja 

posa de manifest el seu interès per combinar aspectes fisiològics i 

psicològics, i on es comprova la influència del seu mestre, August Pi i 

Sunyer, en la idea de la unitat de l’individu. 

La trajectòria acadèmica de Mira denota un gran interès per les 

qüestions de caire científic i també una gran capacitat per compaginar 

diferents activitats, ja que, mentre estudiava medicina, a més de realitzar 

pràctiques clíniques, també es matriculà, com alumne lliure, d’algunes 

assignatures de la Secció de Ciències Naturals de la Facultat de Ciències, a 

més de la de Psicologia a la Facultat de Filosofia i Lletres (Vilanou, 1998). 

Tanmateix com va fer August Pi i Sunyer, Emili Mira va combinar el treball 

de laboratori amb l’experiència que li conferí la pràctica clínica. 

Si, com hem dit, es trobava sota el mestratge de Pi i Sunyer a la 

Facultat de Medicina, podem deduir fàcilment que les bases teòriques que 

adquirí durant la seva formació fisiològica, es fonamentaven en la 

metodologia experimental de Claude Bernard i en el valor que s’atorgava a 

l’observació i a l’experimentació des d’una vessant positivista i evolutiva. De 

																																																								
45 Es pot consultar una còpia del certificat de naixement d’Emili Mira a l’Annex 3. 
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fet, coneixem el seu pas per l’Institut de Fisiologia liderat per Pi i Sunyer, 

així com les publicacions dels seus treballs en un dels òrgans de difusió de 

l’institut, la revista Treballs de la Societat Catalana de Biologia46. Per tant, 

aquest acostament a la fisiologia, el farà adquirir una visió psicofisiològica 

que afegirà al seu enfocament psicomètric que comença a practicar el 1918 

a l’Institut d’Orientació Professional com veurem més endavant.  

L’entrada de Mira en aquest entorn, on troba a Pi i Sunyer treballant 

la doctrina de la sensibilitat tròfica, juntament amb l’estudi de l’individu, 

l’ubiquen de ple en l’Escola de Psicologia de Barcelona.  

 

2.3.2. La Psicotècnica i l’Institut d’Orientació Professional 

 

Podem situar l’origen de la tasca psicotècnica que dugué a terme 

Emili Mira, a partir de l’any 1918, data en què s’incorpora a l’Institut 

d’Orientació Professional (Anguera et al., 1988; Carpintero, 1998; González-

Agàpito, 1998; Iruela, 1993; Kirchner, 1981; Saíz i Sáiz, 1992; 1993; 1996; 

Siguán, 1981; Vilanou, 1998). En aquest moment, el nostre autor ja ha 

acabat els seus estudis de medicina i està exercint de metge en un ambient 

que, en l’esfera social, està propiciant la creació d’estructures que facilitin 

una millora de la societat, mitjançant la seva intervenció en l’àmbit 

educatiu i industrial. 

L’origen de l’Institut, però, l’hem de cercar en la creació, el 1909,  del 

Museu Social per part de la Diputació de Barcelona que presidia Prat de la 

Riba, amb la intenció d’oferir informació sobre aquells problemes que 

afectaven al treball i als treballadors. Entre les tasques encarregades es 

trobava la de millorar l’aprenentatge, motiu pel que s’insta al secretari del 

Museu, l’advocat Josep Ruiz i Castella (1892- ?) la visita d’aquells espais 

que a diferents països tenien aquesta funció. Així, seguint els suggeriments 

fruit de les seves experiències, el 1914 es crea el Secretariat d’Aprenentatge 

																																																								
46 Els articles que publicà Mira des de la seva col·laboració a l’Institut de Fisiologia 
relacionats amb la temàtica psicològica, estan basats en aspectes de mesurament 
psicològic, com tindrem ocasió de detallar a la segona part del treball. 
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(Carpintero, 1980, 1989, 1994; Iruela, 1987; Kirchner, 1975, 1979; 

Miralles, 1979; D. Sáiz i M. Sáiz, 1996; M. Sáiz i D. Sáiz, 1992, 1993, 1994; 

Sáiz et al., 1992, 1994; Siguán, 1981). Les persones que s’adreçaven al 

Secretariat, obtenien consells per a la cerca del treball que millor s’adaptés, 

tant a les seves habilitats, com a les seves expectatives. Després de l’èxit 

que conreà, la Diputació decideix transformar-lo en l’Institut d’Orientació 

Professional, comptant també amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

El 1918 s’aprova el reglament que guiava el seu funcionament i 

s’instal·la al número 5 del carrer de Sant Honorat a Barcelona. La direcció 

serà assumida per Ruiz i Castella. Després de superar la corresponent 

prova d’avaluació, dos metges se’n faran càrrec, respectivament, dels 

departaments d’antropometria i de psicometria: Lluís Trias de Bes (1895-

1974) i Emili Mira. Els objectius de l’Institut es dirigien a l’estudi ponderat 

de l’estat dels oficis, arts i indústries per tal d’orientar la població escolar; a 

la pràctica de l’orientació professional individual; a exercir una acció de 

patronat sobre els aprenents, i, finalment, a promoure investigacions de 

caràcter antropomètric i psicològic. 

Un any després, Mira accedeix a la plaça de responsable de la Secció 

de Psicologia de l’Institut, prèvia presentació d’una memòria d’oposició. 

Ràpidament l’Institut adquireix fama i prestigi a diversos països europeus i 

també als Estats Units, fet que propicia la proposta de Barcelona com a seu 

de la II Conferència Internacional de Psicotècnia prevista pel 1921, a petició 

del psicopedagog suís E. Claparède (1873-1940), en el decurs de la I 

Conferència celebrada a Ginebra el 1920, després de la visita que havia 

realitzat a les instal·lacions, el mateix any, amb motiu d’unes lliçons que va 

impartir a l’Escola d’Estiu (Anguera et al., 1988; Sáiz et al., 1994). Aquest 

fet, al mateix temps, tindrà com a conseqüència la difusió de la psicologia 

que s’estava treballant al pais i el seu reconeixement internacional, i 

marcarà una forma de fer psicologia aplicada que serà coneguda arreu com 

Escola de Barcelona. 
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Tal com estava previst, entre el 28 i el 30 de setembre del 1921, es 

celebra la II Conferència Internacional de Psicotècnia, presidida per 

Claparède, a les Escoles Baixeres de Barcelona (Trombetta, 1998). És 

interessant ressenyar les principals conclusions de la reunió que han 

recollit exhaustivament M. Sáiz et al. (1994) a través de la revisió de les 

seves actes i que es poden resumir en: la connexió dels Instituts 

d’Orientació amb les oficines de col·locació i amb els poders públics; el 

recolzament a la jornada de vuit hores; la necessitat d’un examen previ de 

les aptituds psicofisiològiques, a més d’una avaluació psiquiàtrica dels 

conductors dels serveis públics de transport i, finalment, la necessitat 

d’establir una connexió entre l’escola i els Instituts d’Orientació 

Professional. És en aquesta línia d’intencions que Mira continuarà 

treballant des de l’Institut. 

Però la Dictadura de Primo de Rivera del 1923, amb la consegüent 

supressió de la Mancomunitat, unida a una Diputació poc disposada al 

manteniment de l’Institut, juntament amb la retirada de la subvenció 

provinent de l’Ajuntament, provocaran una crisi important de la institució.  

Es feia necessària una reducció de costos que portà a la Diputació a 

convertir l’Institut en la Sección de Orientación de la Escuela del Trabajo el 

1927, causant baixa Ruiz i Castella, i assumint-ne la direcció Emili Mira, 

càrrec que afegeix al que també exerceix d’encarregat de psicotècnia 

(Anguera et al., 1988; Sáiz, 1994; Siguán, 1981). Un any després, amb la 

publicació de l’Estatut de Formació Professional, que reconeix l’existència 

de dos instituts psicotècnics – a Madrid un i a Barcelona l’altre – i la 

previsió de crear oficines provincials, tindrà com a conseqüència el 

manteniment de l’Institut, ara passant a nomenar-se Instituto de 

Orientación Profesional de Barcelona, continuant Mira al capdavant del 

mateix. 

Malgrat les complicacions contextuals, el funcionament i el prestigi 

de l’Institut es mantenen, fins arribar a l’època d’instauració de la II 

República el 1931 i a la declaració d’autonomia – si més no a nivell 

econòmic, que no pas polític – de Catalunya el 1932, moment en què 
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l’Institut torna a canviar de nom per passar a dir-se Institut Psicotècnic de la 

Generalitat de Catalunya. 

Veiem, doncs, com el projecte de l’Institut que prové de la classe 

burgesa catalanista, acaba essent assumit per l’Estat. Durant aquest 

període, es divideix en tres seccions: la d’Orientació i Selecció Professional 

que continua la tasca de l’anterior etapa; la de Psicotècnia Comercial i 

Industrial amb la intenció de donar assessorament sobre l’organització 

racional dels llocs de treball, a més d’aspectes relacionats amb la psicologia 

de la publicitat, i, en darrer lloc, una tercera secció de Psicopedagogia com 

a enllaç amb l’escola i l’orientació dels nens amb diverses problemàtiques 

(Anguera et al. 1988; Siguán, 1981; Vilanou, 1998) 

Va ser durant tot aquest període de treball endegat per Mira des de 

l’Institut que es van anar generant i consolidant moltes de les àrees 

aplicades que va potenciar, com ara la psicologia del treball, la psicologia de 

la vocació, orientació i selecció professional, la psicologia escolar, la 

psicologia jurídica, la psicologia de la publicitat, la psicologia aeronàutica o 

els consultoris mèdics pedagògics, entre altres. 

Senyalàvem a l’inici d’aquest apartat, l’amplitud dels interessos de 

Mira que es mouen entre els àmbits de la medicina, la psiquiatria i la 

psicologia, i en tots ells, demostra la seva dedicació tant a aspectes 

relacionats amb la investigació, com amb la docència, i també amb la 

pràctica. Com reconeix M. Mira (2004), comprendre i analitzar la seva obra 

es converteix en una tasca summament complexa, comesa a la que 

pretenem acostar-nos a la segona part d’aquest treball.  

Deixarem apuntat aquí, de forma prèvia, que es pot arribar a 

entendre la multiplicitat de vessants que abraçava Mira, si atenem a les 

principals influències que rebé. Així, apuntar que la col·laboració a l’Institut 

de Fisiologia sota la supervisió d’August Pi i Sunyer qui, juntament amb 

Ramon Turró, representen el paradigma de la metodologia experimental a 

Catalunya, a més d’una visió genètica i evolutiva dels organismes, unida a 

una concepció holística de l’individu, sens dubte es poden trobar al darrere 

del seu enfocament científic de la psicologia. Tanmateix, les traduccions 



El marc científic de l’Escola de Psicologia de Barcelona 
 

	 110	

que va realitzar de psiquiatres i psicòlegs alemanys de l’època, així com 

l’ampli coneixement que adquirí sobre l’obra freudiana, suposen una altra 

font d’influències en la seva concepció del psiquisme humà. Finalment, les 

seves preocupacions per l’entorn social de l’individu, es deixaran sentir 

clarament en els seus projectes. 

 

2.3.3. La psicologia aplicada a l’escola 

 

Des de finals del segle XIX, i sobretot a principis del XX, es venien 

constatant les inadequacions dels sistemes educatius tradicionals, els 

quals requerien d’una important renovació per tal de comprendre millor les 

característiques del nen. A Espanya, la Institución Libre de Enseñanza 

tingué una participació fonamental en el procés de renovació pedagògica, 

mentre que a Catalunya, serà el Consell de Pedagogia l’encarregat de 

proporcionar les eines necessàries per renovar el sistema educatiu.  

Creat el dia 11 de juny de 1913 per la Diputació de Barcelona amb el 

nom de Consell d’Investigació Pedagògica, passà a denominar-se Consell de 

Pedagogia el 31 de gener de 1916 (Sáiz et al., 1996). Aquest Consell de 

Pedagogia serà l’encarregat de coordinar les veus que des de 1903 deixen 

sentir les seves preocupacions educatives i que són avalades pel conjunt 

dels mestres, als quals podem considerar com els iniciadors de la renovació 

pedagògica. Preocupacions que giren al voltant d’aspectes com ara la 

capacitat de desenvolupament del nen, el rendiment escolar o els trastorns 

psicològics entre d’altres.47 

Si bé, des de l’esmentat moviment de renovació pedagògica, es 

contemplaren les aportacions de psicopedagogs i educadors com E. 

Claparède, O. Decroly (1871-1932), A. Descoeudres (1877-1963), E. 

																																																								
47 Un exemple dels esforços dedicats als infants amb diferents problemàtiques el trobem 
en iniciatives com la del pedagog Lluís Folch i Torres (1879-1946) i la creació de 
l’Instituto Torremar a la ciutat barcelonina de Vilassar de Dalt, institució que donà 
acollida a nens abandonats, orfes i delinqüents, en aquell moment etiquetats amb 
diversos trastorns psiquiàtrics, als quals intentà donar suport i eines per a la seva 
integració en la societat. Es pot consultar l’article de M. Sáiz i D. Sáiz (2008) per conèixer 
els detalls d’organització de l’Institut, així com una mostra de les innovacions 
psicopedagògiques que s’hi introduïren. 
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Meumann (1862-1915) o G. Vermeylen (1891-1943), sens dubte serà el 

mètode elaborat per Maria Montessori (1870-1952) el que tindrà un clar 

protagonisme a Catalunya (Sáiz, 2002), essent introduït pel Consell de 

Pedagogia a través de les figures d’Eladi Homs Oller (1886-1973) i Joan 

Palau Vera (1875-1919).  

En aquest sentit, tal com apunten Sáiz i Sáiz (2005), Montessori basa 

el seu mètode en l’aplicació de les eines útils per a la rehabilitació mental 

de nens deficients als nens normals, sota la idea que, per mitjà de la lliure 

exploració, és possible l’autoeducació. Es dóna una gran importància al 

desenvolupament dels sentits – sobretot la percepció visual, el tacte i 

l’equilibri – en un ambient de llibertat amb la intenció de provocar 

l’autodisciplina del nen (Siguán, 1981). 

Dins el procés que estem comentant, tindrà una especial rellevància 

la figura d’Eugeni d’Ors, després del seu nomenament, el 1912, com 

secretari de l’Institut d’Estudis Catalans per Prat de la Riba, amb l’encàrrec 

de coordinar les institucions que ja existien i també la creació de noves. 

Entre altres qüestions, d’Ors inicia la publicació de la revista Quaderns 

d’Estudi que es plantejava, com a fita, donar a conèixer les principals 

novetats culturals. Així mateix, la seva influència creixerà en ser nomenat 

director d’Ensenyament, càrrec que ocupà fins la mort de Prat de la Riba. 

Tal com explica Siguán (1981), a ell li devem la introducció de la necessitat 

del mesurament psicològic a l’escola a Catalunya 48 , interessant-se 

especialment en la forma de determinar el nivell d’intel·ligència del nen.  

Entre les figures rellevants dins el procés de renovació pedagògica  

destaca la d’Alexandre Galí i Coll (1886-1969), defensant el foment de la 

llibertat i l’espontaneïtat del nen, a més de l’aplicació de la psicologia 

experimental a la pedagogia, promovent l’ús de tests per a la mesura de les 

característiques psicològiques. Però també tindran una especial repercussió 

																																																								
48 M. Sáiz et al. (1996) expliquen com Eugeni d’Ors publica a la revista Educación, editada 
a Barcelona, un article titulat «Medida convencional de la inteligencia para la 
determinación y clasificación de los atrasados», proposant per a tal finalitat, l’ús de 
l’escala de Binet-Simon. La data de publicació és el 1911, qüestió que confirmaria la 
primerenca coneixença del test a Catalunya. Així mateix, M. de Montoliu, publica 
«Métodos para probar la capacidad intelectual de los niños» el 1912. 
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altres mestres i pedagogs com Joan Bardina Castarà (1877-1950), Pau Vila 

Dinarès (1881-1980), Manel Ainaud Sánchez (1885-1932) o Artur Martorell 

Bisbal (1894-1967), a més dels esmentats Eladi Homs Oller i Joan Palau 

Vera. 

L’interès per reformar les estructures educatives propicià també la 

necessitat de sustentar els canvis en una perspectiva científica. D’aquesta 

forma, i malgrat no formar part específicament del procés de renovació 

pedagògica, es va pensar que la nova psicologia experimental, podria ser 

útil en aquest procés, promovent la inclusió de matèries psicològiques dins 

el currículum dels mestres, tal com va fer el mateix Mira.  

D’altra banda, el Consell de Pedagogia va pensar en la creació del 

Laboratori de Psicologia Experimental, la direcció del qual fou encarregada 

al psicòleg d’origen belga Georges Dwelshauvers qui desenvoluparà a la 

vegada tasques d’investigació i impartirà docència als propis mestres.  

Així, el laboratori es creà, dins el Seminari de Filosofia i Psicologia, el 

gener de 1918, però encara trigà un temps a començar a funcionar. Durant 

el curs 1920-1921, Dwelshauvers es dedica a la preparació del laboratori 

impartint el curs Iniciació a la Psicologia i a l’Experimentació Psicològica i 

explicant els projectes que té previstos. Serà durant el curs següent que 

s’iniciaran les primers investigacions sobre el valor de l’observació interna, 

l’apreciació subconscient del ritme, el temps de reacció i la imatge mental 

(Siguán i Kirchner, 2006).  

Durant el següent curs de 1922-1923, en realitat, el primer de 

funcionament normal, els temes d’estudi van ser els moviments successius, 

simultanis i alternatius; els moviments inconscients com a mesura 

objectiva de la formació de la imatge mental; els moviments conscients i 

moviments automàtics; i, finalment, l’atenció espontània. La línia 

d’investigació de major contingut i a la que es dedicà més temps va ser la 

del moviment (Sáiz i Sáiz, 1997).  

El laboratori, en suma, intentà atansar el nivell que tenien altres 

laboratoris del món, establint contactes nacionals i internacionals, 

divulgant els seus treballs en revistes especialitzades, a més de les línies 
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d’investigació que promogué, però a partir de l’adveniment de la Dictadura 

de Primo de Rivera, i malgrat els esforços per donar-li una continuïtat, es 

va veure forçat a tancar les seves portes (Sáiz i Sáiz, 1996), trencant així 

amb les expectatives generades des del moviment de renovació pedagògica 

que, entre altres, havia dipositat Alexandre Galí. 

Va ser des de l’Institut d’Orientació Professional, donades les seves 

característiques que ja hem mencionat en aquest capítol, com Mira entra 

en contacte amb el món escolar i amb les preocupacions per elevar el nivell 

de qualitat de l’ensenyament de l’inicial moviment de renovació pedagògica 

catalana. D’aquesta forma es veurà influït per aquest context en una part 

de la seva obra. Emili Mira, el tercer personatge de l’Escola de Psicologia de 

Barcelona, aproparà així la psicologia al marc de l’educació i de l’escola, 

enfortint la psicologia escolar que començava a treballar-se, amb propostes 

com la formació dels mestres en aspectes psicològics per fer un millor 

seguiment dels escolars o el mesurament de les aptituds dels nens de cara 

a la futura orientació professional, atenent tant a les habilitats de tipus 

cognitiu com a les de tipus afectiu, així com aquells aspectes relacionats 

amb la  personalitat.  
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Conclusions de la part I 

 

 

 L’objectiu que ens plantejàvem en abordar aquesta primera part del 

treball, era el de presentar, d’una banda, els antecedents immediats de 

l’Escola de Psicologia de Barcelona, i de l’altra, el context que acull la vida 

i l’obra dels seus protagonistes, amb la intenció de deixar preparat el 

terreny per a l’anàlisi concreta del seu pensament.  

Hem volgut indicar en primer lloc, l’ambient intel·lectual previ a la 

tasca d’investigació de Ramon Turró com iniciador de l’escola, establint 

que el context que acull la seva obra, es troba immers en el procés 

d’incorporar els progressos científics provinents sobretot del marc 

europeu, mentre es debatien velles controvèrsies filosòfiques – i 

psicològiques – com ara la consideració de la naturalesa humana des 

d’una perspectiva materialista o bé animista, així com la polèmica relació 

entre el cos i la ment que enfrontaria els postulats de la fisiologia – 

encaminats a la determinació del funcionament orgànic – amb una 

psicologia introspectiva, dirigida a l’estudi de la consciència, com també 

van ocupar un important espai les disquisicions epistemològiques sobre 

l’adquisició del coneixement per les que es planteja una contraposició 

entre les postures innatistes i aquelles que defensen el caràcter adquirit 

del repertori de conductes observades en el subjecte. Així mateix, en el 

terreny de la medicina, l’Escola de Psicologia de Barcelona assisteix al 

debat establert entre les postures vitalistes i les mecanicistes en el seu 

comès d’explicar la naturalesa dels fenòmens vitals. 

D’altra banda, hem vist com l’avenç en el coneixement del 

funcionament del sistema nerviós i dels òrgans del sentits experimentat al 

llarg del segle XIX, però sobretot a partir de la segona dècada, prepara el 

terreny per a la recepció de les principals doctrines fisiològiques 

provinents principalment d’Alemanya i Rússia, com  també de França, 
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influència que es deixarà sentir de forma important en els tres membres 

de l’escola. 

Hem identificat, a més, quina era la psicologia que s’impartia des de 

les aules dels instituts de batxillerat – la seva incorporació a la universitat 

es produirà a partir del segle XX en forma d’assignatura dins altres 

estudis – la qual estava fonamentada en tres línies principals que van ser 

l’escolàstica, l’empírica i la psicologia tendent a plantejaments de caire 

filosòfic i experimental. 

Un cop presentades les coordenades que emmarquen el context 

intel·lectual i cultural en què s’encabeix l’escola que estem estudiant, hem 

ressenyat, de forma sintètica, les vicissituds biogràfiques dels autors 

protagonistes, posant de manifest, les principals àrees des de les que 

desplegaran el seu treball. D’aquesta forma, hem determinat l’aposta per 

l’experimentació psicològica que propugna Ramon Turró, les aportacions 

realitzades per August Pi i Sunyer des de l’àmbit de la fisiologia, així com 

la contribució, per part d’Emili Mira, a la consolidació professional de la 

psicologia a partir de la seva proposta de caire aplicat. 

És ben conegut el desenllaç que provocà l’esclat de la guerra civil 

espanyola en la vida i l’obra d’aquelles persones que es van veure 

sorpreses per un esdeveniment de tal magnitud. Tot just quan alçava el 

vol l’Escola de Psicologia de Barcelona i s’albirava un prometedor futur per 

a l’aplicació de les seves troballes en el terreny psicològic, el conflicte 

bèl·lic tallà de soca-rel els seus anhels i també els de la societat que tants 

beneficis n’hauria extret. 

Mentre Turró ja ens va deixar el 1926 per la seva mort, a partir del 

1939 ho faran, amb el seu forçat exili, Pi i Sunyer i Mira. Tots dos van 

intentar, en un inici, traslladar-se a la veïna França, però després dels seus 

particulars periples, el primer es va instal·lar, definitivament a Veneçuela, 

mentre el segon, ho va fer al Brasil. Des de les seves terres d’acollida, 

prosseguiran la tasca que van començar a Barcelona, amb el mateix 

entusiasme i rigor, adaptant-se en tot moment, a les circumstàncies vitals 

que se’ls hi presentaren.  
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Havent escenificat tant el context, com la biografia dels nostres 

personatges, ens restaria exposar una anàlisi de les diverses – i 

nombroses – publicacions dels autors, essent aquestes el testimoni directe 

de les idees que van guiar la seva obra i que, en definitiva, ens permeten 

parlar d’una escola de pensament, a la llum de la continuïtat que es pot 

establir, pel que fa a determinades qüestiones teòriques i metodològiques, 

entre ells, aspecte en el que ens centrarem a la segona part d’aquest 

treball. La nostra tasca d’anàlisi, però, es detindrà en l’obra prèvia a la 

circumstància de l’exili, ja que és justament aquest fenomen, el que marca 

un punt d’inflexió en la continuïtat de l’escola un cop desapareguts els 

seus líders. Al respecte hem de recordar que la principal finalitat de la 

nostra tesi és la d’identificar els trets definitoris de l’escola que ens 

permetin corroborar la seva existència, acostant-nos als seus pensaments 

que quedaren reflectits a l’obra escrita, essent l’etapa barcelonesa dels 

seus integrants, la que imprimeix les bases per a la seva conformació. 
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La segona part del treball que presentem s’ha plantejat com la 

continuació d’una sendera iniciada a l’apartat anterior que ens ha de 

conduir al nucli de la tesi que el sustenta, això és, la constatació de 

l’existència d’una escola psicològica desenvolupada dins les contrades de 

Catalunya, a l’empara del context científic que, des de finals del XIX, 

aixoplugà el despertar d’una nova psicologia. 

 Hem de reconèixer, però, la presència d’un escull insalvable que 

sens dubte enterboleix la nostra il·lusionada tasca; es tracta del succés de 

la guerra civil espanyola, al qual ja ens hem referit, generador d’una 

profunda fissura en la prometedora via iniciada per l’esmentada escola i 

que, com veurem, ens obliga a inserir, a desgrat, un parèntesi en la seva 

trajectòria. Així doncs, és el final d’aquest esdeveniment el que marca el 

límit de la nostra presentació, fet que ens empeny a dirigir els esforços a 

comprendre i descriure el procés seguit per l’escola durant l’època prèvia 

al conflicte bèl·lic, per tal de palesar els elements que donen significat a la 

tesi aquí defensada. 

 És així que hem estructurat la segona part del treball en dos 

capítols. El capítol 3, suposa un obligat recés, que té la pretensió de fer 

una aturada per reflexionar sobre aspectes historiogràfics que pensem 

han de quedar explicitats, malgrat es puguin deduir de tot el que hem 

explicat fins aquí i de tot el que resta per descobrir al lector d’aquestes 

línies.  

Seguidament, el capítol 4 está dividit en quatre subapartats. El 

primer està dedicat a l’explicació d’aspectes metodològics, mentre que els 

tres restants mostren l’anàlisi de l’obra escrita dels nostres autors 

protagonistes, la qual ens ha ajudat a establir les claus encaminades a la 

defensa de la nostra tesi.  
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Capítol 3. Un recés obligat: consideracions al voltant de la   

vigència del concepte d’Escola en la 

historiografia de la psicologia 

  

 

En tot cas, una cosa és certa: que l’home no és el problema 

més antic ni el més constant que s’hagi plantejat el saber humà (...)  

es pot estar segur de què l’home és una invenció recent 

(M. Foucault)49  

 

Quan es fa una aproximació a la producció bibliogràfica que tracta de 

les relacions entre la psicologia i les diferents formes d’historiar-la, 

publicada en les darreres dècades, s’assisteix a una escena certament 

aclaparadora, sovint desconcertant, que ens impulsa àvidament a 

comprovar quina seria la nostra posició a l’hora d’abordar un determinat 

treball d’investigació històrica50. Ens assalta llavors una mena de dubte 

cartesià que, si se’ns permet la llicència, es podria actualitzar des del 

conegut cogito ergo sum a l’expressió eligo ergo sum (trio llavors existeixo). 

Semblaria doncs, gairebé obligatori, adscriure’s a una determinada – i

																																																								
49 Extret de l’obra Las palabras y las cosas (1968/2005). Traduït de l’espanyol per 
nosaltres. 
50 No és objecte del present treball aprofundir en els fecundes aportacions que sobre la 
historiografia de la psicologia s’han fet els darrers anys, des de la pròpia historia de la 
psicologia, com també des d’altres disciplines afins com la sociologia o la filosofia. Per 
aquest motiu remetem a les diverses revisions que sobre el tema s’han fet des de la 
Revista de Historia de la Psicología [vegi’s, per exemple: Blanco, Huertas i Rosa (1992); 
Caparrós (1993); Carpintero i Lafuente (2007); Cohen i Blanco (2012); Fierro (2015); 
López Cerezo (1986); Loredo, Sánchez i Fernández (2007); Quintana (1992); Rosa (2008); 
Rosa, Blanco i Huertas (1991); Rosa, Huertas, Blanco i Montero (1991); Tortosa, Pérez-
Garrido i Civera (1993) i Vera, Quiñones i Pedraja (1989)] o des d’altres publicacions com 
ara Klappenbach (2014) o Polanco i Fierro (2015). Tanmateix, es poden consultar obres 
com Psicología contemporánea: Teoría y métodos cuantitativos para el estudio de su 
literatura científica (1981) d’H. Carpintero i J.M. Peiró; Ciencia en acción. Cómo seguir a los 
científicos e ingenieros a través de la sociedad (1992) de B. Latour; The Social Origins of 
Modern Psychology (1979) de K. Danziger; La Psicología contemporánea desde la 
Historiografía (1990) de F. Tortosa, L. Mayor i H. Carpintero; Psychology. A Prescriptive 
Science (1967) de R. Watson o Contemporay Schools of Psychology (1938/1961) de R. 
Woodworh entre d’altres. 
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única – modalitat historiogràfica, de forma que termes com el d’eclecticisme, 

significarien una opció, en el millor dels casos, démodé. 

Per fortuna, un cop superat el primer impacte, una lectura més 

atenta de les múltiples reflexions abocades en l’extensa bibliografia sobre 

l’esmentada temàtica, ens permet, des de la serenor, dissenyar una 

cartografia on senyalar les diferents coordenades a les que, ineludiblement, 

es troba subjecte el discurs històric, constatant, a més a més, que hi ha lloc 

pel consens. En aquest sentit, sembla estar fora de tot dubte que l’objecte 

d’estudi per a la història de la psicologia són les teories sobre el subjecte. 

Com també és inqüestionable en l’actualitat, que l’historiador de la 

psicologia no és neutral, ans al contrari, pren partit des del moment que 

escull uns fets i omet uns altres, des que fa una interpretació subjectiva de 

la informació que té a les seves mans o des del moment que vehicula la 

seva producció a través de les diverses institucions que el posen en 

comunicació amb altres col·legues amb els que intercanvia i reinterpreta els 

seus propis arguments. 

Així mateix, l’acord també està present a l’hora de perseguir una 

explicació de la història de la psicologia – ultrapassant l’estadi merament 

descriptiu – mitjançant un discurs plenament immers en un context social i 

cultural en el que es desenvolupen les múltiples teories sobre el subjecte; 

una multiplicitat, per cert, que ve a afegir el repte de significar els possibles 

punts d’intersecció que permetin un determinat criteri d’unitat per no 

perdre de vista els límits que demarquen el camp d’actuació de la psicologia 

com a ciència amb la resta de sabers amb els que hi conviu, i amb els que 

sovint polemitza. No debades, un objecte d’estudi com el que acabem de 

mencionar, dotat d’una tal complexitat, difícilment pot quedar constret a 

una única disciplina científica. 

Després de presentar aquestes reflexions, hem d’admetre que els 

nostres dubtes es van dissipant. D’entrada, la nostra investigació es pot 

ubicar dins els eixos que acabem de senyalar: ens ocupem d’esbrinar 

quines van ser les teories que sobre l’humà es van gestar en un 

determinat context social i històric, així com les pràctiques que es van 
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dissenyar per escometre la tasca d’ajudar a la societat d’aquell moment en 

la comprensió de l’individu que hi formava part. Així mateix, analitzem els 

discursos que sobre aquestes qüestions es van difondre en els mitjans que 

van permetre el seu intercanvi, com ara les revistes especialitzades i les 

institucions que facilitaren – i en ocasions dificultaren – aquesta tasca. 

Encara manca, però, una darrera reflexió abans de presentar el 

resultat de la nostra investigació: aclarir i delimitar el concepte d’escola així 

com la seva vigència dins l’àmbit de la historiografia actual. 

Com senyalen C. Fierro i J.E. Visca (2014), el concepte d’escola està 

caracteritzat per una polisèmia que possibilita diversos acostaments al 

terme: en primer lloc, pot referir-se a un col·lectiu humà ubicat en una 

mateixa àrea geogràfica amb un treball relativament estable i unitari; una 

segona accepció del terme ens remetria a les produccions intel·lectuals d’un 

conjunt de persones que treballen des d’una determinada institució 

acadèmica o professional; finalment, un tercer significat es referiria a una 

xarxa formada per acadèmics que col·laboren i s’influencien mútuament, 

des de diferents àmbits institucionals i geogràfics.  

Aquesta singularitat del terme escola deriva en una certa confusió pel 

que fa als diferents nivells de referència que pot prendre el concepte i que 

dificulta, enlloc de clarificar, les reconstruccions històriques basades en 

aquest model escolàstic. Precisament, una de les primeres crítiques que 

trobem a aquest sistema historiogràfic prové del model prescriptiu definit 

per R. I. Watson (1967; 1979) pel qual es pretenia posar de manifest les 

diferents actituds que el psicòleg prenia envers els continguts que 

estudiava i la metodologia emprada per abordar els problemes psicològics. 

D’aquesta forma, es dinamitzava el concepte d’escola, en donar certa 

flexibilitat als posicionaments teòrics i metodològics d’un determinat 

col·lectiu, alhora que els hi conferia una relativa estabilitat. 

Paral·lelament, anaren sorgint nous models que es qüestionaven els 

principis assumits sobre la forma de fer història, com el model factorial-

dimensional de Coan (1968), o el model crític de Woodward (1980) que 

proposa, després de revisar els temes apuntats per Stocking (1965) sobre la 
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visió presentista o historicista de la ciència, analitzar els posicionaments 

dels psicòlegs en parells dicotòmics com, internalisme-externalisme, 

quantitativisme-qualitativisme, o presentisme-historicisme evitant, així, 

biaixos interpretatius (Saiz, 2011).  

A més d’aquests enfocaments, durant les dues últimes dècades del 

segle XX, destacà la forta presència de les aproximacions social-

bibliomètriques, dins el marc de la història social de la psicologia (Tortosa, 

Mayor i Carpintero, 1990), amb la intenció de proposar un model de 

comprensió de la Ciència tot acostant-se a la dimensió social i institucional 

del seu desenvolupament (Carpintero, 1980), propiciant una important 

relativització de la localització geogràfica i promovent el concepte de «col·legi 

invisible» (Fierro i Visca, 2014). 

En definitiva, a la vista de l’escenari de constant reflexió i 

qüestionament sobre la forma més adequada d’escometre la tasca 

d’historiar la psicologia, així com les crítiques abocades als enfocaments 

més clàssics que presentaven una psicologia dividida en diferents sistemes 

(o escoles), semblaria que la proposta de confirmar l’existència d’una escola 

psicològica barcelonina, és, si més no, agosarada. En aquest sentit, 

recolzant la nostra tesi, ens sembla de vital importància portar a un primer 

plànol de debat, la dissertació que feia Caparrós (1993) sobre les històries 

regionals de la psicologia a propòsit de la publicació, un any abans, per 

part de L. Sprung i W. Schönpflug (1992), d’una obra, el contingut de la 

qual, estava basat en un conjunt de treballs sobre diferents episodis del 

desenvolupament històric de la psicologia a Berlín en el període comprès 

entre 1701 i 194551.  

Entre les virtuts que pot ostentar un enfocament d’aquestes 

característiques, és a dir, centrat en una determinada regió cultural-

geogràfica, senyalava A. Caparrós (1993), la perspectiva que pot 

proporcionar en possibilitar la comprensió d’entramats organitzacionals, 

																																																								
51  Tal i com explica Caparrós (1993), 1701 és la data fundacional de la Königlich 
Preussischen Akademia der Wissenschalten zu Berlin (Reial Acadèmia de Ciències de 
Prússia a Berlin) i 1945 és la data final del Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, 
mesnchilche Erblehre und Eugenik (Insitut Kaiser Wilhelm d’Antropologia, Herència 
Humana i Eugenèsia) 
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polítics, socials i culturals, que es veu dificultada, quan no impossibilitada, 

en els marcs de la història més general de la psicologia. Un altre avantatge 

resideix en la capacitat de conversió que tindria aquest enfocament regional 

en un instrument crític cap a les històries hegemòniques o dominants les 

quals necessiten ser contrastades. Però també senyala els riscos que una 

posició tan local pot desenvolupar, instant a la comprovació de la 

rellevància historiogràfica de l’àmbit regional escollit, i també a tenir cura 

que la concreció que proporciona el context reduït de la història regional, 

no cedeixi al provincionalisme i l’hagiografia.  

En la nostra opinió, al fil del que hem comentat al paràgraf anterior, 

el concepte d’escola és plenament vigent dins la historiografia actual de la 

psicologia. Ara bé, es tractaria d’una pervivència que, necessàriament, ha 

d’estar basada en l’adopció de tot tipus de precaucions, de forma que es 

puguin salvar els esculls que les nombroses i profundes reflexions sobre 

aquest aspecte, han posat de manifest des de les darreres dècades del segle 

XX i que hem presentat de forma sumària.  

És així que, d’antuvi, hem d’aclarir quin és el concepte d’escola que 

nosaltres maneguem atesa la polisèmia del terme que apuntàvem a l’inici 

d’aquest apartat. Dèiem que, en una primera accepció, el concepte d’escola 

es pot referir a un grup de persones que realitzen un treball relativament 

estable i que es troba ubicat en una mateixa àrea geogràfica. Doncs bé, 

quan nosaltres parlem de l’Escola de Psicologia de Barcelona ens estem 

referint a aquesta situació, ja que els nostres autors, com es veurà a 

l’anàlisi que presentem al pròxim capítol, despleguen la seva obra en un 

àmbit geogràfic comú – la ciutat de Barcelona – amb la l’estabilitat que les 

circumstàncies socials i polítiques els van permetre.  

Però l’escola a la que fem al·lusió, també es pot identificar amb la 

segona accepció del terme que hem senyalat; és a dir, amb la referència a 

un col·lectiu humà, les produccions intel·lectuals del qual, s’ubiquen en 

una determinada institució acadèmica o professional. És per aquest motiu 

que donarem una especial rellevància a les institucions que posaren en 

contacte els personatges del nostre treball. 
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Encara manca, però, una última accepció del terme escola que 

amplia el límit geogràfic des del que operen els seus integrants, establint 

una xarxa de col·laboració i influències mútues, aspecte que ens portaria al 

concepte de «col·legi invisible» que també hem mencionat. Nosaltres també 

estem en disposició d’ampliar el nostre concepte d’escola per incloure 

aquest significat, però hem optat per fer-ho com a futura línia d’investigació 

ja que ultrapassaria l’objectiu del treball que aquí presentem, el qual, 

recordem-ho, s’ubica en el marc del procés d’establiment i consolidació de 

la psicologia científica catalana que abasta l’espai temporal que va des dels 

darrers anys del segle XIX fins el final de la guerra civil espanyola. En 

aquest sentit, segons hem pogut comprovar a la documentació que està a 

les nostres mans, però que requereix d’un estudi més detingut, és possible 

que la determinació de col·legis invisibles en els que apareixen els nostres 

autors, es pugui descobrir a partir de l’exili forçat de Pi i Sunyer i Mira a 

terres d’Amèrica del Sud, en el qual es pot seguir l’estela de l’escola que 

aquí ens ocupa. 

De tot el que hem exposat en aquest apartat es podria deduir amb 

facilitat quina és la postura historiogràfica que hem adoptat a l’hora 

d’escometre el nostre treball d’investigació però, considerem adient 

explicitar i clarificar els paràmetres que ens han servit de guia.  

La nostra posició - amb certa consciència de què estem nedant a 

contracorrent – és obertament eclèctica. Es tracta d’un eclecticisme, però, 

que admet un matís important, ja que es tractaria, si se’ns accepta el 

neologisme, d’un eclecticisme documentalista. Això vol dir que, a més a més 

d’emprar totes aquelles eines que hem cregut més adequades per atansar el 

nostre objectiu, el document original ocupa un lloc preponderant, 

convertint-se en la peça clau al voltant de la qual s’articula la nostra 

argumentació històrica.  

No obstant, es tracta d’una postura que no està exempta d’un to 

crític, fruit del nostre acostament a les fonts secundàries que, des de 

diferents perspectives, han presentat alguns aspectes dels personatges que 

protagonitzen aquesta tesi i que nosaltres hem recollit i contrastat. Per 
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tant, donarem un pas endavant i definirem la nostra postura com eclèctica 

documentalista crítica.  

La nostra posició és eclèctica perquè contempla i contemporitza dos 

nivells d’anàlisi de la informació; un primer acostament a la informació de 

forma objectiva a través de l’anàlisi bibliomètrica i una segona via 

d’obtenció de les dades des d’una perspectiva subjectiva, fruit d’un detingut 

i pacient exercici de comprensió del text escrit, és a dir, del testimoni 

proporcionat per la paraula escrita. Així mateix, som partidàries d’utilitzar 

totes les eines que estiguin al nostre abast per atansar la fita que acabem 

de descriure.  

El nostre eclecticisme és documentalista perquè, com hem dit al 

paràgraf anterior, posa en el centre de la investigació el document original 

com a font primordial d’informació, essent, la seva anàlisi, la que marca el 

disseny del relat històric que es proposa exposar els resultats obtinguts.  

Finalment, la contemplació d’altres veus que ens ofereixen la seva 

interpretació d’un determinat àmbit de la història de la psicologia, és la que 

atorga l’últim adjectiu que constitueix l’expressió del mètode historiogràfic 

seguit per nosaltres, que no és altre que el de la crítica entesa com a font de 

contrastació per arribar a la creació d’un discurs històric el més acurat 

possible. 

El capítol següent està dedicat a la presentació de la metodologia que 

hem seguit en la nostra investigació, així com a l’exposició d’una primera 

anàlisi de l’obra escrita de Turró, Pi i Sunyer i Mira. Creiem que la seva 

lectura contribuirà a aclarir quines han estat les eines que hem emprat 

amb la intenció de dotar el nostre treball d’una validesa històrica que el 

converteixi en una nova contribució a la construcció del coneixement de la 

nostra disciplina. 
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Capítol 4. L’obra escrita de Ramon Turró, August Pi i 

Sunyer i Emili Mira: presentació d’una anàlisi bibliomètrica 

 

El capítol que iniciem es planteja com un preàmbul encaminat a 

deixar establertes les bases que, de forma pausada, però sense pausa – si 

se’ns permet el joc de paraules – ens han de conduir a la presentació final 

d’una escola psicològica de Barcelona de ple dret, essent aquesta la finalitat 

que mou el nostre treball. 

Per complir amb aquest objectiu, hem estimat oportú reflectir aquí 

les dades que, fruit d’una exhaustiva cerca documental, seguida de la 

corresponent lectura i interpretació dels textos originals, han estat la 

matèria primera per a la construcció del relat històric que es presentarà a 

la tercera part de la tesi doctoral. Pensem que procedint d’aquesta forma, la 

narrativa no es veurà innecessàriament interrompuda per la incursió de 

dades quantitatives, oferint al lector la possibilitat, quan així ho estimi, de 

retrocedir fins aquest capítol al qual ens anirem referint al llarg de la nostra 

explicació. 

Abans de mostrar les esmentades dades, però, ens detindrem en 

detallar la metodologia seguida per arribar a elles, qüestió que escometem 

tot seguit. 

4.1.  Aspectes metodològics: exposició dels detalls que han 

acompanyat la nostra tasca d’investigació històrica 

En començar aquesta segona part, hem presentat una sèrie de 

reflexions sobre aspectes historiogràfics que, a judici nostre, era necessari 

realitzar per introduir els aspectes metodològics que ens han guiat en 

l’obtenció dels resultats que aquí volem plasmar. 

Així, hem deixat explicitada la postura metodològica que hem adoptat 

en el nostre treball d’investigació, objectivant-la com una posició eclèctica 

documentalista crítica.  
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Partint del supòsit que la història de la psicologia pretén contribuir al 

progrés de la pròpia psicologia, mitjançant les seves investigacions sobre el 

desenvolupament i les transformacions que el coneixement psicològic ha 

seguit en els diferents contexts històrics, creiem necessari l’ús d’aquelles 

eines que millor s’adaptin a la consecució d’aquesta fita. Tal com explica M. 

Sáiz (2011):  

 

«La Historia de la Psicología ha ido cambiando en el tiempo y 
junto a una historiografía tradicional representada por una 
naturaleza internalista, acumulativa, biográfica, inductivista i 
neutral (..) se ha producido el desarrollo de una historiografía 
crítica (...) que ha incidido en la forma actual de narrar la 
Historia y en los métodos de obtener los datos o la evidencia 
histórica» (p. 19).  

Si bé en l’actualitat el model de la història crítica sembla haver 

desplaçat els altres enfocaments historiogràfics, hem optat per incloure tot 

aquell punt de vista que sigui útil per presentar un relat capaç de 

transmetre les idees fonamentals que sustenten la nostra tesi. No obstant, 

la perspectiva historiogràfica des de la qual treballem, no està exempta d’un 

to crític que convidi a la reflexió sobre la validesa d’allò establert. Així, hem 

emprat, com a material d’investigació, fonamentalment les fonts primàries 

dels autors protagonistes, però també aquelles fonts secundàries que ens 

han permès recuperar els estudis que ja han realitzat altres historiadors de 

la psicologia. 

Per la localització de les fonts documentals en què es basa el treball – 

recordem el caràcter eminentment documentalista que li hem conferit – a 

més a més de la consulta de les principals bases de dades que, des de fa 

algunes dècades, estan abocades a la recollida exhaustiva dels testimonis 

escrits dels diferents períodes històrics, ha estat fonamental la tasca que en 

aquesta línia es fa des de les institucions dedicades a l’anàlisi i custòdia 

dels materials que es van generant des de les diferents àrees del 

coneixement.  
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Així, gran part dels documents que hem estudiat, s’han localitzat als 

diferents arxius històrics que s’encarreguen de la seva salvaguarda, 

destacant especialment, l’Arxiu i Seminari d’Història de la Psicologia a 

Catalunya de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de 

Barcelona que, des del 1989, sota la direcció de la Dra. M. Sáiz i Roca, ha 

gestionat nombroses donacions de materials que posen de manifest 

l’activitat científica i cultural desenvolupada a Catalunya.  

L’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona ha estat un altre dels 

centres visitats degut a la documentació personal i acadèmica que sobre 

August Pi i Sunyer tenen en les seves instal·lacions.  

També l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 

conserva un abundós material – encara per datar i referenciar – sobre 

personatges que han donat forma a la nostra història més recent, entre ells, 

Ramon Turró.  

Així mateix hem visitat diverses biblioteques i arxius històrics a la 

cerca d’aquells documents que tenen restringida la sortida de les seves 

instal·lacions per tal de procurar la seva conservació en les millors 

condicions possibles, havent estat d’obligada visita, les instal·lacions de la 

Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca Pública Arús, l’Arxiu Històric de la 

ciutat de Barcelona i l’Ateneu Barcelonès ubicades totes elles a la ciutat de 

Barcelona; la Biblioteca de Medicina de la Universitat Autònoma de 

Barcelona a Cerdanyola del Vallès, l’Arxiu Nacional de Catalunya de Sant 

Cugat del Vallès; l’Arxiu Històric de Sabadell, i, la Bibliothèque de 

l’Université Pierre et Marie Curie a París, entre d’altres. 

Hem comptat, però, amb un gran aliat per realitzar la tasca de cerca 

documental: l’ús de les noves tecnologies. Tant pel que fa a la consulta de 

les bases de dades que hem comentat, com per l’accés obert que algunes 

revistes especialitzades ofereixen des de les seves plataformes d’Internet, a 

més a més del procés lent, però constant, d’escanejament d’obres antigues 

accessibles a la xarxa telemàtica, hem de reconèixer l’inestimable ajut que 

aquestes eines ens ha proporcionat per poder dur a terme la nostra tasca 

investigadora. En aquest sentit, també ha estat fonamental la implicació de 
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la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Oberta de 

Catalunya, així com de la Biblioteca de Catalunya, institucions que, a 

través dels seus respectius Serveis d’Obtenció de Documents, ens han 

estalviat una gran quantitat de desplaçaments que ens han permès dedicar 

aquest valuós temps a treballar altres aspectes de la tesi doctoral. 

Finalment, una altra font d’accés als documents originals dels autors 

facilitada, com hem dit, per l’ús de les noves tecnologies de la informació, 

ha estat la venda de llibres de segona ma. En alguns casos ens hem vist 

abocades a recórrer a aquest mitjà d’obtenció de documents. 

Concretament, quan hem comprovat que una determinada obra no s’ha 

trobat en cap biblioteca o bé no ha estat possible aconseguir-la a través de 

préstec. En aquest sentit, ens ha sorprès comprovar com algunes persones 

han conservat en les seves llars, en un estat excel·lent, obres que per 

nosaltres tenen un valor incalculable, com per exemple alguns llibres 

fonamentals d’Emili Mira com ara el Manual de Psiquiatría editat a Buenos 

Aires per El Ateneo o el Manual d’Orientació Professional publicat també des 

de Buenos Aires el 1947 per Kapelusz, entre d’altres, i sol·licitant per elles 

un preu veritablement assequible. 

Però no tot ha estat tan exitós com hem comentat fins aquí. 

Lamentablement hem comprovat que algunes obres, malgrat figuren en els 

catàlegs de prestigioses biblioteques, realment no hi són. Desconeixem si el 

motiu d’aquesta desaparició es deu a un error arxivístic o a una acció 

humana que podríem titllar de poc ètica. Aquest fet, unit a la incorrecció 

d’algunes referències bibliogràfiques que hem trobat en la nostra 

exhaustiva cerca documental, ha fet que, a desgrat nostre, haguem de 

presentar l’Annex 7 que conté les obres que no hem pogut localitzar 

malgrat els esforços personals i els de les institucions amb les què ens hem 

posat en contacte i que ens consta que han esgotat totes les possibilitats. 

És per aquest motiu que, entre les futures línies d’investigació, hem inclòs la 

tasca de revisar novament aquestes referències amb la intenció de poder 

recuperar-les.  
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Un cop explicitades les vicissituds que acompanyen la tasca d’accés a 

les fonts primàries, les quals són fonamentals en la metodologia que hem 

aplicat, estem en disposició d’explicar que, en els apartats que segueixen, 

presentem el resultat d’una primera anàlisi bibliomètrica realitzada sobre 

les dades obtingudes en la nostra cerca documental. En aquest sentit, el 

treball dissenyat ha hagut de fer front, entre d’altres, al repte de plasmar, 

de la forma més entenedora possible, una obra que, tot i estar construïda a 

l’ensems, manté la idiosincràsia particular de cadascun dels autors. Per 

aquest motiu, hem volgut respectar la individualitat de cada protagonista, 

posant de relleu les particularitats que presenta el seu pensament observat 

individualment per, en un pas posterior que desenvoluparem al capítol 5, 

connectar-lo i integrar-lo amb les idees dels altres membres de l’escola, fent 

visible d’aquesta forma, la línia de continuïtat que els manté units, qüestió 

que reservem per a la tercera part de la nostra tesi. 

Tanmateix volem destacar que resta lluny de la nostra intenció 

ignorar els excel·lents treballs que ja s’han dedicat a fer una anàlisi 

bibliomètrica acurada de l’obra escrita tant de Ramon Turró (Cardoner, 

1950; Sáiz 1989) com d’Emili Mira (Iruela, 1993; Miralles, 1979; Sáiz i Sáiz, 

1992); ans al contrari, ens han estat de gran ajut per poder dur a terme la 

nostra comesa. En canvi, sí que hem trobat a faltar una aproximació, de les 

mateixes característiques, a l’obra escrita d’August Pi i Sunyer, essent 

aquesta, una tasca que hem realitzat nosaltres de forma íntegra, seguint les 

anàlisis prèvies que ja vam presentat dins el treball de recerca del 

programa de Doctorat en el qual s’encabeix la present tesi. 

Seguidament hem d’aclarir que les dades que presentem si bé, com 

dèiem, hem tingut cura de comprovar els treballs previs que les recollien, 

les hem adaptat a la finalitat del nostre treball, és a dir, destacant 

principalment els aspectes que comparteixen els autors. 

De forma més concreta l’estudi bibliomètric dut a terme descansa 

sobre tres eixos d’anàlisi: el primer està construït sobre la categorització 

temàtica de les publicacions atenent al seu contingut; el segon abasta la 

determinació del tipus de publicacions en les que els autors van transmetre 
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el seu pensament, i, finalment, un tercer eix és l’encarregat de palesar les 

influències teòriques rebudes a través de l’anàlisi de les cites emprades en 

les principals obres dels autors, essent aquest últim eix el que presentarem 

a l’inici de la tercera part de la tesi, com avantsala a la presentació 

definitiva de l’escola de psicologia de Barcelona. 

Pensem que una tasca d’aquestes característiques ens pot facilitar 

una panoràmica, en una primera aproximació, de les claus subjacents a les 

idees que comparteixen els membres de l’escola de psicologia que aquí 

tractem. Afirmació que recolzem sobre la constatació que l’afany divulgatiu 

que va tenir l’escola i que va reflectir en l’extensa bibliografia que ens va 

llegar, és el testimoni que millor pot contribuir a la confirmació de la nostra 

tesi, juntament amb l’anàlisi i exposició del contingut que emprendrem al 

pròxim capítol del treball. Ara bé, és necessari aclarir que no pretenem fer 

únicament una anàlisi bibliomètrica exhaustiva, ja que no és l’objectiu que 

perseguim, sinó servir-nos d’aquesta eina en la mesura que faci intel·ligible 

la tasca que ens hem proposat assolir.  

Finalment, hem inclòs tres annexos – un per cada autor – que 

recullen les referències bibliogràfiques completes, distribuïdes per 

categories temàtiques i dins de cada categoria per any de publicació. 

Concretament, a l’Annex 4 presentem els textos de Ramon Turró, a l’Annex 

5 les publicacions d’August Pi i Sunyer i a l’Annex 6 els escrits d’Emili 

Mira. En tractar-se del global d’obres dels autors, en alguns casos no 

coincideixen amb les dècades concretes que hem emprat en l’anàlisi 

bibliomètrica, ja que hem deixat fora d’aquesta anàlisi les reedicions, així 

com l’apartat de literatura que forma part de la seva producció escrita. 

Procedint d’aquesta forma, ens assegurem de no distorsionar les dades. 
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[Imatge presa de M. Sáiz (1989), p. 132] 
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4.2.  L’obra escrita de Ramon Turró i Darder (1854-1926) 

El testimoni escrit que Ramon Turró ens deixà de la seva carrera 

científica arrenca de l’estada a Madrid iniciada l’any 1881, amb 

l’aparició d’una sèrie d’articles titulats Mecanismos de la circulación 

arterial y capilar publicats a la revista «La Independencia médica», amb 

una temàtica netament fisiològica. Prèviament, però, quan comptava 

amb 16 anys d’edat, ja va fer una primera incursió en el món literari 

amb una obra que, editada per Impremta de la Renaixensa el 1878 a 

Barcelona, va titular Composiciones literarias.  

A tenor de les paraules del seu principial biògraf, Leandre Cervera 

(1926b), no semblava que pogués sortir victoriós del terreny de la 

literatura, quan afirmà que «sortosament passà gairebé inadvertit» 

(p.18). Afortunadament per nosaltres, Turró continuà una prolífica obra 

en la que va vessar els coneixements que anà adquirint, en una 

multiplicitat d’àrees temàtiques, a un ritme constant que mantingué 

durant tota la seva vida, la qual ens disposem a presentar en els 

apartats que segueixen. 

 

4.2.1. Descripció general de l’obra turroniana 

 

La primera qüestió que destaca de l’obra escrita per R. Turró és la 

seva amplitud en un sentit extens de la paraula. Ens estem referint a 

un total de 333 referències bibliogràfiques que contemplen articles 

publicats a revistes especialitzades, monografies, conferències, 

traduccions, així com manuscrits i mecanoscrits inèdits. Però, a més a 

més del gran nombre de publicacions, s’ha de ressaltar la diversitat de 

temàtiques de les que tracten, totes elles treballades amb rigor i amb un 

ric contingut informatiu, qüestions que han conduït a autors com M. 

Sáiz (1989), a considerar Turró com un científic polifacètic. De fet, com 
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tindrem ocasió de comprovar, és aquesta una característica comuna als 

tres autors que protagonitzen el nostre treball. 

S’ha de senyalar, com ja hem apuntat al capítol 2 en presentar 

una breu ressenya biogràfica de R. Turró, que els esdeveniments vitals 

de l’autor, marquen sens dubte la seva trajectòria científica. En aquest 

sentit, l’acostament a les dades de la seva obra, ens ha permès 

constatar com va evolucionant a mida que es van determinant els 

diferents destins, tant geogràfics, com acadèmics i professionals. Així, 

l’estada madrilenya de Turró, que podem situar entre els anys 1881 i el 

1885 després d’abandonar els estudis de medicina que estava cursant a 

la Universitat de Barcelona, està caracteritzada per una obra dedicada a 

la divulgació d’aspectes científics i a la presentació de treballs sobre 

fisiologia. Més tard, de tornada a Barcelona per incorporar-se al 

Laboratori Microbiològic Municipal, sota la direcció del Dr. Ferran, 

apareixen els treballs sobre bacteriologia i immunologia que comença a 

publicar a partir del 1888.  

Tanmateix, l’epidemiologia ocupà una part dels seus interessos en 

l’època en la que el metge Miquel Àngel Fargas li encarregà la creació, 

dins l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Barcelona, del 

Laboratori Microbiològic que dirigirà des del 1897 fins el 1905. Així 

anirà compaginant les diverses matèries que sobre el sistema 

immunològic hem comentat. 

A mida que assistim a la maduració personal de Turró, és quan 

surt a la llum la seva obra filosòfica en la que, com veurem més 

endavant, recapitula i reflexiona sobre els temes que prèviament havia 

tractat des d’una posició íntegrament experimental, per dotar-los d’una 

nova visió fruit de l’evolució del seu propi pensament. Entre aquestes 

obres destaquen La filosofia crítica publicada el 1918 i La disciplina 

mental que apareix el 1924. No obstant el que hem comentat fins aquí, 

a nosaltres ens interessa especialment la seva obra psicològica, per tal 

de comprovar les característiques que ens permetin avançar en la 

nostra tesi sobre l’existència d’una escola de psicologia barcelonesa.  
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La temàtica psicològica desperta l’interès de Turró en una data 

prematura, l’any 1883, quan publica una sèrie de tres articles titulats 

Apuntes sobre la fisiología del cerebro a la revista «El Siglo Médico». En 

canvi, no serà fins alguns anys més tard que reprendrà aquesta 

temàtica, i ho farà, concretament, amb la publicació, el 1908, de la seva 

obra dedicada a l’equilibri del cos humà, una àrea que ja despertà la 

seva curiositat quan treballà a l’Hospital de San Carlos i a l’Hospital de 

la Princesa ubicats a Madrid, moment en què entrà en contacte amb 

pacients amputats (Sáiz i Sáiz, 1996).  

El sentit del tacte i la forma com es desenvolupen les 

representacions mentals de l’espai tàctil, generen una sèrie de treballs 

que Turró publica per primer cop l’any 1913 i que posteriorment 

continuarà elaborant. No debades, l’autor mostra, al llarg de la seva 

obra psicològica, un gran interès per arribar a conèixer els primers 

moments, centrant-se en la forma com s’adquireix el coneixement del 

món que ens envolta per arribar a comprendre com s’esdevé la 

interacció entre el subjecte i el seu entorn. 

Continuant dins l’àmbit psicològic, hem de destacar una obra 

fonamental pel que significà en l’escola de psicologia de Barcelona, ja 

que com veurem amb més deteniment, marcà en bona part la 

trajectòria del treball experimental desenvolupat per August Pi i Sunyer, 

traspassant aquest interès al tercer membre de l’escola, Emili Mira; es 

tracta de la coneguda Orígens del coneixement: la fam que Turró 

publica, en la seva primera edició, el 1912. 

Després de la presentació de les principals àrees d’interès que, a 

grans trets, conformen l’obra de Ramon Turró, en els apartats que 

segueixen exposem els resultats obtinguts a partir de l’anàlisi 

bibliomètrica de les dades que ens ha proporcionat el treball de recerca 

documental que hem realitzat.  

La metodologia que hem seguit es pot dividir en dues fases que es 

van contemporitzant al llarg del nostre relat. D’una banda, mostrem les 

dades quantitatives en forma de gràfics perquè es pugui visualitzar tant 
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la distribució que, al llarg de les diferents dècades, han seguit les 

publicacions de l’autor, com els mitjans que va emprar per donar a 

conèixer la seva obra, i d’altra banda, hem anat intercalant aquells 

comentaris que pensem permeten contextualitzar els resultats exhibits 

en el marc general del que significà la trajectòria científica de Ramon 

Turró. Així, deixem perfilada la contribució de l’autor en la conformació 

de l’Escola de Psicologia de Barcelona.  

 

4.2.2. Les línies temàtiques presents a l’obra de Ramon Turró  

 

Quan es contempla l’obra de Turró en el seu conjunt, a més a 

més de copsar la seva magnitud, es poden determinar quatre àmbits 

principals en els que es distribueixen les seves publicacions, que són els 

de la biologia, la fisiologia, la filosofia i la psicologia. Es tracta d’un 

ventall d’interessos que anirà desenvolupant al llarg de la seva carrera 

científica, si bé amb certes fluctuacions que analitzarem tot seguit. Amb 

tot, deixarem aquí anotat que, tant l’extensió, com la diversitat 

temàtica, serà un tret comú a l’obra dels tres autors, el qual comença a 

marcar les directrius d’una escola. 

Les dades que hem obtingut, fruit d’un procés llarg i laboriós de 

cerca documental, ens han permès arribar a la categorització temàtica 

de l’obra de l’autor atenent als conceptes que desvetllen els títols, 

confirmant les dades, quan ha estat escaient, mitjançant la lectura dels 

documents i contrastant la categoria assignada amb les publicades en 

diverses fonts documentals secundàries que s’han ocupat d’aquest tema 

(Cervera, 1926a i b; Roca i Ventura, 2006; Sáiz, 1989; Sáiz, 1990a i b; 

Sáiz, 2007).  

D’aquesta forma, la categorització de l’obra turroniana que 

presentem pràcticament coincideix amb la que ja va proposar M. Sáiz 

(1989) en la seva Tesi Doctoral, com també ho fa, en gran mesura, amb 

la classificació prèvia de Cardoner (1950). A diferència, però, del treball 

esmentat, hem estimat oportú agrupar les categories «Anafilàxia» i 
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«Immunologia» que apareixien separades en l’esmentat estudi, en una 

única categoria anomenada «Immunologia», per tal de facilitar l’anàlisi 

conjunt de l’obra dels tres autors de l’escola.  

Per aquesta mateixa raó, no recollim la categoria de «Literatura» ja 

que està formada per un únic document que pensem no aporta 

informació rellevant a l’anàlisi, tot i que sí queda recollida a l’Annex 4 

on es mostra la bibliografia completa de l’autor, distribuïda, 

precisament, per categories temàtiques. 

Després de realitzar la nostra anàlisi hem definit un total de deu 

temàtiques les quals presentem a la Taula 1. 

 

 

 
Categoria temàtica 

 
Crítica i Divulgació 

Bacteriologia 

Epidemiologia 

Immunologia 

Fisiologia 

Secreció interna 

Veterinària 

Metodologia 

Filosofia 

Psicologia i Psicofisiologia 

 
Taula 1: Categorització temàtica de l'obra escrita de Ramon Turró i Darder 

	
 

Així mateix, un cop distribuïts els escrits de Turró en les 

diferents categories temàtiques, hem comptabilitzat el nombre d’obres 

que conté cadascuna d’elles; aquestes són les dades que es poden 

consultar al Gràfic 1. 
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Gràfic 1: Distribució de l’obra escrita de Ramon Turró i Darder per categoria temàtica 

 

Com es pot observar, la Immunologia ocupa el major percentatge 

d’obres amb un 26,7% del total, seguida de les temàtiques sobre Crítica i 

Divulgació (19,2%), Bacteriologia (15,9%) i sobre Psicologia i 

Psicofisiologia que representa el 10,8% del total. 

La resta de l’apartat estarà dedicat a l’exposició de les dades que 

hem obtingut en contemplar cada categoria temàtica per separat, amb 

la intenció d’establir una perspectiva de com es distribueix la producció 

intel·lectual del nostre autor al llarg de la seva carrera acadèmica i 

científica. 

Al respecte hem de precisar que l’ordre seguit a l’hora de mostrar 

cada línia d’interès en la que treballà Turró ha estat el d’exhibir, en 

primer lloc, els treballs que ens informen de la capacitat divulgativa i 

crítica de l’autor, seguida de l’obra científica que dugué a terme des del 

laboratori per passar a descriure els escrits que presenten les seves 

reflexions metodològiques i filosòfiques, acabant amb l’apartat dedicat a 

la psicologia per ser aquesta la matèria que a nosaltres especialment 

ens interessa. 
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4.2.2.1. Crítica i Divulgació 

 

Aquesta categoria recull opinions, comentaris i notícies sobre 

temes relacionats fonamentalment amb la medicina i la fisiologia que 

van ser publicats, sobretot, en la revista Gaceta Médica Catalana, al 

llarg de tota la seva carrera científica. Sota aquesta categoria 

s’engloben 64 obres que representen, com hem dit, el 19,3% del total 

publicat per Turró, significant, per tant, una part important del 

conjunt de treballs. M. Sáiz (1989) apunta que aquestes publicacions li 

serviren com a mitjà per obtenir ingressos econòmics, aspecte que 

també comparteix Emili Mira com veurem en analitzar la seva obra.  

Com es pot observar al Gràfic 252, el màxim nombre d’obres 

publicades sota aquesta categoria (22) es concentra en la dècada de 

1891 a 1900, època en la que Turró es troba ja instal·lat a Barcelona i 

treballant al Laboratori Microbiològic Municipal sota la direcció del Dr. 

Ferran. A mida que la seva posició científica s’aferma, observem com 

disminueix el número de publicacions dins aquesta temàtica. 

 

 
Gràfic 2:  Distribució de la categoria temàtica Crítica i Divulgació per dècades dins l'obra de 

Ramon Turró i Darder 

																																																								
52 Hem d’aclarir que la distribució temporal per dècades que hem fet de l’obra de 
Turró, presenta una excepció en l’últim període, ja que conté els anys que van de 
1921 a 1926, essent aquest últim l’any en què va morir el nostre autor. 
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Hem de precisar que l’obra sense datar que apareix al gràfic 

correspon a un mecanoscrit trobat a la Reial Acadèmia de Medicina i 

Cirurgia de Barcelona que conté un comentari del «Manifiesto del 

Directorio Republicano». Aquest document, juntament amb altres que 

anirem presentant, formen part del gruix de manuscrits i mecanoscrits 

originals que resten pendents d’analitzar dins les línies futures 

d’investigació que comentarem a l’apartat final de la tesi. 

Pel que fa als mitjans en què va publicar l’obra dedicada a la 

línia temàtica de «Crítica i Divulgació» es concentra sobretot en la 

revista Gaceta Médica Catalana que recull el 51,6% dels treballs, 

segons es pot seguir al Gràfic 3.  

 

 
Gràfic 3:  Distribució de la categoria temàtica Crítica i Divulgació per tipus de publicació dins 

l'obra de Ramon Turró i Darder 
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Resulta imprescindible ressaltar que la Gaceta Médica Catalana 

representa un dels mitjans pels quals es constata el fiançament de la 

medicina de laboratori en territori espanyol, acostant-se als postulats 

europeus a través del periodisme especialitzat que significaren els 

articles i ressenyes que s’hi publicaren. De fet, entre els autors 

prominents de la revista, es troben Ramon Turró i també August Pi i 

Sunyer (Caldero, 2009), raó per la qual, no ens ha de sorprendre que 

aparegui com la publicació que conté més obres dins aquesta categoria 

temàtica, qüestió que es tornarà a repetir en Pi i Sunyer quan abordem 

l’anàlisi bibliomètrica de la seva obra. 

Hem de destacar també que, a més del mecanoscrit que hem 

comentat anteriorment, Turró publica dues monografies que nosaltres 

hem englobat dins la temàtica que ens ocupa. Es tracta del llibre 

Verdaguer vindicado por un catalán53 publicat el 1903 a Barcelona per 

Librería Española i d’un altre document titulat Réplica al Dr. Ferrán54 

editat també a Barcelona el 1905 per Tobella y Costa. 

Atès que la categoria temàtica que hem titulat Crítica i Divulgació 

conté temes molt diversos, hem analitzat quines són les àrees d’interès 

sobre les que Turró va voler posicionar-se i exposar-les al públic. Així, 

l’hem subdividit en les següents subcategories: 

• Articles d’opinió 

• Veterinària 

• Medicina 

																																																								
53 El llibre recull la defensa que Turró va fer del poeta i sacerdot català Jacint 
Verdaguer i Santaló (1845-1902) en la polèmica que suscità el canvi de personalitat 
que es va observar després de la seva estada a Palestina el 1886, i que el portà a la 
pràctica d’exorcismes, qüestió que motivà fins i tot la seva suspensió A divinis i la 
retirada de les llicències eclesiàstiques. Com explica Ibarz (2011), Turró estava 
convençut que Verdaguer era víctima d’una persecució implacable. 
54 En aquest llibret Turró qüestiona els treballs que, des del Laboratori Microbiològic 
Municipal, publicà el seu director, el Dr. Ferran. Turró (1905) qualificà els treballs 
d’«imprudencia temeraria científica» (p. 5). A l’apèndix del llibre, inclou tres articles 
que Ramon y Cajal escriu al diari El noticiero universal el 1890 qüestionant la 
validesa de les vacunes anticolèriques que el Dr. Ferran havia presentat. De fet, les 
múltiples denúncies interposades al Dr. Ferrán, van acabar amb la intervenció de 
l’Ajuntament de Barcelona que conduí a la seva destitució. 
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• Bacteriologia 

• Fisiologia 

• Filosofia 

• Psicologia 

Hem d’aclarir però, que es tracta de treballs que recullen 

opinions, resencions, o informacions. Per aquest motiu, els treballs 

teòrics els hem inclòs en la resta de categories temàtiques que anirem 

desgranant al llarg d’aquest capítol. 

Al Gràfic 4 presentem la distribució de les subcategories 

esmentades, les quals, com es pot observar, atorguen una major 

presència als articles d’opinió (40,6%), seguits dels temes fisiològics 

(21,9%) i mèdics (17,2%). 

 

 

	
 
Gràfic 4: Distribució dels temes sobre Crítica i Divulgació dins l'obra de Ramon Turró i Darder 
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L’obra relativa a la psicologia que apareix al gràfic, fa referència a 

un article titulat Dualismo cerebral que Turró publica el 1884 a la 

«Gaceta Médica Catalana» a l’apartat de Notícias científicas, en el que 

exposa els debats sobre el funcionalisme dels hemisferis cerebrals, a 

propòsit del curs inaugurat pel Dr. Ball, amb connotacions – i 

preocupacions – clarament psicofisiològiques. 

 

4.2.2.2. Bacteriologia 

 

L’obra bacteriològica de Turró, dedicada fonamentalment a 

l’estudi dels bacteris o del seu cultiu, ocupa un lloc destacat en la seva 

producció escrita, concretament un 16,3% del total (vegi’s Gràfic 1). 

Iniciada el 1885 amb la publicació d’una sèrie de vuit articles a la 

«Gaceta Médica Catalana» sobre Bechamp i Pasteur, es mantindrà al 

llarg de la seva vida tal i com es pot veure al Gràfic 5, si bé amb una 

clara disminució a partir de la dècada de 1911-1920, moment en el 

que es dedicarà de forma preferent a la reflexió filosòfica. 

 

	
Gràfic 5:  Distribució de la categoria temàtica Bacteriologia per dècades dins l'obra de Ramon 

Turró i Darder 
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L’inici de l’obra científica de l’autor coincideix amb el de la 

pròpia bacteriologia, quan es descobreix el germen causant de la 

tuberculosi per Heinrich Hermann Robert Koch (1842-1910) en 1882, 

qüestió que proporcionà un gran ressò al laboratori particular de 

Turró que es trobava situat al carrer Lancaster de Barcelona, establint 

fins i tot nous sistemes de cultiu i investigació. La tasca bacteriològica 

es mantingué tant al Laboratori Microbiològic Municipal, com al 

Laboratori creat a instàncies del Dr. M. Fargas a l’Acadèmia de 

Ciències Mèdiques de Catalunya. 

L’època en què Turró es troba treballant al Laboratori 

Microbiològic Municipal de Barcelona, i de forma més concreta, quan 

el laboratori deixa d’estar sota la direcció del Dr. Ferran a partir del 

1906, és quan la bacteriologia presenta un major índex de 

publicacions, representant durant la dècada de 1901-1910, el 35,2% 

del total de l’obra bacteriològica.  

En aquesta mateixa època podríem situar també els dos 

documents que apareixen al Gràfic 5 sense data de publicació. Es 

tracta, d’una banda, d’un llibret manuscrit que porta per títol Quadern 

de treball  el qual sembla contenir la tasca que realitzà durant la seva 

permanència al Laboratori, i d’altra banda, d’un mecanoscrit que porta 

per títol Elección de un microscopio destinado a usos bacteriológicos. 

Preparación de medios de cultivo. Métodos de cultivo de gérmenes 

aerobios. 

Així mateix, la bacteriologia constitueix una de les àrees en les 

que trobem a Turró i Pi i Sunyer treballant en col·laboració, publicant 

conjuntament un article titulat Bacteriolosinas naturales  a la «Revista 

Veterinaria de España» el 1908. 

Pel que fa al tipus de publicació en la què es troba l’obra 

bacteriològica, veiem com aquesta traspassà fronteres en publicar tant 

en revistes franceses com alemanyes, aspectes que podem contemplar 

en els resultats del Gràfic 6. Amb tot, és la Gaceta Médica Catalana la 

revista on publica la major part d’aquests treballs (37%). 
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Gràfic 6:   Distribució de la categoria temàtica Bacteriologia per tipus de publicació dins l'obra 

de Ramon Turró i Darder 
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També al Gràfic 6, s’observa com l’interès de Turró per 

comunicar els resultats de les seves investigacions, no es limita a la 

publicació d’articles, sinó que també participa en el IX Congrès 

Internacional de Medicina Veterinària celebrat el 1909 a La Haia, 

qüestió que es reflecteix en la ponència que hem senayalt.  

Finalment, destaca la traducció al castellà que va fer el 1890, 

conjuntament amb Pere Pich, del llibre de L. Villain Olores y colores de 

las carnes en estado normal y morboso i que hem volgut significar a 

l’esmentat gràfic. 

 

4.2.2.3. Epidemiologia 

 

La línia temàtica relativa a l’epidemiologia, que hauria d’estar 

dins l’apartat bacteriològic, l’hem presentada de forma independent 

atesa la importància que els brots epidèmics van tenir en la dedicació 

professional de Turró. Concretament, hi prengué un paper molt actiu en 

l’epidèmia de pesta bubònica que s’esdevingué a Barcelona el 1905, i en 

la de febre tifoide del 1914. En ambdues, va contribuir a contenir el 

pànic de la població, elaborant diversos anàlisis de les aigües per tal 

d’identificar l’origen dels bacteris, i proposant les corresponents 

mesures d’higiene. Tal i com explica M. Sáiz (1989), malgrat les 

dificultats que va haver de superar durant el brot de febre tifoide de 

1914, degut als interessos particulars que estaven en joc, finalment va 

aconseguir que les autoritats actuessin a favor de la prevenció de nous 

brots epidèmics. 

Al Gràfic 7 presentem la distribució de les publicacions sobre 

epidemiologia al llarg del temps. Com es pot apreciar, és sobretot la 

dècada en la que ubiquem l’epidèmia de febre tifoide (1914), la que 

presenta un major número d’obres (72,2%), dedicades a l’exposició de 

les vicissituds que comportà la seva escomesa. 
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Gràfic 7:  Distribució de la categoria temàtica Epidemiologia per dècades dins l'obra de 

Ramon Turró i Darder 

 

Si ens fixem ara en el Gràfic 8 podem veure com, novament, és la 

Gaceta Médica Catalana la publicació que recull el major nombre 

d’articles (27,8%), seguida molt de prop pels Anals de Medicina. Butlletí 

l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya amb un 

22,2%, qüestió que palesa el treball que des del Laboratori ubicat dins 

l’Acadèmia vingué desenvolupant Turró a petició del Dr. M. Fargas, com 

hem comentat abans. 

 

 
Gràfic 8:  Distribució de la categoria temàtica Epidemiologia per tipus de publicació dins l'obra 

de Ramon Turró i Darder 
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4.2.2.4. Immunologia 

  

Arribem a la temàtica turroniana que ostenta un major nombre 

de publicacions (vegi’s el Gràfic 1) amb un total de 89 obres que 

signifiquen el 26,8% dels treballs, essent, juntament amb la línia 

bacteriològica, un altre dels àmbits en els que hi col·laborà amb Pi i 

Sunyer, com així ho palesen el total de 14 articles que ambdós autors 

van publicar en col·laboració.  

Com hem dit, resulta complex delimitar els temes bacteriològics 

dels immunològics, però nosaltres hem seguit el criteri d’encabir entre 

els primers aquelles obres que fan referència a l’estudi o cultiu dels 

bacteris, mentre que entre els segons hem ubicat els documents que 

tracten sobre els mecanismes i les substàncies implicades en la defensa 

de l’organisme enfront dels agents nocius.  

Al Gràfic 9 presentem la distribució de la immunologia per 

dècades55. Comprovem com els anys centrals, coincidents amb l’època 

de màxima producció científica de Turró, són els que agrupen el major 

nombre de treballs sobre immunologia, essent la dècada de 1901 a 

1910 la que registra el major percentatge (43,8%). Hem de destacar al 

respecte que ens trobem davant el moment en què Ramon Turró 

desplega la seva influència al Laboratori Microbiològic Municipal de 

Barcelona, al temps que treballa al Laboratori de l’Acadèmia de Ciències 

Mèdiques. Per aquesta mateixa raó vèiem, en haver-nos ocupat de la 

categoria bacteriològica com aquest fet també quedava patent. Hem de 

fixar-nos, però, que el treball immunològic apareix més tímidament les 

primers dècades per afermar-se en la dècada que acabem de comentar. 

																																																								
55 Per tal de no desvirtuar les dades, hem eliminat una reedició de l’article Origen i 
naturalesa de les diastases bacteriolítiques que publicà la revista Ciència el 1987, 
però que hem recollit a l’Annex 4. 
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Gràfic 9:  Distribució de la categoria temàtica Immunologia per dècades dins l'obra de Ramon 

Turró i Darder 

 

En quant al tipus de publicació que recull l’obra immunològica de 

Turró – com també aquella que elabora en col·laboració amb Pi i Sunyer 

– podem observar els resultats al Gràfic 10. Així, es constata la 

tendència de la Gaceta Médica Catalana com la revista que acull un 

major nombre de publicacions amb un 19,1% del total, seguida de 

Treballs de la Societat de Biologia i Comptes Rendus Hebdomadaires de 

la Societé de Biologie, ambdues amb un 13,5%. Per tant, veiem com 

l’afany de divulgació porta els autors de l’escola, tant a Turró, com a Pi i 

Sunyer, a publicar a la veïna França, com també a Alemanya i a Itàlia. 

Com aval del desig de donar a conèixer els seus treballs, aspecte 

que podem fer extensiu als altres membres de l’escola de psicologia de 

Barcelona, realitza tres ponències sobre la temàtica immunològica les 

quals presenta a diversos congressos com van ser el XIV Congrés 

Internacional de Medicina celebrat a Madrid el 1903; el XVI Congrés 

Internacional de Medicina de 1909 que tingué lloc a Budapest, on 
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participa en col·laboració amb August Pi i Sunyer, i, finalment al V 

Congrés de Fisiologia que el 1912 es desenvolupà a Heidelberg. 

 

	
Gràfic 10:   Distribució de la categoria temàtica Immunologia per tipus de publicació dins 

l'obra de Ramon Turró i Darder 
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Per acabar aquest apartat mencionarem que el mecanoscrit que 

apareix al gràfic, està datat en 1917 i porta per títol The protective 

enzymes in natural and acquired immunity. Es troba a la Reial 

Acadèmia de Medicina de Barcelona, com els altres manuscrits i 

mecanoscrits que hem comentat, a l’espera d’una anàlisi més 

profunda. Ens atrevim però, a aventurar la possibilitat que Turró 

estigués preparant aquest article per publicar a alguna revista de 

llengua anglesa. 

  

4.2.2.5. Fisiologia 

 

L’obra fisiològica de Turró, contemplada com una línia temàtica 

independent, no és tan prolífica com ho és la immunològica o la 

bacteriològica. A més a més, com es pot consultar al Gràfic 11, es 

concentra pràcticament en la primera dècada de la seva carrera 

científica. En canvi, hem de fer una puntualització, i és què, si bé les 

obres explícites sobre fisiologia són les que presentem, no hem d’obviar 

que els seus treballs immunològics, com també els psicològics, 

contenen un important enfocament fisiològic que, pel cas de la 

psicologia, ens porta a adjectivar-la com una «psicologia fisiològica», 

aspecte que entronca amb tota l’escola de psicologia de Barcelona. 

 

 
Gràfic 11:  Distribució de la categoria temàtica Fisiologia per dècades dins l'obra de Ramon 

Turró i Darder 
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Els aspectes fisiològics que despertaren l’interès de l’autor es 

concentren al voltant dels mecanismes sobre la circulació arterial i 

capil·lar, així com els de la fisiologia del cervell. Precisament sobre la 

teoria mecànica de la circulació versa el mecanoscrit que apareix al 

gràfic sense data i que es troba a la Reial Acadèmia de Medicina de 

Barcelona. 

La major part d’articles sobre fisiologia es publiquen a la Revista 

de Medicina y Cirugía Prácticas (53,6% del total) i a La Independencia 

Médica (28,6%), tal i com es pot consultar al Gràfic 12. 

 

	
Gràfic 12:    Distribució de la categoria temàtica Fisiologia per tipus de publicació dins l'obra 

de Ramon Turró i Darder 
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4.2.2.6. Secreció Interna 

  

Dins aquest apartat presentem els treballs dedicats al 

funcionament dels òrgans secretors. Si bé es tracta d’una temàtica que 

podria englobar-se dins la fisiologia, hem volgut destacar-la per donar 

compte de l’interès que tant Turró, com Pi i Sunyer, però sobretot 

aquest últim, van mostrar en relació al que actualment anomenaríem 

sistema endocrí. 

Al Gràfic 13 es pot apreciar com la secreció interna ocupa a Turró 

durant les dues dècades que van de 1891 a 1910, coincidint amb 

l’època en què es troba treballant al Laboratori Microbiològic Municipal.  

 

	
Gràfic 13:  Distribució de la categoria temàtica Secreció Interna per tipus de publicació dins 

l'obra de Ramon Turró i Darder 
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Sunyer tingué un paper rellevant a través de l’Institut de Fisiologia com 

veurem en tractar la seva obra. 

El Gràfic 14 mostra les publicacions que recullen l’obra dedicada 

a la secreció interna, essent Gaceta Médica Catalana la que conté un 

major nombre d’articles (concretament el 37,5% dels documents), 

seguida per la Revista de Ciencias Médicas de Barcelona amb el 25% del 

total. 

 

	
Gràfic 14:  Distribució de la categoria temàtica Secreció Interna per tipus de publicació dins 

l'obra de Ramon Turró i Darder 
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und Pathologie des Stofwechsels, donant a conèixer les seves troballes 

més enllà del territori català. De la mateixa forma, les relacions 

internacionals s’enforteixen amb la participació en el XVI Congrés 

Internacional de Medicina celebrat a Budapest el 1909, amb la 

presentació, en col·laboració amb el seu deixeble Pi i Sunyer, de l’obra 

La diabète experimentale. 

Pel que fa a les monografies publicades per Turró, hem de dir 

que estan dedicades a la medicació tiroïdal, el pàncrees i l’obesitat.  

 

4.2.2.7. Veterinària 

 

Sota l’epígraf de Veterinària s’agrupen els treballs de Ramon 

Turró dedicats a aquesta especialitat. Recordem que l’autor va 

finalitzar els estudis de Veterinària per tal d’obtenir el títol que 

necessitava per poder ocupar el càrrec de Direcció del Laboratori 

Microbiològic Municipal de Barcelona, designació que es produí, 

oficialment, el 1918. 

 Al Gràfic 15 presentem les publicacions contingudes en aquesta 

categoria temàtica, distribuïdes per dècades. 

 

	
Gràfic 15:   Distribució de la categoria temàtica Veterinària per dècades dins l'obra de Ramon 

Turró i Darder 
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Com es pot observar, el major percentatge d’obres (87,5%) se 

situa en la dècada que coincideix amb la direcció del Laboratori 

Microbiològic Municipal de Barcelona, fet que va a favor de la teoria 

apuntada per M. Sáiz (1989) sobre la decisió de Turró d’obtenir el títol 

de Veterinària per poder optar al càrrec que finalment ocupà al 

Laboratori. 

Es tracta de documents que Turró publica en revistes 

especialitzades sobre la matèria veterinària com es pot seguir al Gràfic 

16, però amb una producció escassa (2,4% del conjunt de la seva 

obra).  

 

	
Gràfic 16:  Distribució de la categoria temàtica Veterinària per tipus de publicació dins l'obra 

de Ramon Turró i Darder 
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l’Asamblea Nacional de Veterinaria, així com la inclusió d’un d’aquests 

parlaments en el llibre d’homenatge a Ramon Turró coordinat per  J. 

M. Martínez i G. Puente que s’ha publicat el 2008. 

Alguns dels documents que hem catalogat dins l’obra 

bacteriològica també es podrien incloure entre les publicacions sobre 

veterinària, però hem considerat més adient presentar aquí els treballs 

específicament dedicats a la temàtica veterinària.  

 

4.2.2.8. Metodologia 

 

 Dins aquest apartat hem contemplat les fonts documentals en 

les que Turró mostra les seves reflexions sobre la metodologia 

experimental, qüestió que també es perfila en altres obres però que no 

suposa el tema principal i per això les hem inclòs a les categories 

corresponents. 

Com bé es pot deduir de les dades presentades al Gràfic 17, es 

tracta d’una obra reduïda.  

 

 
Gràfic 17:  Distribució de la categoria temàtica Metodologia per dècades dins l'obra de 

Ramon Turró i Darder 
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De fet, malgrat apareixen un total de 4 documents, hem de dir 

que els temes tractats són dos: la reflexió sobre el mètode objectiu i 

sobre el problema clínic. A aquesta última temàtica pertany el discurs 

de recepció acadèmica d’August Pi i Sunyer pronunciat el 1910 davant 

la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. 

Al Gràfic 18 es poden veure les publicacions que recullen la 

temàtica metodològica. 

 

	
Gràfic 18:   Distribució de la categoria temàtica Metodologia per tipus de publicació dins l'obra 

de Ramon Turró i Darder 
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reflexions de l’autor al voltant de la validesa del mètode introspectiu 
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seva subjectivitat i per estar en contra de la seva defensa d’una 

psicologia immersa de ple en les ciències naturals. 

 

1

1

1

1

0 1 2

Discursos

Revue Philosophique de la France et de 
l'Étranger

Revista Veterinaria de España

Revista de Ciencias Médias de Barcelona

Número d'obres

Publicacions - Metodologia



L’obra escrita de Ramon Turró: una anàlisi bibliomètrica 
 

	 165	

4.2.2.9. Filosofia 
 

A la primera part del treball, en presentar la figura de Ramon 

Turró, ja vam apuntar com el seu interès per la filosofia el portà a 

cursar algunes assignatures a la Universitat de Barcelona. No ens ha de 

sorprendre doncs, que una part de la seva obra contingui les reflexions 

que des de l’àmbit filosòfic va voler compartir, si bé certament de forma 

tardana, ja que com podem palesar al Gràfic 19, aquesta es publica 

durant la seva etapa de maduresa científica. La seva malaltia l’obliga a 

passar llargues temporades a Sant Fost de Capcentelles, essent aquesta 

circumstància molt propícia a la reflexió filosòfica que va deixar impresa 

en l’obra que aquí destaquem. 

 

	
Gràfic 19:  Distribució de la categoria temàtica Filosofia per dècades dins l'obra de Ramon 

Turró i Darder 
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més personals com les que trobem a Diàleg sobre coses d’art i ciència 

publicada en tres articles a la «Revista de Catalunya» el 1925. 

Amb respecte l’obra dedicada al filòsof Jaume Balmes, a més a 

més de l’article publicat a la revista Arxius de l’Institut de Ciències, Turró 

li dedica un capítol dins el segon volum de la seva monografia «Orígens 

del coneixement: la fam», el qual hem reflectit al Gràfic 20 sota l’epígraf 

de Capítols de llibre.  

 

	
Gràfic 20:   Distribució de la categoria temàtica Filosofia per tipus de publicació dins l'obra de 

Ramon Turró i Darder 
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escrivint la Introducció al mateix. La major part de l’obra filosòfica però, 

queda recollida en forma de monografia, significant el 36,4% del total 

que contempla la categoria. 

Pel que fa al mecanoscrit que figura al Gràfic, es tracta d’un 

document dedicat al pensament de Descartes.  

	

1

4

1

1

1

3

0 1 2 3 4 5

Mecanoscrits

Monografies

Capítols de llibre

Arxius de l'Institut de Ciències

Anuari de la Societat Catalana de 
Filosofia

Revista de Catalunya 

Número d'obres

Publicacions - Filosofia



L’obra escrita de Ramon Turró: una anàlisi bibliomètrica 
 

	 167	

 
4.2.2.10. Psicologia i Psicofisiologia 

 

Expressament hem postergat la presentació de l’obra psicològica 

desenvolupada per Turró per la centralitat que ocupa dins el nostre 

treball d’investigació i així poder contemplar-la de forma més extensa. 

La primera qüestió que hem de senyalar és la doble nomenclatura 

que hem donat a aquesta categoria. Certament podríem haver 

determinat un únic vocable – psicofisiologia – i haguéssim conservat 

una denominació correcta per a les obres que conformen la línia 

temàtica dedicada als aspectes de caire psicològic, ja que és molt 

evident l’enfocament fisiològic que l’autor imprimí als seus estudis. No 

obstant, en atorgar una doble terminologia als documents que versen 

sobre els esmentats aspectes psicològics, pensem que abastem els 

matisos que Turró vessa en alguna de les seves obres.  

Seria el cas d’Orígens del coneixement, sense anar més lluny. Si 

bé l’acostament fisiològic al funcionalisme de la gènesi del coneixement 

es fa patent a les pàgines d’Orígens – com a la resta de temes que tractà 

des d’aquesta vessant – també és veritat que l’obra no està exempta de 

rics matisos que transcendeixen una mirada exclusivament fisiològica 

per situar-se en un plànol de reflexió netament psicològica, com 

tindrem ocasió de contrastar a la tercera part d’aquest treball. No 

debades, la perspectiva psicofisiològica, es constitueix com un dels 

segells identitaris de l’escola que aquí estem analitzant. 

Fet aquest incís, ens trobem en disposició de presentar les dades 

obtingudes, fruit de l’anàlisi de les obres que conformen la categoria 

temàtica que estem exposant.  

 Així, al Gràfic 21, veiem com l’inici de l’obra psicològica de Turró, 

l’hem de situar a partir de 1908 amb la publicació de El Equilibrio del 

cuerpo humano amb motiu de la ponència realitzada al I Congrés de 

l’Asociación Española para el Progreso de las Ciencias celebrat a 

Saragossa, si bé anteriorment, el 1883, trobem uns Apuntes sobre la 
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fisiología del cerebro que apareixen publicats en cinc articles dins «El 

Siglo Médico». 

 

 
Gràfic 21:  Distribució de la categoria temàtica Psicologia i Psicofisiologia per dècades dins 

l'obra de Ramon Turró i Darder 

 

Entre el 1908 i el 1926 (data de la seva mort) Turró treballa sobre 

diferents temàtiques psicològiques. La primera, com hem apuntat 

abans, versa sobre l’equilibri; concretament sobre els mecanismes 

funcionals del seu desenvolupament. 

Una altra àrea que l’autor conrea és la del coneixement, o més 

precisament, l’origen del coneixement. Atès que representa la seva obra 

més significativa dins el context psicològic, aprofundirem sobre ella a la 

tercera part de la tesi on, sens dubte, prendrà la rellevància que suposa 

per a la conformació de l’escola de psicologia que aquí estudiem. 

El sentit del tacte i, més concretament, la representació de l’espai 

tàctil, és un altre dels temes que susciten l’interès de Turró, destacant, 

com també ho va fer amb l’àrea dedicada al coneixement, com s’origina 
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la representació mental d’aquest espai tàctil, deixant palès el seu 

interès pels «primers moments». 

Tres aspectes més conformen el camp d’interessos psicològics de 

l’autor: la intel·ligència, l’emoció i el llenguatge. Es tracta però, d’una 

temàtica que resulta minoritària dins el conjunt de la seva obra. Amb 

respecte la intel·ligència, amb el títol La base tròfica de la inteligencia, 

pronuncià una sèrie de conferències a la Residencia de Estudiantes de 

Madrid el novembre de 1917. Un article aparegut a «El Siglo Médico» el 

1919, és el testimoni de l’obra dedicada a l’emoció. Finalment, Turró 

s’acosta al llenguatge des d’una perspectiva psicològica a través de 

l’article titulat L’ànima i la llengua que publicà a les pàgines del diari «La 

Publicitat». 

Entre l’obra psicològica de Turró, no va faltar la dedicació a 

aspectes teòrics com així ho palesen dos treballs que porten per títol, 

respectivament, La intuición sensible según la doctrina escolástica y la 

percepción óptica según Helmholtz aparegut el 1909 a la revista «La 

Cultura Española» i un mecanoscrit inèdit que, a la primera pàgina, 

reflecteix el desenvolupament que conté, això és, La psicología según 

Wundt. 

Al Gràfic 22, on presentem les publicacions en les que Turró 

mostrà la seva obra psicològica, podem observar com hi ha un total de 

quatre mecanoscrits sense editar, el primer dels quals és el dedicat a la 

psicologia wundtiana que hem esmentat al paràgraf anterior, mentre 

l’equilibri és el tema al que es refereixen dos d’ells, i l’últim un 

document que està dedicat al sentit del tacte. Custodiats per la Reial 

Acadèmia de Medicina de Barcelona, però dels quals tenim una còpia en 

el nostre poder, resten amatents a l’espera de ser analitzats amb major 

profunditat dins les línies futures que hem apuntat al final d’aquest 

treball. 

 

 

 



L’obra escrita de Ramon Turró: una anàlisi bibliomètrica 
 

	 170	

 

 
Gràfic 22: Distribució de la categoria temàtica Psicologia i Psicofisiologia per tipus de 

publicació dins l'obra de Ramon Turró i Darder 

 

Les vuit monografies que apareixen al Gràfic 22, recullen, 

fonamentalment, les obres dedicades al coneixement i a l’espai tàctil, si 

bé hem d’aclarir que també en formen part les traduccions que de les 

mateixes va fer Turró. Així, de l’original Dels orígens del coneixement de  

lo real exterior: la fam de 1911-1912, va fer la traducció a l’alemany, el 

mateix 1911, amb el títol Ursprünge der erkenntnis. Die physiologische 

psychologie ders hungers (Orígens del coneixement. La psicologia 

fisiològica de fam), essent editat a Leipzig. Posteriorment, apareix la 

traducció al francès editada per la parisenca Félix Alcan el 1914 amb el 
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títol Les origines de la connaissance. Finalment, tot i que no l’hem 

recollit als gràfics presentats per tractar-se d’una obra pòstuma, no 

volem deixar de comentar la traducció a l’italià que es va fer dels 

Orígens amb el títol La fame. Origini della conoscenza que fou editada el 

1949 a Milà per Bompiani encara que sí l’hem inclòs a l’Annex 4 que 

recull el conjunt de les referències bibliogràfiques de l’autor. 

Amb respecte el sentit del tacte, la primera obra que apareix en 

forma de monografia és la publicada el 1913 per l’Institut d’Estudis 

Catalans amb el títol Orígens de les representacions de l’espai tàctil que 

posteriorment serà traduïda al francès per Félix Alcan i publicada el 

1920 com Origine des representations de l’espace tactile. 

Observem doncs, com ja hem anat descrivint al llarg d’aquest 

apartat dedicat a les línies temàtiques presents a l’obra de Turró, que la 

divulgació i difusió del coneixement que s’anava gestant, dins les 

institucions que acolliren l’autor, fou una preocupació important que es 

reflecteix tant en les traduccions de les principals obres, com en la 

publicació en revistes estrangeres. Els països de destí foren França i 

Alemanya, aspecte que confirma la influència d’aquestes dues cultures 

en la recepció del coneixement científic a Espanya. 

Finalment volem palesar com les publicacions periòdiques que 

contenen el major nombre de publicacions de temàtica psicològica són 

El Siglo Médico, Anals de Medicina. Butlletí Mensual de l’Acadèmia y 

Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya, Arxius de l’Institut de 

Ciències i Journal de Psychologie Normale et Pathologique, suposant 

entre totes quatre el 45,7% del total, segons es pot constatar al Gràfic 

22. 

4.2.3. El tot és més que la suma de les parts: una visió global de 

l’obra turroniana 

 

Un cop presentada l’obra escrita de Ramon Turró, desglossada en 

les diferents categories temàtiques que pensem recullen de forma clara 
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les àrees en les que desplegà la seva tasca científica i acadèmica, al 

Gràfic 23 la mostrem contemplada en el seu conjunt. 

 

	
Gràfic 23: Publicacions de Ramon Turró i Darder per àrea temàtica distribuïdes per dècades 

 

A la vista del Gràfic, observem com l’autor desenvolupa la major 

part de la seva obra en les dècades centrals que van de 1901 a 1920, 

coincidint amb l’època en què es consolida el seu lideratge dins el 

Laboratori Microbiològic Municipal i en la que s’envolta dels seus 
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deixebles i col·laboradors, entre els quals destaca August Pi i Sunyer, el 

segon membre de l’escola de psicologia que aquí presentem. 

L’obra psicològica ocupa un lloc destacat dins el panorama global 

de producció científica, atansant el 10,8% del total de publicacions. No 

obstant, hem de tenir present que gran part de l’obra que hem inclòs 

dins l’apartat de Filosofia, com també dins la categoria de Metodologia, 

es podrien integrar, a un nivell macroanalític, dins la categoria que hem 

denominat Psicologia i Psicofisiologia, de forma que el percentatge 

quedaria augmentat. De fet, els límits entre les tres disciplines, si els 

contemplem des d’una postura historicista, romanen difusos i, per tant, 

fàcilment intercanviables. 

Es pot comprovar com la majoria de temàtiques es mantenen al 

llarg de tota la vida productiva de Turró, a excepció de la Fisiologia que, 

com hem dit en abordar la seva anàlisi, queda circumscrita a l’inici de 

la seva carrera, per recuperar-se tímidament a partir de la dècada de 

1921. Ara bé, també podríem incloure dins la Fisiologia l’apartat dedicat 

a la Secreció Interna pel tractament fisiològic que es fa dels òrgans 

secretors, fet que denotaria una continuïtat entre ambdues temàtiques 

que en presentar-les aïlladament pot passar desapercebuda. D’altra 

banda, és important posar de manifest que, com hem comentat, podem 

trobar la temàtica fisiològica de forma transversal en la resta de la seva 

obra, essent aquesta una característica pròpia de l’escola. 

Si haguéssim de sintetitzar en unes poques paraules els 

principals trets de l’obra turroniana, ens podríem arriscar definint-la 

com una obra que pivota entre quatre àrees de coneixement 

fonamentals: la biologia, la fisiologia, la filosofia i la psicologia. Es tracta 

d’uns àmbits de coneixement que, en absolut, resultaran aliens als 

integrants de l’Escola de Psicologia de Barcelona, com tindrem ocasió de 

comprovar. 

A la Taula 2, presentem el recull de les principals publicacions 

periòdiques que contenen els diferents articles que hem vingut 

senyalant de forma individualitzada per a cada línia temàtica. 
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Publicació Número 
d'articles 

Gaceta Médica Catalana 85 
Revista de Medicina y Cirugía Prácticas 20 
Revista de Ciencias Médicas de Barcelona 18 
El Siglo Médico 16 
Comptes Rendus Hebdomadaires de la Societé de Biologie 15 
Treballs de la Societat de Biologia 13 
Anals de Medicina. Butlletí Mensual de l'Acadèmia y Laboratori de 
Ciències Mèdiques de Catalunya 12 
Revista Veterinaria de España 12 
La Independencia Médica 11 
Centralblatt für Bakteriologie un Parasitenkunde 9 
La Publicitat 9 
Journal de Physiologie et de Pathologie Générale 6 
Anals de l'Academia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya 5 
Arxius de l'insitut de Ciències 5 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 3 
Deutsch Aerzte Zeitung 3 
Journal de Psychologie Normale et Pathologique 3 
Revista de Catalunya  3 
Archivos de Neurobiología 2 
Berliner Klinische Wochenschrift 2 
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 1 
Archivos Latinos de Medicina y Biología 1 
El Naturalista 1 
España y la Guerra 1 
Il Policlinico. Sezione Pratica 1 
La Cultura Española 1 
La Revista Veterinaria Militar 1 
La Veu de Catalunya 1 
Monografías de Medicina y Cirugía 1 
Revista Clínica de Madrid 1 
Revue de Phylosophie 1 
Revue Philosophique de la France et de l'Étranger 1 
Revue Veterinaire 1 
Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de la Universidad de 
Madrid 1 
Zeitschrift für Inmunitätsforschungs und Experimentale Therapie 1 
Zeitschrift für Sinnesphysiologie 1 
Zentralblatt für die Gesamte Physiologie und Pathologie des Stofwechsels 1 

 
Taula 2: Revistes especialitzades en les que publicà Ramon Turró i Darder 

 

Hem comptabilitzat 36 publicacions periòdiques56 diferents de les 

quals 23 són espanyoles, 6 d’origen alemany, 6 franceses i 1 italiana. A 

																																																								
56  S’ha de puntualitzar que la revista Anals de Medicina: Butlletí Mensual de 
l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya que figura a la Taula 2, 
passà per diferents etapes. Es comença a publicar el 1878 amb el nom de Anales de 
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tenor de les dades presentades a la Taula 2, Gaceta Médica Catalana és 

la principal publicació amb un total de 85 articles que representen el 

25,52% del total de la seva obra escrita, seguida a una distància 

considerable de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, Revista de 

Ciencias Médicas de Barcelona, El Siglo Médico, Comptes Rendus 

Hebdomadaires de la Societé de Biologi, Treballs de la Societat de 

Biologia, Revista Veterinaria de España, Anals de Medicina. Butlletí 

Mensual de l’Acadèmia y Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya i 

La Independencia Médica. 

Si ens centrem en les revistes esmentades, atès que són les que 

contenen un major nombre d’articles, queda palès que són les 

publicacions periòdiques que s’alcen en portaveus dels avenços mèdics 

les que també acullen l’obra turoniana. Tal i com apuntàvem a la 

primera part d’aquest treball, una gran part de les figures que 

contribueixen a la consolidació de la psicologia com a disciplina 

científica a Catalunya, provenen de l’àmbit de la medicina, aspecte que 

queda corroborat si atenem al perfil dels tres integrants de l’escola de 

psicologia de Barcelona. 

Vegem però, amb més deteniment, les categories temàtiques que 

contenen les vuit revistes que hem ombrejat a la Taula 1 per ser les que 

més articles enclouen. Si bé ja hem presentat la informació de forma 

individual per a cada matèria, en favor d’una major claredat expositiva, 

les exposarem en forma de gràfics. 

Al Gràfic 24 presentem els temes que apareixen publicats a 

Gaceta Médica Catalana els quals es troben detallats en la llegenda que 

apareix a la part dreta del mateix. Així, els articles dedicats a Crítica i 

divulgació, conjuntament amb la Bacteriologia i la Immunologia, són els 
																																																																																																																																																																
la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, mantenint-se vigent amb 
una freqüència mensual fins el 1880. No serà fins el 1907 que tornarà a aparèixer, 
en aquesta ocasió amb el nom de Anals de Medicina: Butlletí mensual de l’Acadèmia y 
Laboratori de Ciències Médiques de Catalunya per tornar a canviar de nom el 1912, 
passant a denominar-se Anals de l’Acadèmia y Laboratori de Ciències Mèdiques de 
Catalunya (1912-1920). És per aquest motiu que a la Taula 2 apareixen dos títols 
diferents (els de la segona i tercera etapes de la revista) encara que es tracta de la 
mateixa publicació.  
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que ocupen un major espai. També la Psicologia i Psicofisiologia té la 

seva presència amb la publicació de l’article Equilibrio del cuerpo 

humano el 1908. 

 

	
Gràfic 24:  Articles publicats a Gaceta Médica Catalana distribuïts per categories temàtiques 

dins l'obra de Ramon Turró i Darder 

 

Ja ho dèiem en parlar de l’obra classificada dins l’apartat de 

Crítica i Divulgació; la Gaceta Médica Catalana és un dels mitjans a 

través del qual s’aferma la medicina de laboratori que s’introdueix des 

de diverses contrades europees. Per tant, resulta lògic pensar que 

l’afany per mostrar els avenços que sobre el funcionament dels sistemes 

immunitari i endocrí s’estaven posant de manifest gràcies al treball 

realitzat al Laboratori Microbiològic – com també els estudis que Pi i 

Sunyer liderava des de l’Institut de Fisiologia – portés a Turró a cercar 

la forma més efectiva de transmetre el seu coneixement. 

Continuant en la línia del periodisme científic, podem veure al 

Gràfic 25 la distribució dels treballs que Turró publica a la Revista de 

Medicina y Cirugía Prácticas. 
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Gràfic 25: Articles publicats a Revista de Medicina y Cirugía Prácticas distribuïts per 

categories temàtiques dins l'obra de Ramon Turró i Darder 

 

Dins la Fisiologia, la temàtica més destacada a la revista, trobem 

els 15 articles que Turró publica el 1882 sobre la circulació de la sang.  

La següent publicació que mostrem al Gràfic 26, correspon a la 

Revista de Ciencias Médicas de Barcelona. 

 

	
Gràfic 26: Articles publicats a Revista de Ciencias Médicas de Barcelona distribuïts per 

categories temàtiques dins l'obra de Ramon Turró i Darder 

 

El sistema endocrí i el sistema immunitari, són els temes que 

presenten un major nombre d’articles, juntament amb la categoria de 

Crítica i Divulgació, a més a més de la publicació del treball titulat El 
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problema clínico que Turró presenta el 1910 dins l’apartat de 

metodologia que hem vist. 

La primera obra de caire psicofisiològic que va donar a conèixer 

Turró, com dèiem a l’apartat precedent, va ser Apuntes sobre la fisiología 

del cerebro. Desenvolupada en forma de cinc articles, queda recollida en 

el Gràfic 27 dedicat a les publicacions que s’inclouen a la revista El 

Siglo Médico. 

 

 
Gràfic 27: Articles publicats a El Siglo Médico distribuïts per categories temàtiques dins l'obra 

de Ramon Turró i Darder 

 

Així mateix, el sisè article de la categoria Psicologia i 

Psicofisiologia és el que Turró dedica a La emoción l’any 1919. 

Pel que fa a Crítica i Divulgació, El Siglo Médico recollí el debat 

que Turró mantingué amb Letamendi sobre La fórmula de la vida a 

través dels nou articles que aparegueren el 1883. 

Una de les principals revistes estrangeres que Ramon Turró 

contemplà per donar a conèixer la seva obra fora del pais, va ser la 

francesa Comptes rendus hebdomadaires de la Société de Biologie que, 

com es pot seguir al Gràfic 28, conté obres sobre Immunulogia, 

Bacteriologia i Secreció interna. 
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Gràfic 28:  Articles publicats a Comptes Rendus Hebdomadaires de la Societé de Biologie 

distribuïts per categoria temàtica dins l'obra de Ramon Turró i Darder 

 

Treballs de la Societat de Biologia, òrgan de difusió de la Societat 

Catalana de Biologia, en la què, com hem vist, Turró, conjuntament 

amb August Pi i Sunyer, hi jugaren un paper molt rellevant, en 

promoure la seva creació l’any 1913, és una altra de les revistes que 

destaquen entre les que contenen un major nombre de publicacions de 

l’obra turroniana.  

Com podem apreciar al Gràfic 29, es tracta d’una obra 

preferentment de temàtica immunològica, amb un total de 12 articles, a 

més d’un treball sobre bacteriologia, obres totes elles que l’autor 

presentà davant la Societat Catalana de Biologia. 
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Gràfic 29:  Articles publicats a Treballs de la Societat de Biologia distribuïts per categories 

temàtiques dins l'obra de Ramon Turrói Darder 

 

La següent publicació que recull un major nombre d’articles es 

pot visualitzar al Gràfic 30.  

 

 

 
Gràfic 30: Articles publicats a Anals de Medicina. Butlletí Mensual de l'Acadèmia y Laboratori 

de Ciències Mèdiques de Catalunya distribuïts per categories temàtiques dins 
l'obra de Ramon Turró i Darder 
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Anals de Medicina. Butlletí Mensual de l’Acadèmia y Labarotori de 

Ciències Mèdiques de Catalunya, a més a més de la temàtica 

immunològica, bacteriològica i de crítica i divulgació, contempla quatre 

articles sobre psicologia i psicofisiologia, que són els que Turró dedica a 

l’equilibri del cos humà i a la psicologia fisiològica de la fam. Així, hi 

trobem recollits un article que es publica el 1908 amb el títol de 

Psicologia de l’equilibri del cos humà i una sèrie de tres treballs que 

apareixen el 1910 titulats Psicologia fisiològica de la fam.  

D’altra banda, la implicació de Turró en l’àmbit de la Veterinària 

ja ha quedat palès al llarg del nostre relat, i part d’aquesta obra es 

publica en una de les revistes especialitzades de l’època que és la que 

presentem al Gràfic 31.  

 

 
Gràfic 31: Articles publicats a Revista Veterinaria de España distribuïts per categories 

temàtiques dins l'obra de Ramon Turró i Darder 

 

Ara bé, no és l’única temàtica que hi trobem reflectida, com es pot 

veure a la llegenda que figura a la dreta del gràfic. Es tracta però, de 

treballs que com hem dit anteriorment, presenten una transversalitat 

entre diverses categories temàtiques. Així, els articles que hem 

classificat dins el funcionament del sistema immunitari (Bacteriologia, 

Epidemiologia i Immunologia),  i que apareixen publicats a la Revista 
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Veterinaria de España, en la seva major part tracten d’aspectes 

relacionats amb la vacunació.   

De la mateixa forma, els articles englobats dins la categoria de 

Crítica i Divulgació, estan dedicats, respectivament, a ressaltar les 

figures de dos immunòlegs; d’origen francès un d’ells, el Dr. Calmette, i 

rus l’altre, el Dr. Metchnikoff. 

Finalment, al Gràfic 32 hem recollit la temàtica publicada a la 

revista La Independencia Médica que es concentra en la Fisiologia i en 

els treballs sobre Crítica i Divulgació. 

 

 
Gràfic 32: Articles publicats a La Independencia Médica distribuïts per categories temàtiques 

dins l'obra de Ramon Turró i Darder 

 

Per tancar l’apartat dedicat a presentar una primera aproximació 

bibliomètrica a l’obra de Ramon Turró, volem deixar palès, a mode de 

resum, que el treball que hem desenvolupat al respecte, ens ha permès 

mostrar una panoràmica, a vista d’ocell, sobre el recorregut de la 

trajectòria científica del nostre autor. Centrada en quatre esferes del 

coneixement, com són la biologia, la fisiologia, la filosofia i la psicologia, 

sovint no ha estat senzill delimitar-les.  

La divisió dels seus treballs en les diferents categories temàtiques 

que hem presentat, ens ha plantejat seriosos dubtes que hem procurat 
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resoldre sempre a favor de la claredat expositiva. En aquest sentit hem 

de reconèixer que a mida que anàvem desgranant la riquesa de 

continguts que caracteritza l’obra turoniana, els quals esperem 

transmetre adequadament a la tercera part d’aquest treball, ha estat 

inevitable recuperar la màxima guestàltica que afirma allò de «el tot és 

més que la suma de les parts». 
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4.3.  L’obra escrita d’August Pi i Sunyer (1879-1965) 

La primera publicació d’August Pi i Sunyer data de l’any 1899. 

Apareix uns mesos abans d’obtenir el Grau de Llicenciat per la Facultat de 

Medicina de la Universitat de Barcelona. Es tracta d’una conferència que 

pronuncià davant l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques el gener de 

1899 titulada Producción de los cálculos de ácido úrico, la qual fou 

publicada per la «Gaceta Médica Catalana». A partir d’aquest moment, 

assistim a un important desplegament de la tasca científica i acadèmica de 

l’autor que queda reflectida en un total de 303 referències bibliogràfiques 

que hem recollit, entre les que figuren tant monografies, com articles i 

ponències. No debades, l’afirmació que fèiem en presentar l’obra de Turró 

sobre la seva extensió i la seva diversitat temàtica que s’hi troba reflectida 

és una característica pròpia de l’escola de psicologia de Barcelona, i per 

tant, aplicable també al cas de Pi i Sunyer. 

Podem cercar l’explicació de la creació d’una obra de tal magnitud en 

la prematura curiositat científica que va mostrar el nostre autor a la que 

hem d’afegir un ambient propiciatori. Així, es fa necessari palesar el fet que, 

quan encara era estudiant de batxillerat, Pi i Sunyer ja freqüentava el 

Laboratori de Patologia General que va crear el seu pare, Jaume Pi i 

Sunyer, on treballava en aquella època Ramon Turró com a ajudant, tal i 

com vam senyalar a la primera part d’aquest treball. Posteriorment, mentre 

cursava els estudis de Medicina, seguia atent als ensenyaments de Turró, 

tant al laboratori clínic que creà al carrer Lancaster de Barcelona, com al 

Laboratori Microbiològic Municipal.  

En tot cas, només amb la contemplació del volum que ocupen els 

nombrosos escrits dels tres autors de l’escola que estem presentant, podem 

establir entre ells una característica compartida que és la d’una obra 

prolífica, aspecte al que immediatament podem afegir una àmplia diversitat 

d’interessos, convertint-se en un dels trets definitoris de la mateixa. 
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4.3.1. Descripció general de l’obra escrita d’August Pi i Sunyer  

 

La primera qüestió que hem de senyalar és que Pi i Sunyer 

s’especialitzà en l’àmbit de la fisiologia i serà des d’aquesta àrea de 

coneixement des de la que desenvoluparà tota la seva tasca científica i 

acadèmica. 

Quan comptava amb 21 anys d’edat, presenta a Madrid la memòria 

La vida anaerobia (1900) per a l’obtenció del títol de doctor, tal i com 

comentàvem en realitzar la seva ressenya biogràfica a la primera part de la 

tesi, significant el punt de partida del treball desenvolupat posteriorment, 

acompanyat del mestratge de R. Turró, establint-se una important 

col·laboració entre ells.  

Donen fe de la tasca com a investigador científic d’August Pi i Sunyer, 

el recull de tres-centes tres publicacions escrites en català, en espanyol i 

algunes en francès, anglès i alemany.  

La paradoxa que es dóna en l’obra pisunyeriana és que malgrat fou 

dissenyada i divulgada des de l’àmbit de la fisiologia, tingué una 

importantíssima repercussió per al desplegament de l’obra psicològica 

d’Emili Mira. En aquest sentit, com veurem, la dada quantitativa no és la 

fonamental aquí, sinó l’anàlisi purament qualitativa, capaç d’identificar les 

claus de la influència que hem esmentat. 

A les pròximes línies procurarem deixar establertes les bases per a 

identificar, en una fase posterior, les implicacions que els ensenyaments del 

nostre autor, significaren en el desenvolupament de l’escola. 

 

4.3.2. Les línies temàtiques presents a l’obra pisunyeriana  

 

L’obra escrita d’August Pi i Sunyer, a més a més de presentar una 

gran amplitud, es construeix al voltant de tres àmbits principals, que són 

els de la biologia, la fisiologia i la psicologia (fisiològica). Hem d’aclarir, però, 

que l’espai dedicat a les dues primeres àrees que hem esmentat és molt 

més gran que l’ocupat per la psicologia. 
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Tal i com explicàvem al subcapítol dedicat a analitzar l’obra de Turró, 

les dades que mostrem són el resultat d’un ampli procés de recerca 

documental, si bé, pel cas d’August Pi i Sunyer, aquesta tasca s’inicià en 

un moment anterior a l’elaboració de la nostra tesi doctoral. Concretament, 

el treball de recerca previ realitzat dins el programa de Doctorat que hem 

seguit, el vam dedicar, precisament, a l’estudi de la figura d’August Pi i 

Sunyer, dins el context de consolidació de la psicologia científica a 

Catalunya (Díaz, 2011).  

En l’esmentat treball vam determinar l’existència de dues-centes 

quaranta-cinc publicacions, les quals, en continuar posteriorment amb el 

procés de cerca documental, fruit de la lectura de noves fonts, s’han vist 

augmentades fins un total de tres-centes tres, que són les que aquí 

presentem i les que ens serveixen de base per a realitzar l’anàlisi 

bibliomètrica que ens ocupa en aquest apartat. Es poden consultar en la 

seva totalitat a l’Annex 5. 

Certament, existeixen diverses obres que s’han ocupat de presentar 

la tasca científica i acadèmica de Pi i Sunyer (Alsina, 1965a i b; 1979; 

Barbany, 1981; Carreras, 1998; Centre Català de Caracas, 1965; Corbella, 

1981; Domingo, 1981; Freites de Acosta, 1970; Laín, 1990; Riera, 1983 i 

Societat Catalana de Biologia, 1966, entre d’altres) però es tracta de treballs 

que, ubicats principalment dins l’àmbit de la història de medicina, 

destaquen, sobretot, la vessant fisiològica de l’autor. Sens dubte, com ja 

hem dit, és aquesta l’àrea d’interès principal en la que es desenvolupa la 

seva obra, però nosaltres hem volgut donar rellevància a la repercussió que 

la seva interpretació psicofisiològica tingué per a l’escola de psicologia de 

Barcelona, de la qual no hem trobat treballs previs57. És per aquesta raó 

que les dades que aquí presentem són fruit del nostre treball personal. 

																																																								
57 Hem d’aclarir al lector que el tipus de treballs als que ens estem referint serien aquells 
centrats en la seva figura, els quals, sí que s’han fet sobre Turró i Mira com hem 
senyalat. Ara bé, precisament aquests treballs d’investigació històrica, malgrat recollir la 
participació del nostre autor, ho fan d’una forma secundària, essent Turró o Mira els 
actors principals, com per exemple els excel·lents treballs que ja hem mencionat a la 
Introducció d’aquest treball (vegi’s nota al peu 1) 
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Després de revisar l’extensa bibliografia de Pi i Sunyer, hem 

classificat la seva obra en set categories temàtiques que, com podrà 

comprovar el lector a la Taula 3, coincideixen, en gran mesura, amb les que 

hem presentat per Ramon Turró, qüestió que no ens ha de sorprendre si 

atenem al mestratge que exercí sobre Pi i Sunyer com el seu deixeble 

destacat.  

 

 

Categories temàtiques 

Crítica i Divulgació 

Bacteriologia 

Immunologia 

Fisiologia 

Secreció Interna 

Metodologia 

Psicofisiologia 

 

Taula 3: Categorització temàtica de l'obra escrita d'August Pi i Sunyer 

 
Hi ha una part de la seva producció que expressament hem obviat en 

la nostra anàlisi per considerar que no és rellevant per l’estudi que aquí 

presentem. Es tracta de la seva vessant literària que abastà àrees com el 

teatre, la novel·la i la poesia, la qual sí hem recollit a l’Annex 5 on es pot 

consultar. 

Al Gràfic 33 presentem la distribució de les diferents categories 

temàtiques de l’obra de Pi i Sunyer per tal de visualitzar la rellevància que 

cadascuna d’elles té sobre el total de treballs.  

 

 



L’obra escrita d’August Pi i Sunyer: una anàlisi bibliomètrica 
 

	 191	

 
Gràfic 33: Distribució de l'obra escrita d'August Pi i Sunyer per categoria temàtica 

 

Com ja hem avançat, la Fisiologia ocupa el major percentatge d’obres 

amb un  45,2% del total, seguida de les temàtiques sobre Crítica i Divulgació 

(18,2%), Metodologia (12,9%) i Secreció Interna que representa l’11,9% del 

total.  

Veiem com la Psicofisiologia se situa en el penúltim lloc amb un total 

d’11 publicacions que suposen el 3,6%. En aquest sentit, si la comparem 

amb 10,8% que suposava aquesta mateixa categoria en l’obra de Turró 

(vegi’s Gràfic 1), és francament inferior. No obstant, i com veurem a la 

tercera part del treball, la seva influència en el següent membre de l’escola 

de psicologia de Barcelona transcendirà la importància relativa d’aquesta 

xifra. 
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A continuació explorarem els trets que defineixen cada matèria i com 

es distribueixen al llarg de la carrera acadèmica i científica d’August Pi i 

Sunyer. Hem d’aclarir abans que la línia temporal que hem establert per 

dècades, és diferent per l’últim període, la qual abasta des de l’any 1951 

fins el 1965, any de la mort de Pi i Sunyer58.  

 

4.3.2.1. Crítica i Divulgació 

 

Sota l’epígraf de Crítica i Divulgació recollim les opinions i comentaris 

que Pi i Sunyer volcà sobre temes relacionats amb la biologia, la medicina i 

la fisiologia, així com amb la problemàtica de l’autonomia universitària, 

qüestió que li preocupava especialment i en la que va participar de forma 

activa. Pel nostre autor, la docència universitària, com a eina de 

transmissió de coneixements, devia passar per una remodelació del sistema 

acadèmic el qual considerava excessivament uniforme i centralitzat a 

Madrid, característica que li restava autonomia.  

També hem inclòs dins aquesta classificació el pròleg que primer en 

1932 i després en 1936, realitzà per al diccionari de medicina de M. 

Corachan, com també hem contemplat els articles que dedica als treballs 

de personatges rellevants dins el panorama científic de l’època com van ser 

el propi Ramon Turró, Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) o Gregorio 

Marañón (1887-1960) entre altres. 

Tal i com es pot seguir al Gràfic 34, la categoria temàtica de la que 

ens ocupem, engloba 55 obres que representen, com hem dit, el 18,1% del 

total publicat, significant, per tant, una part important dins el conjunt de 

treballs.  

																																																								
58 Atès que de l’any 1961 al 1965, només publica dues obres, pensem que les dades no es 
veurien afectades en presentar els darrers anys de producció científica de Pi i Sunyer 
amb aquesta fórmula.  
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Gràfic 34:  Distribució de la categoria temàtica Crítica i Divulgació per dècades dins l'obra 

d'August Pi i Sunyer 

 

Veiem com el nombre de publicacions augmenta progressivament fins 

a mostrar la màxima productivitat durant la dècada de 1931 a 1940, 

coincidint amb l’etapa de maduresa científica d’August Pi i Sunyer. Per 

dissort, la següent dècada deixa entreveure les conseqüències del forçat 

exili per motiu del conflicte bèl·lic que significà la guerra civil espanyola, per 

experimentar una lleugera recuperació a l’etapa final de la seva vida, en la 

que es troba instal·lat a terres veneçolanes. 

Pel que fa al tipus de publicacions en les que Pi i Sunyer presenta 

aquesta temàtica, al Gràfic 35 mostrem les diferents revistes 

especialitzades que contenen els documents que conformen la categoria, 

així com altres vies de comunicació com van ser les ponències en diversos 

congressos, a més a més de les col·laboracions en monografies i els llibres 

que també publicà. 
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Gràfic 35: Distribució de la categoria temàtica Crítica i Divulgació per tipus de publicació dins 

l'obra d'August Pi i Sunyer 
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Són múltiples les revistes especialitzades en les que es distribueixen 

les publicacions, la majoria d’elles presentant un únic article. Si bé gran 

part de les revistes estan dedicades fonamentalment a la difusió del 

coneixement científic i mèdic, algunes d’elles s’allunyen d’aquest perfil tan 

específic, com podrien ser les revistes Joventut, Cataluña o la Revista de 

Cataluña, aspecte que posa de manifest l’interès de l’autor per fer arribar la 

seva veu a un públic el més ampli possible.  

Els temes que trobem dins les publicacions que estem analitzant, són 

diversos, com així ho mostra el Gràfic 36 on presentem la distribució dels 

mateixos. 

 

	
Gràfic 36:  Distribució de la categoria temàtica Crítica i Divulgació per temes dins l'obra d'August 

Pi i Sunyer 
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• Medicina 

• Informacions sobre institucions 

• Biologia 

• Autonomia universitària 

• Reflexions sobre ciència 

• Immunologia 

• Informació sobre Congressos 

• Fisiologia 

• Psicofisiologia 

És necessari precisar que alguns dels temes que figuren a la llista 

que acabem de presentar, coincideixen amb el nom de les categories 

generals en les que hem classificat l’obra de Pi i Sunyer, com podrien ser la 

Fisiologia, la Immunologia o la Psicofisiologia, però hem inclòs aquí els 

treballs que mostren l’opinió de l’autor al respecte, reservant per a les 

categories generals els textos que contenen aspectes de desenvolupament 

teòric i pràctic propi de l’autor. Per aquest motiu no és d’estranyar que la 

fisiologia ocupi un lloc tan poc destacat si atenem als escrits crítics, ja que 

la majoria de l’obra fisiològica presenta les investigacions que de forma 

original o en conjunt amb els seus col·laboradors dissenyà al llarg de la 

seva carrera científica. 

Els escrits dedicats a ressaltar el perfil científic de personatges 

rellevants de l’època són els més nombrosos, significant el 27,3% del total 

d’obres catalogades com Crítica i Divulgació, entre els quals figuren Charles 

Richet, Ramon y Cajal, Gregorio Marañón, el seu pare Jaume Pi Sunyer, o 

el propi Ramon Turró, entre d’altres. Pel que fa a la temàtica dedicada a la 

Medicina (20% del total), hi trobem sobretot la seva participació en algunes 

monografies com per exemple el Diccionari de Medicina de M. Corachan de 

1932 i 1936 que ja hem mencionat, així com l’elaboració de la part 
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introductòria d’alguns manuals emprats en l’estudi de la medicina com 

l’editat per W.D. Halliburton el 1932 amb el títol de Elementos de Fisiología 

Química o el Manual de Química Clínica publicat per R. Supino el 1907.  

És important remarcar l’existència de dues temàtiques en les que, 

com ja hem apuntat, Pi i Sunyer hi participà activament, que són 

l’autonomia universitària i la informació sobre institucions. Dins aquesta 

última àrea trobem l’exposició del funcionament d’organitzacions com ara 

la Societat Catalana de Biologia, l’Institut de Fisiologia que fundà i liderà 

com a complement a la seva càtedra de Fisiologia a la Universitat de 

Barcelona o l’Institut d’Estudis Catalans, organisme amb el que se sentia 

molt implicat. 

Pel que fa als treballs sobre Immunologia, es tracta d’obres que 

expliquen les doctrines immunològiques del seu mestre Turró, en les que hi 

treballà de forma molt activa com tindrem ocasió de comprovar més 

endavant. 

Finalment aclarir que l’obra que hem nomenat com psicofisiologia es 

refereix a un treball que recull les seves reflexions al voltant de l’obra de 

Turró Orígens del coneixement i que publica el 1958 quan ja es troba 

establert a terres de Sud-Amèrica després del seu exili. 

 

4.3.2.2. Bacteriologia 

 

Seguint el Gràfic 37, veiem com la temàtica bacteriològica ocupa un 

lloc molt poc rellevant en l’obra d’August Pi i Sunyer, comptant tan sols 

amb dos treballs que publica durant la primera dècada de la seva activitat 

científica, coincidint amb el mestratge de Turró al Laboratori Municipal. 

Tots dos tracten sobre la digestió dels llevats els quals no tenen continuïtat 

dins la seva obra. 
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Gràfic 37:  Distribució de la categoria temàtica Bacteriologia per dècades dins l'obra d'August Pi i 

Sunyer 

 

Pel que fa a les revistes on apareixen publicats els dos articles, es 

poden consultar al Gràfic 38.  

 

	
Gràfic 38:  Distribució de la categoria temàtica Bacteriologia per tipus de publicació dins l'obra 

d'August Pi i Sunyer 
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4.3.2.3. Immunologia 

 

August Pi i Sunyer s’acosta a la temàtica immunològica guiat per 

Ramon Turró, essent escrits la major part de treballs en col·laboració entre 

tots dos. Al Gràfic 39 es pot veure la distribució de l’obra immunològica de 

l’autor per dècades. 

 

 
Gràfic 39:  Distribució de la categoria temàtica Immunologia per dècades dins l'obra d'August Pi i 

Sunyer 

 

La immunologia és un àrea que Pi i Sunyer abandonarà a mida que 

s’afermi en la seva carrera fisiològica, veritable camp d’investigació en el 

que desenvoluparà la seva obra com ja hem anat senyalant. 

El tipus de revista on publica l’obra immunològica és molt ampli, com 

es pot seguir al Gràfic 40. Tretze dels vint-i-tres treballs els realitza en 

col·laboració amb Ramon Turró. Així mateix, es posa de manifest la 

internacionalitat de les publicacions les quals, com es pot veure, arriben a 

França i Alemanya. També els congressos de medicina i fisiologia van 

acollir una part dels estudis immunològics com avalen les quatre ponències 

que realitzà entre els anys 1909 i 1913. Finalment, destaquem dues 

monografies. La primera, publicada el 1910, es titula Immunitat i anafilàxia, 

mentre la segona, La infecció, data de 1918.  

17

6

0 0 0 0
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1899-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1965

Nú
m

er
o 

d'
ob

re
s

Distribució per dècades

Immunologia



L’obra escrita d’August Pi i Sunyer: una anàlisi bibliomètrica 
 

	 200	

	
Gràfic 40: Distribució de la categoria temàtica Immunologia per tipus de publicació dins l'obra 

d'August Pi i Sunyer 
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4.3.2.4. Fisiologia 

 

Sens dubte la fisiologia es converteix en la temàtica protagonista de 

l’obra pisunyeriana. Les 137 fonts documentals que formen part d’aquesta 

categoria estan a favor d’aquesta argumentació, ja que com hem comentat 

a l’inici d’aquest apartat, suposen gairebé la meitat del total de la seva 

producció científica. D’altra banda, es tracta d’una producció científica que 

es manté estable al llarg de totes les dècades, com es pot comprovar en 

observar el Gràfic 41, fins arribar a l’època de l’exili en la que disminueix 

dràsticament el numero d’obres publicades en la temàtica fisiològica. 

 

	
Gràfic 41:  Distribució de la categoria temàtica Fisiologia per dècades dins l'obra d'August Pi i 

Sunyer 
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diversos els temes d’interès dins l’àmbit fisiològic que caracteritzaren el 
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treball de Pi i Sunyer, sempre enfocats des d’una perspectiva experimental 

que, de la mateixa forma que comentàvem en el cas del seu mestre Turró, i 

com veurem també en Emili Mira, és una constant en la seva obra. 

Entre els temes fisiològics destaquen l’experimentació fisiològica de 

les funcions vegetatives relacionades amb les vísceres i la seva regulació 

reflexa, essent aquesta una temàtica molt difícil de delimitar amb respecte 

la següent categoria que presentarem, això és, la Secreció Interna. No 

obstant, dins la Fisiologia hem inclòs els treballs més generals sobre aquest 

aspecte, relatius al ronyó i al fetge, deixant els de caire més específic, 

dedicats sobretot a la glàndula tiroides, per a la segona classificació que 

hem esmentat, la qual, a més a més, estaria en consonància amb la que 

hem presentat per Ramon Turró a l’apartat anterior. 

El metabolisme dels hidrats de carboni va ser un altre tema d’interès, 

juntament amb el seu afany per demostrar experimentalment el mecanisme 

de la sensibilitat tròfica proposat per Turró, com ja apuntàvem a l’inici del 

capítol. 

Els estudis de fisiopatologia quirúrgica i la pràctica d’una cirurgia 

experimental, també van atraure l’atenció d’aquells que volien 

complementar la seva formació mèdica amb la pràctica. Es tracta d’una 

línia de recerca molt present en l’obra fisiològica de Pi i Sunyer que dugué a 

terme des de l’Institut de Fisiologia, sempre acompanyat del seu grup de 

col·laboradors. 

La fisiologia del cor, també suscità l’interès de l’Institut, donant a 

conèixer la importància de la tècnica de registre de la seva activitat elèctrica 

– l’electrocardiograma – que va permetre aprofundir en el coneixement del 

mecanisme de contracció cardíaca per després aplicar-la a la pràctica 

clínica. Certament, l’estudi dels fets des d’una perspectiva fisiològica, 

sempre anava acompanyat de la preocupació per la seva repercussió 

clínica, essent aquesta una característica fonamental dels treballs de 

l’Institut. August Pi i Sunyer, conjuntament amb Jesús M. Bellido – un dels 

seus principals col·laboradors – foren els membres que iniciaren la recerca 

en aquesta temàtica i els que més s’hi dedicaren, com també ho feren, en 
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menor mesura, altres integrants de l’esmentat institut com  F. Domènech i 

J. Puche.  

Al Gràfic 42 presentem les publicacions en els que Pi i Sunyer, en 

molts casos acompanyat d’altres membres de l’Institut de Fisiologia, va 

difondre la seva obra fisiològica.  

 

 
Gràfic 42: Distribució de la categoria temàtica Fisiologia per tipus de publicació dins l'obra 

d'August Pi i Sunyer 
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Si posem la nostra mirada en el tipus de publicacions en les que 

August Pi i Sunyer, en molts casos acompanyat dels seus col·laboradors de 

l’Institut de Fisiologia, va difondre la seva obra, comprovem com entre les 

principals revistes figuren aquelles en les que ell mateix prengué un paper 

fonamental per a la seva creació, com és el cas de Treballs de la Societat de 

Biologia, en la que es publiquen el 23,3% de les obres fisiològiques, o la 

revista Instituto de Fisiología que abasta el 15,4% del total, recollint, entre 

totes dues, el 38,7% de les publicacions de temàtica fisiològica. 

El segon lloc l’ocupa la Gaceta Médica Catalana, òrgan que, com hem 

explicat en analitzar l’obra de Ramon Turró, recollia les principals 

contribucions que dins l’àmbit mèdic s’estaven produint en aquella època. 

Destaca també la seva intervenció en la recepció de membres de 

l’Acadèmia de Medicina de Barcelona, amb els discursos de contestació que 

preparà, així com les deu monografies que dedica a la fisiologia del ronyó i 

del cor, al funcionalisme metabòlic i a un curs de físico-química cel·lular, a 

més a més del Tratado de Fisiología General que publica el 1910 i un petit 

treball que recull un estudi fisioterapèutic de les aigües medicinals del 

manantial de Comarruga publicat el 1919. Posteriorment, durant el seu 

exili, publicarà a Caracas La oxidación de los seres vivientes (1943) i a Mèxic 

Sistema neurovegetativo (1947).  

Finalment volem fer esment de dos mecanoscrits que custodia 

l’Institut d’Estudis Catalans i que hem reflectit al Gràfic. Es tracta de dos 

documents amb correccions que contenen aspectes relacionats amb el 

disseny experimental d’estudis sobre la fisiologia respiratòria. 

Com es pot desprendre del tipus d’investigació que duia a terme el 

grup fisiològic de Barcelona – totalment enfocada a l’experimentació, 

abocada a un anhel de difondre les seves troballes a d’altres comunitats 

científiques, i amb un clar interès per aplicar-les a la pràctica clínica – 

semblaria oportú senyalar que el seu nivell de coneixements, era 

perfectament equiparable al d’altres experts científics d’Europa que ja 

diusposaven d’una disciplina fisiològica plenament consolidada. En aquest 
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sentit, serà molt important el contacte mantingut pel grup fisiològic més 

enllà de les seves instal·lacions, propiciat per Pi i Sunyer.  

La publicació en revistes especialitzades de les seves tasques de 

recerca, si bé va significar una eina fonamental de difusió, no va ser l’única 

via de donar a conèixer les activitats que es realitzaven a l’Institut. Van ser 

els Congressos Internacionals de Fisiologia un altre aparador on exposar la 

feina duta a terme pels seus membres, com ja hem explicat al capítol 2. 

Sens dubte, aquestes dades ens poden donar una idea clara de la projecció 

que Pi i Sunyer volgué injectar a la seva obra fisiològica més enllà de 

Catalunya i del seu interès per rebre i compartir els resultats obtinguts a 

les diverses investigacions que es venien realitzant durant el primer terç del 

segle XX. 

 

4.3.2.5. Secreció Interna 

 

Tal i com avançàvem a l’apartat anterior, la categoria sobre Secreció 

interna conté els treballs d’August Pi i Sunyer dedicats al funcionalisme del 

que actualment en diríem sistema endocrí. Els interessos de l’autor en 

aquesta matèria se centren en el ronyó i en la comprensió de la malaltia 

diabètica. 

Segons queda reflectit al Gràfic 43, així com va succeir pel cas de la 

fisiologia, la temàtica sobre Secreció Interna es manté durant tota la 

activitat científica i acadèmica de l’autor, per esvair-se a partir dels anys en 

que es veu abocat a l’exili.  

Del total de 36 obres que conté aquesta categoria, 6 les va realitzar 

en col·laboració amb el seu mestre Turró, versant totes elles sobre 

abordatges experimentals de la diabetis, qüestió que estaria en 

consonància amb la línia experimentalista de l’escola a la que ens estem 

referint al llarg del treball. 
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Gràfic 43:  Distribució de la categoria temàtica Secreció Interna per dècades dins l'obra d'August 

Pi i Sunyer 
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juntament amb R. Turró, presenta La diabète experimentale al «XVI Congrés 

Internacional de Medicina» a Budapest. Al «II Congrés de Metges de Llengua 
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de Metges de Llengua Catalana», en aquesta ocasió a Girona, presentà el 

treball Sang urèmica i secreció renal. 

 

 

	
Gràfic 44:   Distribució de la categoria temàtica Secreció Interna per tipus de publicació dins l'obra 

d'August Pi i Sunyer 
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4.3.2.6. Metodologia 

 

La temàtica metodològica que presentem a continuació, conté 

aquelles obres d’August Pi i Sunyer que es dediquen a mostrar estudis 

sobre l’aplicació específica del mètode experimental a diverses tècniques 

tant d’exploració clínica, com d’investigació dins el laboratori. En aquest 

sentit, com explicàvem a l’inici d’aquest apartat, hem volgut incloure els 

treballs que contenen reflexions més crítiques i divulgatives sobre el mètode 

experimental a la categoria Crítica i Divulgació. D’aquesta manera volem 

palesar el punt d’inflexió que es produeix dins l’escola de psicologia de 

Barcelona, o si es vol una certa transició, des de les posicions més 

teòriques de Turró fins a les més aplicades d’Emili Mira, constituint l’obra 

de Pi i Sunyer, una baula que marcarà el canvi de tendència cap a una 

psicologia aplicada que veurem plenament desenvolupada en el deixeble de 

Pi i Sunyer. 

Tal i com hem vingut assenyalant a les anteriors categories 

temàtiques, en aquesta ocasió també observem com el número d’obres 

queda sensiblement reduït després de la partida de l’autor cap a Sud-

Amèrica, com queda manifest al Gràfic 45.  

 

 
Gràfic 45:  Distribució de la categoria temàtica Metodologia per dècades dins l'obra d'August Pi i 

Sunyer 
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Pel que fa als temes concrets englobats sota l’epígraf de Metodologia 

trobem estudis sobre diverses tècniques com l’electrografia, la cirurgia 

experimental en animals o la mesura de diversos components sanguinis 

com ara el glucogen. 

Amb respecte les publicacions en les que l’autor exposa els estudis 

metodològics que hem comentat, tant Treballs de la Societat de Biologia com 

Instituto de Fisiología són les revistes que recullen la majoria d’obres de 

temàtica metodològica – el 69,2% del total entre totes dues – qüestió que 

posa de relleu la importància que els òrgans de difusió tenen a l’hora de 

donar a conèixer de forma immediata els resultats de les investigacions 

dutes a terme en una determinada institució, en aquest cas, l’Institut de 

Fisiologia liderat per Pi i Sunyer i al qual ens hem anat referint al llarg 

d’aquest subcapítol.  

 

	
Gràfic 46:  Distribució de la categoria temàtica Metodologia per tipus de publicació dins l'obra 

d'August Pi i Sunyer 
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4.3.2.7. Psicofisiologia 

 

Després de la bacteriologia, l’obra psicofisiològica de Pi i Sunyer és la 

menys visible dins el conjunt de publicacions que estem analitzant si 

atenem a una qüestió purament numèrica. Onze treballs, entre els tres-

cents tres que conformen el total de la seva obra, sens dubte resulta una 

xifra minsa; estem parlant, concretament, d’un 3,6% de significació dins el 

conjunt d’escrits de l’autor.  

El nostre consell al respecte d’una evidència quantitativa tan 

aclaparadora, és que el lector no es deixi arrossegar per la màgia dels 

números – facilitadors d’ingents tasques però també en ocasions perillosos i 

enlluernadors fars de la veritat – i es deixi conduir pel nostre relat a partir 

del qual és probable que, com nosaltres, assisteixi a una revelació gairebé 

divina, si se’ns permet la llicència de mostrar sense pudor el nostre 

entusiasme pel que significa el que aquí estem apuntant i expressament 

dilatem per donar-li l’acollida que pensem mereix a la tercera part d’aquest 

treball. Al Gràfic 47 presentem la distribució en el temps de l’obra 

psicofisiològica de Pi i Sunyer. 

 

	
Gràfic 47:   Distribució de la categoria temàtica Psicofisiologia per dècades dins l'obra d'August Pi 

i Sunyer 
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Com es pot observar, existeix una dècada de màxima productivitat 

que és la de 1911-1920, època que coincideix amb el moment en què Pi i 

Sunyer obté la Càtedra de Fisiologia de la Universitat de Barcelona (1915) i 

en la que lidera les investigacions que es duen a terme des de l’Institut de 

Fisiologia. 

A l’escàs nombre de publicacions de temàtica psicofisiològica que 

hem apuntat, hem d’afegir encara un altre factor que a priori ens pot portar 

a qüestionar la seva contribució dins aquest àmbit, ja que dels onze treballs 

que hem comptabilitzat, quatre estan continguts dins la única monografia 

que s’edità el 1918, segons es pot seguir al Gràfic 48, constituint sengles 

capítols del llibre. 

 

 

	
Gràfic 48:  Distribució de la categoria temàtica Psicofisiologia per tipus de publicació dins l'obra 
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Però no hem de decebre al lector a qui li vam formular una promesa 

un parell de paràgrafs abans. Ens estem referint al llibre La Unidad 

Funcional, si bé apel·lem a la seva benevolència demanant-li paciència, ja 

que aprofundirem en la repercussió d’aquesta obra per a la conformació de 

l’escola de psicologia que aquí estem presentat a la tercera part de la tesi, 

tot i que a continuació li oferim un petit tast del que significà. 

Les pàgines de La Unidad Funcional, com tindrem ocasió d’ampliar i 

com ja vam presentar en el treball de recerca previ a la tesi doctoral (Díaz, 

2011), van desgranant, capítol a capítol, el pensament de l’autor en base a 

dues coordenades fonamentals. D’una banda, l’adopció d’una perspectiva 

psicofisiològica sobre l’adquisició del coneixement en els individus, que 

descansaria sobre la idea que la informació provinent dels òrgans 

sensorials, posaria en marxa la seva psicomotricitat. D’aquesta forma, la 

constant interacció entre les necessitats copsades des del seu món intern i 

les oportunitats que li ofereix el món extern per restablir el seu equilibri, 

propiciaria l’adquisició d’una experiència que permetria a l’individu la 

identificació i diferenciació dels objectes que l’envolten, essent aquests 

últims, els elements sobre els que va construint el coneixement. I d’altra 

banda, l’atorgament d’un protagonisme excepcional al sistema nerviós, 

com a element coordinador de les diferents funcions orgàniques, 

augmentant la seva complexitat a mida que avancem en l’escala 

filogenètica.  

 Aquest pensament, inspirat en Turró, transcendirà l’obra 

pisunyeriana i serà un punt de partida fonamental en el desenvolupament 

científic i professional d’Emili Mira i López. En abordar els trets definitoris 

de l’escola de psicologia de Barcelona a la tercera part d’aquest treball, 

retornarem sobre aquestes dades, deixant ara per ara, només esbossades 

algunes de les claus que desvetllarem al seu moment. 

 

 



L’obra escrita d’August Pi i Sunyer: una anàlisi bibliomètrica 
 

	 213	

4.3.3. Una panoràmica global de l’obra d’August Pi i Sunyer: una 

tribuna fisiològica amb un faristol ple de psicologia  

 

 Després d’haver presentat l’obra escrita d’August Pi i Sunyer 

atenent a la classificació temàtica que sobre la mateixa hem realitzat, 

volem mostrar-la en el seu conjunt, distribuïda en el temps, segons es pot 

visualitzar al Gràfic 49. 

  

	
Gràfic 49: Publicacions d'August Pi i Sunyer per àrea temàtica distribuïdes per dècades 
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August Pi i Sunyer desenvolupa la major part de la seva obra durant 

les quatre primeres dècades. Tres fets contextuals explicarien aquesta 

situació. D’una banda, el mestratge que exercí Ramon Turró durant la 

primera dècada de 1899 a 1910, el qual li proporcionà una excel·lent 

plataforma per anar presentant la seva obra que, com veiem al gràfic, està 

centrada en la temàtica fisiològica, seguida de la immunologia i la secreció 

interna, i mostra ja els primers treballs sobre psicofisiologia.  

En segon lloc, el seu lideratge després d’accedir a la Càtedra de 

Fisiologia de la Universitat de Barcelona i crear l’Institut de Fisiologia, seria 

un altre factor present durant el període que va de 1901 a 1939, època 

durant la que veiem com la fisiologia segueix sent la temàtica preponderant 

mentre la resta de categories van prenent més protagonisme que en la 

primera dècada, en detriment de la immunologia que acabarà abandonat.  

Finalment, el tercer factor al que ens referim és el succés de la guerra 

civil espanyola i la situació d’exili al que es veiè impel·lit. Si bé és cert que a 

Veneçuela, el pais on s’instal·là de forma definitiva, va dur a terme una 

tasca ben semblant a la que desenvolupà a Barcelona, creant un sòlid grup 

d’investigació, observem com l’obra escrita disminueix d’una forma molt 

destacada, limitant-se, pràcticament, a treballs que hem recollit sota 

l’epígraf de Crítica i Divulgació, essent la fisiologia l’àmbit en el qual no deixà 

de treballar. 

Seguidament presentem, de forma global, les principals publicacions 

periòdiques que recullen l’obra de Pi i Sunyer (les quals es poden consultar 

a la Taula 4), constatant que les dues primeres revistes que recullen el 

major nombre de treballs, són precisament les que es van convertir en 

l’òrgan de difusió per les investigacions que es van dur a terme tant des de 

l’Institut de Fisiologia creat per Pi i Sunyer, com des del Laboratori 

Microbiològic liderat per Turró, qüestió que no ens ha de sorprendre ja que 

alguns dels col·laboradors de Turró al Laboratori ho eren, al mateix temps, 

de l’Institut. Ens estem referint a Treballs de la Societat de Biologia i Instituto 

de Fisiología respectivament. Entre totes dues revistes, amb 96 articles 

publicats, abasten el 31,7% del total de l’obra escrita de l’autor. 
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Publicació Número 
d'articles 

Treballs de la Societat de Biologia 63 
Instituto de Fisiologia 33 
Gaceta Médica Catalana 31 
Annals de Medicina 7 
Arxius de l'Institut de Ciències 7 
Comptes Rendus Hebdomadaires de la Societé de Biologie 7 
La Medicina Catalana 7 
Annals de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona 5 
Anals de Medicina. Butlletí Mensual de l'Acadèmia y Laboratori de Ciències Mèdiques 
de Catalunya 4 
Revista de Ciencias Médicas de Barcelona 4 
Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona 3 
Anales de Medicina Interna 3 
Journal de Physiologie et de Pathologie Générale 3 
Revista Médica Barcelona 3 
Revista Veterinaria de España 3 
Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de la Universidad de Madrid 3 
Anales de la Academia de Medicina de Barcelona 2 
Anales de la Real Academia de Medicina de Madrid 2 
Annals de Ciències Mèdiques 2 
Archivos de Neurobiología 2 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 2 
Butlletí del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 2 
Monografies Mèdiques 2 
Revista de Medicina y Cirugía Prácticas 2 
Revista Española de Electrología y Radiología Médicas 2 
Revista Iber-Americana de Ciencias Médicas 2 
Therapia 2 
Zentralblatt fur die Gesamente Physiologie und Pathologie des Stoffwchsels 2 
American Journal of Psychology 1 
Anales de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 1 
Anals de l'Acadèmia y Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya 1 
Archivos Médico-Biográficos 1 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 1 
Butlletí de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 1 
Cataluña 1 
Centralblatt für Bakteriologie un Parasitenkunde 1 
Ciència 1 
Ciencia. Revista Hispano-Americana de Ciencas Puras y Aplicadas 1 
Deutsch Aerzte Zeitung 1 
El Siglo Médico 1 
Journal of Nervous and Mental Disease 1 
Joventut 1 
L'Année Psychologique 1 
Psychologie et la Vie 1 
Revista de Catalunya 1 
Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias 1 
Revue de Thérapeutique 1 
Scientia 1 
Travaux du Laboratoire de Réchérche Biologique 1 
Zeitschrift für Biologische Technik und Methodik 1 

 
Taula 4: Revistes especialitzades en les que publicà August Pi i Sunyer 
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La següent publicació que presenta un major nombre d’articles, 

Gaceta Médica Catalana, es troba també entre les revistes que més treballs 

exposen de l’obra de Turró, com vam veure a la Taula 2, essent els 

principals mitjans de difusió dels aspectes mèdic-científics de l’època, dins 

l’anomenat periodisme científic. De fet, una part d’aquests treballs, ja hem 

comentat que són publicats en col·laboració entre Turró i Pi i Sunyer. 

Per tant, les tres primeres revistes que veiem a la Taula 4, contenen 

127 articles, representant el 41,9% del total de publicacions dins el conjunt 

de l’obra de Pi i Sunyer. Podem afirmar així, que la premsa científica serà el 

principal mitjà emprat per l’escola per donar a conèixer la seva obra. 

Vegem amb més deteniment les línies temàtiques que tracten els 

treballs publicats a les revistes que presenten un major nombre d’articles, 

les quals hem destacat amb ombrejat a la Taula 4. 

Com es pot veure al Gràfic 50, les temàtiques que Pi i Sunyer publica 

a Treballs de la Societat de Biologia, pertanyen a l’àrea fisiològica (50,8% 

dels articles apareguts a la revista) i a l’apartat de Metodologia (35% del 

total d’articles de la revista). En menor mesura apareixen les categories de 

Secreció interna, Crítica i Divulgació i Immunologia. 

 

	
Gràfic 50: Número d'articles publicats a Treballs de la Societat de Biologia distribuïts per 

categories temàtiques dins l'obra d'August Pi i Sunyer 
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Una situació ben semblant trobem a la revista Instituto de Fisiología 

que mostrem al Gràfic 51.  

 

	
Gràfic 51:   Articles publicats a Instituto de Fisiologia distribuïts per categories temàtiques dins 

l'obra d'August Pi i Sunyer 

 

La Fisiologia ocupa un lloc preponderant (63,6%), seguida de la 

Metodologia, la Secreció Interna, la Psicofisiologia i els articles sobre Crítica 

i Divulgació. 

Els dos articles sobre la temàtica psicofisiològica, publicats 

respectivament el 1920 i el 1921, són els que Pi i Sunyer dedica a aspectes 

relacionats amb la sensibilitat interna i la sensibilitat tròfica, així com a la 

constitució de la individualitat, els quals també va incloure a la monografia 

La Unidad Funcional. 

Si analitzem ara Gaceta Médica Catalana, revista en la qual, 

recordem-ho, publica la major part de la seva obra Ramon Turró, observem 

com és la Fisiologia la temàtica que conté un major nombre d’articles (23) 

que es corresponen amb el 74,2% del total publicat a la revista, com es pot 

comprovar al Gràfic 52.  
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Gràfic 52:  Articles publicats a Gaceta Médica Catalana distribuïts per categories temàtiques dins 

l'obra d'August Pi i Sunyer 

 

Seguidament són les àrees sobre Immunologia, Secreció Interna i 

Bacteriologia les que tenen cabuda dins la revista, això sí, amb un nombre 

d’articles significativament menor.  

Destaquem, finalment, la presència d’una de les obres sobre 

psicofisiologia. Es tracta d’un article titulat Aloguia. Caso de afàsia 

psíquica centrífuga que apareix el 1903 a la revista, en el qual l’autor 

aborda el cas d’un pacient al que ell mateix va atendre, que patia una 

afàsia. Pi i Sunyer en fa una detallada exposició del cas que avui en dia 

ubicaríem perfectament dins la neuropsicologia.  

Per cloure l’apartat dedicat a la presentació, en una primera 

aproximació, a l’anàlisi bibliomètrica de l’obra completa de Pi i Sunyer, 

volem retornar, a mode de recapitulació, a la idea que apuntàvem a l’inici 

d’aquest subcapítol, referida a la base netament fisiològica sobre la que 

descansa el treball del nostre autor, la qual conferirà a l’escola de 

psicologia de Barcelona un dels seus trets definitoris. 

Si bé la tribuna des de la que August Pi i Sunyer va transmetre la 

seva obra anunciava als quatre vents la seva configuració al voltant de la 

fisiologia, el faristol que sostenia entre les seves mans venia ple de 

psicologia, com va saber escoltar el seu deixeble Emili Mira i López. 
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Emili Mira i López el 1949 
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4.4.  L’obra escrita d’Emili Mira i López (1896-1964) 

Als dos subcapítols precedents hem presentat els resultats obtinguts 

a partir de l’anàlisi bibliomètrica de les dades relatives a l’obra escrita del 

precursor de l’escola de psicologia de Barcelona – Ramon Turró – i del seu 

deixeble destacat – August Pi i Sunyer – continuador de l’estela deixada pel 

seu mestre i mitjancer per a la inclusió del tercer membre de l’esmentada 

escola: Emili Mira i López. En les línies que segueixen, pretenem mostrar 

les coordenades quantitatives que marquen els nombrosos escrits que Emili 

Mira ens llegà, les quals ens han de proporcionar la peça que encaixi en la 

construcció final de la nostra tesi doctoral. 

En el moment d’escometre la tasca de presentar l’obra escrita, tant  

de Turró com de Pi i Sunyer, hem assenyalat la gran extensió de la mateixa 

– parlem d’un total de tres-cents trenta-tres documents pel cas de Turró i 

de tres-cents tres per part de Pi i Sunyer – com una característica comuna 

a tots dos autors. Doncs bé, aquesta qualitat podem aplicar-la a l’escola en 

el seu conjunt, ja que hem d’afegir les quatre-centes quaranta-vuit 

referències que hem determinat en l’obra d’Emili Mira. Així, amb franquesa 

hem de confessar que resulta difícil escapar a una certa sensació 

d’aclaparament quan es contempla la producció escrita de l’escola en la 

seva totalitat, albirant en l’horitzó una àrdua tasca de posar en relació el 

testimoni de tantes i tantes paraules que, des de diverses perspectives, 

s’han ocupat d’un àrea de coneixement certament complexa com és la de 

l’ésser humà. En el nostre ànim, però, no hi cap el defalliment i, tot seguit, 

ens disposem a deixar a punt la darrera baula que forma part de l’escola 

que aquí presentem.  

Tal i com hem posat de manifest al llarg d’aquest treball, creiem que 

existeix un lligam ineludible entre els esdeveniments purament vivencials i 

els camins que una tasca, ja sigui intel·lectual, ja sigui professional, ja sigui 

professional-intel·lectual, si se’ns permet la composició de paraules, pren 

en funció d’aquells. En el cas d’August Pi i Sunyer, ja hem explicat com el 

succés de la guerra civil espanyola, canvià sense remei la direcció de la 
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seva carrera científica i professional, conduint-lo, resignadament, cap a una 

llar on va haver de tornar a construir una nova vida.  

La coetaneïtat dels components de l’escola porta implícita 

l’experiència vivencial d’un context comú, per això no ens ha de sorprendre 

que el fenomen del conflicte bèl·lic al que ens hem referit, afectés a més 

d’un membre de la mateixa. Aquest va ser el cas d’Emili Mira qui, de la 

mateixa forma que el seu mestre, es va veure obligat a redirigir les regnes 

del seu carruatge, tot posant rumb cap a una nova terra. A diferència però, 

d’August Pi i Sunyer, comprovarem al llarg d’aquestes pàgines com la seva 

tasca de publicació científica no experimentà cap davallada, ans al contrari, 

continuà en condicions semblants pel que fa a la productivitat, des de  

l’exili.  

No podem obviar un factor important que sens dubte tingué la seva 

repercussió en el fet que acabem d’exposar, i és la diferència d’edat. Hem de 

tenir present que, el 1939, Pi i Sunyer compta amb seixanta anys d’edat, 

mentre que Emili Mira en tindrà quaranta-tres. Com afirmarà el propi Mira 

en alguns dels seus treballs, l’edat és un factor que depèn en gran mesura 

de l’actitud personal, però no podem subestimar el pes de la pròpia 

fisiologia. No obstant això que comentem, Pi i Sunyer realitzà una 

important tasca institucionalitzadora i d’actualització a Veneçuela, el seu 

pais d’acollida. Així el seu pensament científic influencià en el canvi que es 

va produir des d’una medicina merament descriptiva i circumscrita a 

símptomes, exploracions semiològiques, històries i evidències clíniques, cap 

a una medicina ja de caire científic, la qual analitzava el fet clínic atenent 

als processos fisiopatològics, estructurals i bioquímics que determinaven 

cada malaltia. Tanmateix va canviar radicalment els mitjans i les 

metodologies d’ensenyament en el camp de les ciències fisiològiques, 

convertint la Fisiologia, la Fisiopatologia i la Farmacologia en ciències 

experimentals (García Arocha, 1981; Leoni et al., 1965). 
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Als apartats que segueixen, de la mateixa forma que hem fet amb 

Turró i Pi i Sunyer, presentarem les dades que hem obtingut de l’anàlisi de 

l’obra escrita de Mira.  

4.4.1. Descripció general de l’obra escrita d’Emili Mira i López  

 

Hem fet esment de l’extensa obra que deixaren escrita els membres 

de l’escola de psicologia de Barcelona com un dels trets que comparteixen 

tots ells. Hi ha una altra característica comuna, i és la diversitat temàtica, 

qüestió que ha quedat palesa en presentar les línies temàtiques de Turró i 

Pi i Sunyer. En el cas del tercer integrant de l’escola, hem de dir que, no 

només comparteix el fet de dedicar-se a una multiplicitat d’àrees, sinó que 

aquesta qualitat es veu significativament augmentada, com tindrem ocasió 

de constatar al pròxim apartat. 

Així, com hem explicat en la primera part de la tesi, quan hem fet 

entrar en l’escena escolàstica a Emili Mira, el nostre autor inicia la seva 

formació mèdica el 1912, quan compta amb setze anys d’edat. Recordem al 

respecte que August Pi i Sunyer ja es troba treballant com a docent de la 

matèria fisiològica a la Universitat de Barcelona, accedint oficialment a la 

Càtedra de Fisiologia tres anys més tard, el 1915. Per tant, es tracta del 

moment en què Emili Mira entra en contacte amb Pi i Sunyer com a 

estudiant de Medicina. 

 Anys més tard, quan es produeix la incorporació de Mira a l’Institut 

d’Orientació Professional com metge dins el departament de Psicometria 

(1918), Pi i Sunyer està treballant en la creació de l’Institut de Fisiologia, 

inaugurant-se oficialment el  dia 11 d’abril de 1921 amb el pronunciament, 

per part de R. Turró, de la lliçó titulada Defenses orgàniques (Casassas, 

1965; 1999; Corbella, 2009).  

Ja tenim els tres membres de l’escola en contacte, gràcies a aquest 

esdeveniment pel qual l’Institut es constitueix com un annex a la Càtedra 

de Fisiologia ocupada per August Pi i Sunyer. L’Institut acollí en el seu si 
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tant alguns dels col·laboradors del Laboratori Municipal liderat per Turró, 

com els propis de l’Institut que treballaren al costat de Pi i Sunyer. Durant 

una breu etapa, Mira serà un d’ells. 

Amb aquests antecedents no ens ha de sorprendre el marcat caràcter 

experimental de traspua l’obra miriana, essent una perspectiva que trobem 

de forma transversal als seus escrits. Com també l’orientació fisiològica que 

imprimí a la psicologia. Però a més a més, hem d’afegir l’interès de Mira per 

l’aplicació pràctica de les troballes científiques per al millor exercici de la 

seva professió. Per tant, quan arribi el moment d’analitzar en profunditat 

aquests trets que, per ara només senyalem, comprovarem com l’amplíssima 

diversitat temàtica dels treballs de l’autor, contenen, en la seva essència, 

gran part dels aprenentatges d’aquesta primera etapa de formació en 

l’àmbit de la ciència. 

 

4.4.2. Les línies temàtiques presents a l’obra d’Emili Mira i López  

 

Estem convençudes que compartim amb el lector la dificultat – i 

singularitat – que porta implícita qualsevol classificació que sobre un 

determinat àmbit s’escometi. En aquest sentit, proposar les línies 

temàtiques que conformen l’obra miriana, no és ni molt menys una 

excepció. Ans al contrari, la riquesa de matisos que conté cada escrit de 

l’autor, comporta que la tasca de classificació temàtica es converteixi en 

un trencaclosques de màxima dificultat. 

Afortunadament, alguns treballs59 ja s’han ocupat d’aquesta qüestió 

i, al respecte, hem de reconèixer la inspiradora aportació que han significat 

per portar endavant la labor que aquí ens plantegem com a fita. Ara bé, en 

el nostre afany per experimentar en primera persona l’acostament a l’obra 

de Mira, per tal de contrastar les dades que contenen les diverses fonts 

documentals secundàries que hem consultat, ha comportat el suggeriment 
																																																								
59  Entre els treballs que hem analitzat sobre aquest aspecte, hem d’esmentar els 
següents: Iruela (1993), Miralles (1985) i Sáiz et al. (1992). 
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de la classificació temàtica que aquí presentem, fruit de la nostra pròpia 

anàlisi. 

El procediment que hem seguit per arribar a la determinació de les 

línies temàtiques ha estat el mateix pels tres autors de l’escola analitzats. 

Després d’una exhaustiva cerca documental, hem procedit a una primera 

classificació a partir dels conceptes continguts en els títols de les obres, 

per passar, en una segona fase, a la clarificació i depuració de la mateixa 

en funció de la lectura de les fonts documentals. 

Abans de mostrar les dades que hem obtingut en la nostra anàlisi 

bibliomètrica hem d’explicitar dos aspectes que han dificultat la tasca que 

comentem. D’una banda, l’amplitud de l’obra miriana, ha estat un factor 

determinant a l’hora de dissenyar aquest apartat, ja que, en tot moment, 

hem cercat la forma de presentar la gran quantitat de referències 

bibliogràfiques en les que ens hem basat, amb rigorositat i exhaustivitat, 

per tal de deixar adobat el terreny de cara a la dissertació que es podrà 

llegir a la tercera part de la tesi doctoral a la que volem traslladar els 

resultats aquí obtinguts amb coherència i claredat. D’altra banda, un altre 

factor, com dèiem, ens ha dificultat la nostra feina. Fins i tot, a desgrat 

nostre, podem afirmar que ha interferit de forma important en l’elaboració 

d’aquest apartat. Es tracta de la impossibilitat de localitzar algunes fonts 

documentals, les quals només hem pogut incloure en la nostra anàlisi, 

basant-nos en el contingut que deixa entreveure el títol. 

A l’Annex 7 es poden consultar les referències bibliogràfiques 

esmentades, amb un comentari sobre el motiu pel qual no s’ha localitzat 

cada document. Així mateix, dins les línies futures d’investigació que 

consten al final de la tesi, hem recollit la missió d’esbrinar les fonts d’error 

que contenen la majoria de documents que no hem pogut localitzar. 

Un cop explicitades les dificultats a les que hem fet front estem en 

disposició de presentar les línies temàtiques de l’obra miriana, les quals 

hem classificat en les dinou categories que presentem a la Taula 5, i que 

abasten un amplíssim camp dins el coneixement psicològic. Així, constatem 
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com Mira s’acosta a una forma d’entendre la psicologia acceptant la 

complexitat de l’objecte d’estudi del que se n’ocupa, és a dir, de la 

comprensió del psiquisme humà immers en un ambient ple de reptes.  

 

 

Categories temàtiques  

Crítica i Divulgació 

Psicologia del Treball, Orientació i Selecció Professional 

Aparells i Tècniques de Mesurament 

Psiquiatria i Psicopatologia 

Psicologia Teòrica 

Terapèutica 

Psicopedagogia / Marc Escolar 

Psicologia Militar i de Guerra 

Higiene Mental 

Medicina 

Psicologia Jurídica 

Psicofisiologia 

Psicologia de la Infància i l’Adolescència 

Psicoanàlisi 

Crítica Social 

Personalitat 

Psicosomàtica 

Psicologia de l’Esport 

Psicologia de la Publicitat 
 

Taula 5: Categorització temàtica de l'obra escrita d'Emili Mira i López 
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Al Gràfic 53, presentem la distribució dels treballs de Mira entre les 

diferents categories temàtiques que hem definit, de forma que podem 

explicar una primera qüestió que es posa de manifest en observar la 

categoria que conté un major nombre de publicacions, com és Crítica i 

Divulgació amb 96 obres que suposen el 21,4% del total, i és l’interès 

divulgatiu que Mira comparteix amb els altres membres de l’escola.  

 

 

 
Gràfic 53: Distribució de l'obra escrita d'Emili Mira i López per categoria temàtica 
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Sense moure’ns del Gràfic 53, si observem les dues següents 

categories que presenten un major nombre de publicacions, com és 

Psicologia del Treball, Orientació i Selecció Professional que significa el 15,6% 

sobre les 448 obres que formen part de l’anàlisi i Aparells i Tècniques de 

mesurament que, amb 60 obres, representa el 13,4% de la producció 

escrita, podem anticipar la importància que l’aplicació de la ciència 

psicològica adquirí en la carrera científica i professional de l’autor. 

Per altra banda, no hem explicitat una categoria de Metodologia com 

sí hem fet pel cas de Turró i Pi i Sunyer. La raó que obeeix aquest fet és la 

constatació que en Mira, la reflexió sobre la metodologia més adequada per 

abordar l’estudi científic de la persona, l’exposa al fil dels diferents treballs 

que escomet. De forma que resultava arriscat incloure un determinat 

document en una classificació d’aquest tipus si aquesta acció implicava 

perdre informació per un altre costat. A més a més, per Mira la metodologia 

té un caràcter plenament aplicat, tot i que ho faci respectant els postulats 

experimentalistes. 

Per tant, podem començar a deixar establert que, Emili Mira, qui 

inicia la seva activitat científica quan els seus mestres just l’han consolidat, 

diversifica, amb respecte a ells, els camps d’actuació, centrats de ple en el 

context de la psicologia, i amb un marcat caràcter aplicat. 

A continuació presentarem amb detall el contingut de cada categoria 

temàtica. Aclarirem però, que de forma diferent a com hem procedit en el 

cas d’August Pi i Sunyer, en aquesta ocasió sí que hem considerat 

rellevant destacar l’últim interval temporal, raó per la que apareix a l’eix 

horitzontal dels gràfics elaborats, els anys de 1961 a 1964, com també 

succeeix amb l’època inicial amb un interval que va de 1916 a 1920. 

Així mateix, hem seguit un ordre d’exposició de les categories basant-

nos en el nombre de publicacions, ja que el conjunt de l’obra de l’autor, 

està centrada en l’àmbit psicològic, ja sigui des d’una vessant teòrica, ja 

sigui des d’una perspectiva aplicada. 
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4.4.2.1. Crítica i Divulgació 

 

Sota l’epígraf de Crítica i Divulgació hem aglutinat aquelles 

publicacions en les que Mira comenta l’obra que sobre aspectes científics, 

principalment dins el camp de la psicologia, s’editaven en aquell moment, 

fent una ressenya i una crítica dels continguts, qüestió que posa de 

manifest el nivell de coneixements que, en una època primerenca del seu 

desenvolupament científic, manegava. També hem inclòs els treballs 

dedicats a donar informació sobre els congressos de fisiologia, psicologia i 

medicina, així com sobre les conferències de psicotècnica, en els quals, com 

veurem, hi jugà un paper rellevant.  

Al Gràfic 54 es pot observar com la major part del treball que hem 

inclòs en aquesta categoria es publica en la dècada de 1921 a 1930, 

significant el 74% del total, època que coincideix amb la seva etapa a 

l’Institut d’Orientació Professional. A partir del seu exili, durant la dècada 

de 1941 a 1950, no apareix cap obra d’aquesta categoria, tornant a 

ressorgir a partir de 1951.  

 

 
Gràfic 54:  Distribució de la categoria temàtica Crítica i Divulgació per dècades dins l'obra d'Emili 

Mira i López 
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 Pel que fa a les revistes que publiquen aquesta temàtica, són la 

Revista Médica de Barcelona – en la qual, com hem vist, també publiquen 

Turró i Pi i Sunyer – i Archivos de Neurobiología les que contenen un major 

nombre d’articles; concretament, entre totes dues, signifiquen el 65,7% 

del total de documents d’aquesta categoria, com es pot seguir al Gràfic 55. 

 

	
Gràfic 55:  Distribució de la categoria temàtica Crítica i Divulgació per tipus de publicació dins 

l'obra d'Emili Mira i López 

 

Tal i com vam explicar pel cas de Turró i d’August Pi i Sunyer, les 

revistes que es van convertir en l’òrgan difusor dels treballs sorgits d’una 

determinada organització, van jugar un important paper en la difusió dels 

coneixements. En el cas del Laboratori Municipal liderat per Turró i de 

1

1

1

1

1

1

4

4

4

6

9

19

44

0 10 20 30 40 50

Treballs de la Societat de Biologia

Revista Catalana de Psiquiatria i Neurologia

Mirador

Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya

British Journal of Psychology

Ars Médica

Revista de Pedagogia

Butlletí dels Mestres

Annals de Medicina

Anals de l'institut d'Orientació Professional

Arquivos Brasileiros de Psicotécnica

Archivos de Neurobiología

Revista Médica de Barcelona

Número d'obres

Publicacions - Crítica i divulgació



L’obra escrita d’Emili Mira i López: una anàlisi bibliomètrica 
 

	 231	

l’Institut de Fisiologia dirigit per August Pi i Sunyer, es disposava de dues 

revistes que hem vist als apartats anteriors i que són Treballs de la Societat 

de Biologia i Instituto de Fisiología respectivament. Amb Mira, els Anals 

d’Orientació Professional faran la mateixa funció, en aquest cas, pels 

treballs que sortien de l’Institut d’Orientació Professional (d’ara en davant 

IOP). Així, la revista actuarà com a mitjà de transmissió dels articles 

dedicats a la presentació i crítica dels llibres punters del moment, tal i com 

podem veure al Gràfic 55. 

Pel que fa a la seva etapa brasilera, la qual s’inicia a partir del 1945, i 

s’estén fins al final de la seva vida (Iruela, 1993), dedicada, sobretot als 

aspectes psicotècnics, serà la revista Arquivos Brasileiros de Psicotécnica la 

principal publicació que ens deixarà la seva obra. Creada al 1949, Mira hi 

participà de la seva organització ocupant el càrrec de redactor en cap (Jacó-

Vilela i Rodrigues, 2014). Al Gràfic 55 veiem com conté nou articles sobre la 

temàtica de Crítica i Divulgació. 

Ens interessa saber quins van ser els temes concrets que Mira tractà 

en els treballs dedicats a la Crítica i Divulgació del coneixement. Per aquesta 

raó presentem el Gràfic 56, en el qual es poden visualitzar. 

La majoria d’articles versen sobre comentaris d’obres, significant el 

76% del total de documents de la categoria. Les informacions sobre 

congressos i institucions és la següent àrea d’interès de Mira, seguida de 

les necrològiques de personatges rellevants dins l’àmbit científic. També 

hem englobat dins aquesta categoria de Crítica i Divulgació un article que, 

publicat al «Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya» el 1930, relata les 

seves impressions sobre les universitats nord-americanes d’Ohio, Yale i 

Harvard després de la seva visita. Finalment, hem contemplat dos articles 

que Mira publica el 1958, El hombre y la arquitectura, i el 1963, A 

preparação dos país, sota l’epígraf de «Altres» pel seu caràcter reflexiu 

general. 



L’obra escrita d’Emili Mira i López: una anàlisi bibliomètrica 
 

	 232	

	
Gràfic 56:  Distribució de la categoria temàtica Crítica i Divulgació per temes dins l'obra d'Emili 

Mira i López 
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categoria que hem nomenat Psicologia del Treball, Orientació i Selecció 

Professional. 

Tal i com es pot seguir al Gràfic 57, es tracta d’una temàtica que 

Mira conrearà durant tota la seva carrera científica i professional. En la 

seva etapa espanyola, és la dècada de 1921 a 1930 la que registra un 

major nombre de publicacions en les que dóna a conèixer la tasca que 

desenvolupa des de l’IOP, institució en la que el nostre autor desplega la 

major part de la seva obra científica d’aquesta etapa. Al respecte volem 

destacar com, el treball dut a terme des de l’Institut, en paraules d’Iruela 

(1993): 

«fue llevando a Emilio Mira, hasta el estudio científico de los 
grandes temas psicológicos: la atención, la percepción, la 
inteligencia, el temperamento, el carácter y la personalidad» 
(p. 60).  
 

	
Gràfic 57: Distribució de la categoria temàtica Psicologia del Treball, Orientació i Selecció 

Professional dins l'obra d'Emili Mira i López 
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Per tant, la intervenció de l’IOP en la vida professional de Mira, serà 

fonamental per comprendre la trajectòria posterior de la seva obra. 

A la primera part del nostre treball, hem explicat les vicissituds per 

les quals passà l’Institut en les diferents etapes que van marcar el seu 

itinerari, essent fonamental, durant tot el seu recorregut, la participació de 

Mira. La definició d’orientació professional que el nostre autor presenta al 

Manual de Orientación Profesional (1947), pensem que es prou 

representativa del seu pensament i dels esforços que hi volcà per acomplir 

el seu propi repte: 

 
«Una actuación científica compleja y persistente, destinada a 
conseguir que cada sujeto se dedique al tipo de trabajo 
profesional en le que con menor esfuerzo pueda obtener 
mayor rendimiento, provecho y satisfacción para sí y para la 
sociedad» (p. 1). 

Serà aquest l’esperit que traslladarà a l’etapa sud-americana quan 

escometi la mateixa tasca que dugué a terme a Barcelona, amb la creació, a 

Río de Janeiro, de l’ISOP (Instituto de Seleção e Orientação Profissional), el 

1947, aspecte que es pot comprovar al Gràfic 57 si atenem al nombre de 

publicacions sobre aquesta temàtica durant els anys que van de 1941 a 

1960. 

Pel que fa als tipus de publicacions en les que l’autor presentà la seva 

obra sobre orientació i selecció professional, les mostrem als Gràfics 58 i 

59, dividides en les etapes espanyola i sud-americana respectivament. 

Anals de l’Institut d’Orientació Professional, que posteriorment es 

transforma en Anales de la Sección de Orientación Profesional de la Escuela 

del Trabajo d’acord amb els canvis experimentats per l’IOP, com a òrgans de 

difusió de la tasca que es venia desenvolupant a l’Institut contenen una 

gran part de l’obra destinada a aquesta temàtica que estem analitzant.  

La resta d’articles, com veiem, es distribueixen entre diferents 

publicacions dedicades a l’àmbit mèdic, pedagògic i social, coincidents 

també amb les àrees d’interès de l’autor. 
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Gràfic 58: Distribució de la categoria temàtica Psicologia del Treball, Orientació i Selecció 

Professional per tipus de publicació dins l'obra d'Emili Mira i López en la seva etapa 
espanyola 
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La memòria que Mira elaborà per optar a la plaça d’ajudant del 

Laboratori de Psicologia de l’IOP escrita el 20 de gener de 1919, juntament 

amb un informe en el qual, en data 24 de novembre de 1934 explicava les 

finalitats de l’Institut Psicotècnic, són els dos mecanoscrits no publicats 

que presentem al Gràfic 58. 

Finalment, observem com la col·laboració en algunes monografies 

també forma part de l’obra de Mira dedicada a la orientació i selecció 

professional, aspecte que es reflecteix en altres àrees temàtiques com 

tindrem ocasió de comprovar. 

Al Gràfic 59 presentem el tipus de publicació que, un cop a terres de 

Sud-Amèrica, contindran l’obra orientadora i de selecció professional del 

nostre autor.  

 

 
Gràfic 59: Distribució de la categoria temàtica Psicologia del Treball, Orientació i Selecció 

Professional per tipus de publicació dins l'obra d'Emili Mira i López en la seva etapa 
sud-americana 
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De forma paral·lela al que succeeix a Barcelona, l’òrgan de difusió de 

l’ISOP, Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, és la revista que recull un major 

nombre d’articles, juntament amb la Revista do Serviço Público editada pel 

Departament Administratiu del Servei Públic del Brasil, suposant entre 

totes dues el 25,7% del total d’obres publicades dins aquesta categoria 

temàtica. 

Observem també com augmenta significativament el nombre de 

monografies amb respecte l’etapa espanyola, dedicades a diversos aspectes 

del món professional, com ara, la direcció de personal o el descobriment i 

orientació de les vocacions, si bé l’obra més significativa fou la publicació, el 

1947, del seu Manual de Orientación Profesional on queden recollits els 

fruits de tants anys d’estudi i dedicació a l’àrea professional. 

 

4.4.2.3. Aparells i Tècniques de Mesurament 

 

La categoria temàtica que presentem a continuació travessa altres 

esferes en les que Mira desenvolupa la seva activitat científica i 

professional, com per exemple la Orientació i Selecció Professional, la 

Psicoanàlisi, la Psicologia Jurídica o el Marc Psicopedagògic i Escolar entre 

les més destacades. No obstant, hem decidit dedicar un espai propi a 

aquelles obres que descriuen específicament l’ús d’un determinat aparell o 

d’una tècnica de mesurament concreta. 

Podem observar, al Gràfic 60, com l’època inicial de treball dins l’IOP, 

és la que recull un major nombre de publicacions en les que l’autor mostra 

el seu interès per aplicar els mètodes experimentals a la investigació 

quantitativa – com també qualitativa – de les aptituds mentals que 

requereix cada professió, essent un àrea en la que es manté actiu també en 

la seva etapa brasilera per disminuir al final dels seus anys de dedicació al 

món psicològic. 
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Gràfic 60:  Distribució de la categoria temàtica Aparells i Tècniques de Mesurament per dècades 

dins l'obra d'Emili Mira i López 
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disminuría su interés (por considerar subjetivamente al 
examen como artificioso e inadecuado)» (Mira, 1928, p. 10) 
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Dr. Agustí i que presentà davant la Societat Catalana de Biologia el 1919, 
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60 La negreta és de Mira. 
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visuals, així com la mobilitat de l’atenció; posteriorment, l’aparell, en 

col·laboració entre tots dos, es transformarà en el taquibradiscop d’Agustí-

Mira que, novament és presentat davant la Societat el 1921, en aquesta 

ocasió centrat en la mobilitat atentiva que per Mira té un valor fonamental 

a l’hora de definir el tipus de treball en el que millor rendirà el subjecte. 

 També dedicà un espai al perceptotaquímetre que s’emprava a l’IOP 

per a la mesura de les percepcions de la velocitat i del qual parla l’autor el 

1928 a través de Treballs de la Societat de Biologia, una de les publicacions 

que, com veurem al Gràfic 61, plasma aquesta temàtica. Finalment, volem 

fer esment de la presentació de la prova que mesura la psicomotricitat, la 

prova del ziga-zaga, el 1939, juntament amb l’exploració de les alteracions 

estereognòstiques per mitjà de l’axistereòmetre, que anticipen l’aparició del 

famós Psicodiagnòstic Miokinètic (PMK) que acabarà de desenvolupar ja 

fora d’Espanya, a partir del 1940. 

El PMK, vinculat a la teoria motriu de la consciència, ofereix per a 

Mira una mesura de diversos aspectes de la personalitat del subjecte útils 

per a les diferents àrees en els que treballà l’autor, entre elles, per 

descomptat, la orientació i selecció professional, però també la psiquiatria o 

la psicopedagogia. Serà a Sud-Amèrica però, on es dedicarà a perfeccionar i 

utilitzar la tècnica generant al respecte un ampli volum de publicacions que 

es poden consultar íntegrament a l’Annex 6. 

A més a més dels aparells que hem descrit, dins aquesta categoria 

temàtica que estem analitzant trobem diverses proves mentals que l’autor 

també aplicà a l’IOP, com per exemple la prova de les P (1920), qüestionaris 

introspectius (1922), proves d’intel·ligència (1926), de l’afectivitat (1927), 

així com diversos qüestionaris encaminats a explorar aspectes relacionats 

amb la personalitat, si bé és una tasca que queda delimitada dins la seva 

etapa espanyola, ja que com hem dit, a Sud-Amèrica, es dedicarà, quasibé 

en exclusiva, a la presentació de les característiques i aplicacions del PMK. 

Al Gràfic 61 podem veure les principals revistes en les que Mira 

publicà les seves investigacions i estudis sobre els aparells i tècniques de 
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mesurament que ell mateix emprà des de l’IOP, essent la Revista de 

Pedagogia la que recull el major nombre de treballs, seguida de Archivos de 

Neurobiología i Treballs de la Societat Catalana de Biologia conformant, totes 

tres, el 25% del total publicat dins aquesta categoria en la seva etapa 

espanyola. 

 

	
Gràfic 61:  Distribució de la categoria temàtica Aparells i Tècniques de Mesurament per tipus de 

publicació dins l'obra d'Emili Mira i López en la seva etapa espanyola 
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Mira proposa està destinada, entre altres funcions, al descobriment 

primerenc de les aptituds dels nens escolaritzats. 

Les dues ponències que apareixen al gràfic representen dos treballs 

que Mira va exposar, el 1929, al XIX Congrés Internacional de Psicologia 

celebrat a New Jersey, dedicats a la presentació del perceptotaquímetre i a 

l’abordatge experimental de la mesura de l’afectivitat respectivament. 

En quant a les publicacions sobre aquesta temàtica dins la seva 

etapa sud-americana, veiem al Gràfic 62 com la majoria d’obres es 

corresponen amb col·laboracions en monografies que versen sobre el PMK, 

seguides dels articles publicats al principal òrgan de difusió del brasiler 

ISOP, la revista Arquivos Brasileiros de Psicotécnica. 

 

	
Gràfic 62:  Distribució de la categoria temàtica Aparells i Tècniques de Mesurament per tipus de 

publicació dins l'obra d'Emili Mira i López en la seva etapa sud-americana 
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Així mateix, Mira continuà participant de diferents congressos, com el 

I Congrés Sud-Americà de Neurocirurgia celebrat a Montevideo el 1946 en el 

que presenta, conjuntament amb J. Galeano – un dels seus col·laboradors 

a l’ISOP – el PMK com a contribució al diagnòstic neurològic. També assistí 

al IV Congrés Brasiler de Psiquiatria, Neurologia i Medicina Legal que tingué 

lloc a São Paolo el 1948, parlant de la importància del PMK en l’estudi de la 

constel·lació familiar. 

 

4.4.2.4. Psiquiatria i Psicopatologia 

 

La distribució de l’obra psiquiàtrica i psicopatològica d’Emili Mira al 

llarg de la seva carrera científica queda recollida al Gràfic 63. 

 

 
Gràfic 63:   Distribució de la categoria temàtica Psiquiatria i Psicopatologia per dècades dins l'obra 

d'Emili Mira i López 
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l’obra de Mira. Dos factors ens van fer decidir-nos per la nomenclatura que 

finalment presentem i que, explícitament, vol mantenir matisats i alhora 

units ambdós termes; d’una banda el nostre acord amb l’afirmació d’Iruela 

(1993) que considera la psicopatologia miriana com un nexe que fa la 

funció de pont entre el psiquisme normal (no patològic) i les diferents 

formes que pot arribar a prendre la malaltia mental; d’altra banda, la 

definició de psiquiatria que proposa el propi Mira (1948):  

 

«La parte de la medicina que estudia las alteraciones de los 
estados de conciencia y de conducta humana, con el fin de 
corregirlas» (p. 27). 

 

Si ens fixem en la distribució de les obres que conformen aquesta 

categoria al llarg de les diferents dècades (vegi’s el Gràfic 63), comprovem 

que el màxim nivell de productivitat es registra durant l’època barcelonina 

dins l’IOP, aspecte que aniria a favor de la personalitat polifacètica de 

l’autor que ja hem assenyalat, de forma que al temps que treballa des de 

l’Institut en l’orientació i selecció professional, segueix conreant la que és la 

seva doble formació de base: la psiquiatria i la psicologia. 

 Així mateix, en la seva etapa sud-americana, si bé aparentment 

disminueix la publicació sobre la temàtica de psiquiatria i psicopatologia, 

és important palesar que és l’època en què recull i revisa molts dels seus 

escrits previs que torna a plasmar, de forma actualitzada, en llibres com 

Psiquiatria bàsica (1948) o Compendio de psiquiatria (1958). 

Pel que fa al tipus de publicació que recull l’obra del nostre autor 

dedicada a la psiquiatria i a la psicopatologia, la qual presentem als Gràfìcs 

64 (etapa espanyola) i 65 (etapa sud-americana), veiem la diversitat de 

revistes amb les que entrà en contacte per donar a conèixer els seus 

treballs. Així mateix, la col·laboració que desenvolupa en algunes 

monografies, constaten el prestigi que anava adquirit des d’èpoques molt 

primerenques. Un exemple el trobem en els capítols que va dedicar a les 
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esquizofrènies i a les psiconeurosis dins el Tratado Iberoamericano de 

Medicina Interna de 1928, aspecte que es repeteix també en altres línies 

temàtiques.  

 

	
Gràfic 64:   Distribució de la categoria temàtica Psiquiatria i Psicopatologia per tipus de publicació 

dins l'obra d'Emili Mira i López en la seva etapa espanyola 
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Gràfic 65:   Distribució de la categoria temàtica Psiquiatria i Psicopatologia per tipus de publicació 
dins l'obra d'Emili Mira i López en la seva etapa sud-americana 
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4.4.2.5. Psicologia Teòrica 

 

Sota l’epígraf de Psicologia teòrica hem recollit la part de l’obra de 

Mira en la que es dedica a relatar els seus posicionaments teòrics i 

metodològics sobre la psicologia, de forma general, ja que hem reservat els 

aspectes més específics d’aquesta matèria per presentar-los en la seva 

corresponent categoria temàtica. 

Podem trobar un excel·lent resum dels temes als que dedicà la seva 

reflexió personal si llegim l’índex d’un dels llibres que, dins aquesta 

categoria que estem analitzant, trobem publicat ja durant la seva estada a 

Sud-Amèrica. Es tracta de la monografia titulada Problemas psicológicos 

actuales, editada el 1940 per Ateneo a Buenos Aires, en la que presenta un 

recull d’articles previs que havia publicat a Barcelona, destacant entre ells, 

una dissertació sobre l’aspecte psicològic del dolor, la concepció 

experimental de la conducta moral o el concepte general de les passions. 

Però el ventall de temes que recull aquest llibre és més ampli, dedicant 

alguns apartats a l’estudi de la conducta revolucionària o a la psicohigiene 

de l’estudi entre altres, aspectes que hem recollit a la corresponent 

categoria temàtica. 

 Al Gràfic 66 podem veure com es distribueix l’obra teòrica sobre la 

psicologia al llarg de les diferents dècades, essent l’època en que treballa a 

l’IOP i la primera dècada que passa a Sud-Amèrica, els períodes de major 

producció amb un 45,1% del total, tot i que aquesta no es deturarà fins al 

final de la seva vida i més enllà, raó per la que hem volgut destacar les 

tres obres que es publiquen amb caràcter pòstum dedicades a diferents 

temes de psicologia aplicada, al pensament i a aspectes de psicologia 

general, les referències bibliogràfiques completes de les quals es poden 

trobar a l’Annex 6. 

La primera obra que apareix dins la temàtica que ens ocupa, data de 

l’any 1921 i es va publicar a la revista Archivos de Neurobiología. Es tracta 

d’una conferència que pronuncià a l’Institut de Fisiologia, lloc on, com ja 
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hem comentat, es produeix el contacte entre els tres membres de l’escola de 

psicologia de Barcelona. L’esmentada conferència versava sobre la 

psicologia conductista de Watson, aspecte que deixa patent el coneixement, 

per part de Mira i dels integrants de l’Institut, de la psicologia que s’estava 

desenvolupant més enllà de les fronteres espanyoles.  

 

	
Gràfic 66:  Distribució de la categoria temàtica Psicologia Teòrica per dècades dins l'obra d'Emili 

Mira i López 

 

Com es pot seguir al Gràfic 67, la publicació sobre la temàtica 

Psicologia teòrica es distribueix durant la seva etapa barcelonesa entre 

diverses revistes, tant nacionals, com internacionals i compta amb la 

ponència que realitzà a la Quarta Reunió de Neuropsiquiatres que es produí 

a Saragossa el 1930 sobre l’exploració de l’afectivitat. 
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Gràfic 67:   Distribució de la categoria temàtica Psicologia Teòrica per tipus de publicació dins 

l'obra d'Emili Mira i López en la seva etapa espanyola 
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Gràfic 68:   Distribució de la categoria temàtica Psicologia Teòrica per tipus de publicació dins 

l'obra d'Emili Mira i López en la seva etapa sud-americana 
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Mira, com també per a Pi i Sunyer, no existeix cap separació entre la part 

orgànica i psíquica i, per tant, la malaltia mental, per ser guarida, ha de 

seguir els mateixos preceptes de la malaltia orgànica. 

Al Gràfic 69 presentem el nombre d’obres que sota aquesta categoria 

publica Mira, obeint una tendència semblant a la de la categoria Psiquiatria 

i Psicopatologia ja que, en el fons, es tracta d’una part d’aquesta temàtica. 

 

  

	
Gràfic 69:  Distribució de la categoria temàtica Terapèutica per dècades dins l'obra d'Emili Mira i 

López 
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Gràfic 70:  Distribució de la categoria temàtica Terapèutica per tipus de publicació dins l'obra 

d'Emili Mira i López en la seva etapa espanyola 

 

	
Gràfic 71:  Distribució de la categoria temàtica Terapèutica per tipus de publicació dins l'obra 

d'Emili Mira i López en la seva etapa sud-americana 
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4.4.2.7. Psicopedagogia / Marc Escolar 

 

 Habitualment, l’obra d’Emili Mira s’ha dividit en la seva vessant 

mèdica-psiquiàtrica i psicològica, essent incorporada posteriorment, la 

seva atenció a l’àmbit de la psicopedagogia i de l’àrea que Sáiz et al. (1992) 

denominen Marc Escolar, la qual hem presentat a la primera part d’aquest 

treball en ressenyar el perfil biogràfic de l’autor. 

 La connexió de Mira amb el marc escolar s’esdevé des del treball que 

desenvolupa a l’IOP, estant en contacte tant amb el mestre i la seva 

formació, com amb el nen i el seu estudi per poder elaborar un informe 

orientatiu per al seu futur professional. 

 Com es pot apreciar al Gràfic 72, l’obra psicològica escolar 

desenvolupada per Mira es manté estable al llarg de la seva trajectòria 

científica. Iniciada amb el seu treball des de l’IOP, es continua ja des de 

terres sud-americanes. 

 

	
Gràfic 72:  Distribució de la categoria temàtica Psicopedagogia / Marc Escolar per dècades dins 

l'obra d'Emili Mira i López 
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Les revistes especialitzades en psicopedagogia són les que acullen la 

major part d’obres d’aquesta matèria, com podem veure al Gràfic 73. 

Durant l’etapa sud-americana, Mira publica dos llibres de gran interès per 

aquesta temàtica: El niño que no aprende (1947) i Cómo estudiar y cómo 

aprender (1948). 

	
	
	

	
Gràfic 73:   Distribució de la categoria temàtica Psicopedagogia / Marc Escolar per tipus de 

publicació dins l'obra d'Emili Mira i López 
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4.4.2.8. Psicologia Militar i de Guerra 

 

La participació d’Emili Mira en la psicologia militar i de guerra s’ha 

d’entendre des de la seva postura personal fruit d’una ideologia política 

compromesa amb la democràcia d’esquerres que, un cop esclatà el conflicte 

bèl·lic de la guerra civil, el conduí al costat de les víctimes del feixisme i de 

les milícies del bàndol republicà, tal i com senyalen M. Sáiz, M. Balltondre i 

D. Sáiz (2005)61. 

Al gràfic 74 observem com és el període posterior a la finalització del 

conflicte bèl·lic espanyol el que conté l’obra dedicada a la psicologia de 

guerra.  

 

	
Gràfic 74:   Distribució de la categoria temàtica Psicologia Militar i de Guerra per dècades dins 

l'obra d'Emili Mira i López 
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61 Les autores de l’article esmenten també la troballa d’un seguit de documents que 
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ajudar al col·lectiu que es veié francament perjudicat per l’actuació de les milícies de tall 
feixista i que, per donar exemple, ell mateix hi participà des de setembre fins a desembre 
de 1936, amb una aportació mensual d’entre 25 i 33 pessetes. 
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l’Institut Psicotècnic, escometent aquesta tasca des d’una perspectiva 

científica. 

Un cop acabat el conflicte, Mira es dedica a estudiar i reflexionar 

sobre el paper de la psicologia i de la psiquiatria en els conflictes bèl·lics, 

essent La psiquiatria en la guerra (1944) un dels principals llibres en els que 

recull tant la seva experiència en la guerra civil, com aspectes relacionats 

d’higiene mental de guerra que havien de propiciar el manteniment de la 

moral del combatent.  

Si atenem a les dades que conté el Gràfic 75 podem veure com l’obra 

dedicada a la guerra és donada a conèixer per Mira a nivell internacional, 

com així ho reflecteixen el tipus de revistes en les que publica, tant en la 

seva etapa espanyola com en la sud-americana. 

   

	
Gràfic 75:  Distribució de la categoria temàtica Psicologia Militar i de Guerra per tipus de 

publicació dins l'obra d'Emili Mira i López 
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4.4.2.9. Higiene Mental 

 

En consonància amb la preocupació de Mira pel bé comú i el seu 

tarannà pedagògic, la higiene mental serà un tema que plantejarà des 

d’una perspectiva social fent-ne una important divulgació a través de 

conferències dirigides, tant al col·lectiu mèdic, com al professorat, així 

com també ho va fer en l’àmbit de l’exèrcit després de la seva participació, 

com a metge i psicòleg, en el conflicte bèl·lic espanyol. 

Al respecte de la higiene mental afirmarà que: 

 
«Tot metge general ha de saber que existeix avui una ciència 
psicològica, de base àmpliament biològica i experimental, 
capaç de donar-li armes tan poderoses per al tractament dels 
seus malalts com les que pugui atorgar-li la teràpia 
medicamentosa. Tot metge s’ha de donar compte que la seva 
influència personal – exercida a través de la via psíquica –, 
sobre el client és la que en definitiva determina mantes 
vegades el seu èxit o fracàs. I, per consegüent, ha de preparar-
se científicament 62  per tal d’utilitzar-la amb encert i 
d’augmentar-la tant com pugui» (Mira, 1931, p. 254). 

I als mestres es dirigirà en els següents termes: 

 

«La psicohigiene constitueix una de les branques més 
interessants de la psicologia mèdica aplicada. El seu objecte 
és dictar les regles conduents, en cada cas, a l’òptim 
desenrotllament i conservació de les funcions mentals dels 
infants. No cal dir que la psicohigiene ha d’ésser coneguda i 
practicada pels mestres que vulguin complir verament la seva 
missió pedagògica» (Mira, 1923, p. 166). 

 

De les seves paraules es desprèn la postura experimental que 

imprimeix a cada àrea que escomet, característica pròpia de l’escola de 

																																																								
62 La cursiva és de Mira. 
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psicologia de Barcelona, així com la implicació que vol aconseguir dels 

professionals en la divulgació i pràctica de tal disciplina. 

Mira en farà al·lusió a la higiene mental en moltes de les seves obres, 

com per exemple al Manual de Psicoterapia de 1941, però al Gràfic 76 hem 

recollit aquells escrits específicament dedicats a aquesta matèria, tractant-

se de documents que pretenen donar a conèixer aquesta temàtica així com 

el projecte de creació d’una Lliga d’higiene mental que promogué a partir del 

1926. 

 

	
Gràfic 76:   Distribució de la categoria temàtica Higiene Mental per dècades dins l'obra d'Emili 

Mira i López 

 

Seguint la tendència que hem anat presentant en les anteriors 

categories temàtiques, la major part d’aquesta obra la produeix a partir del 

seu treball a l’IOP durant les diferents fases per les que passà l’Institut 

(dècades de 1921 a 1940). 

Al Gràfic 78, hem recollit les publicacions de l’autor en les que donà a 

conèixer la higiene mental com a tema principal. 
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Gràfic 77:  Distribució de la categoria temàtica Higiene Mental per tipus de publicació dins l'obra 

d'Emili Mira i López 

 

Un cop establert a Brasil, encara dedicarà un curs a la temàtica 

sobre higiene mental i escriurà un llibre, publicat el 1956, que recull les 

principals característiques d’aquesta pràctica higiènica que titulà Guia de la 

salud mental: normas prácticas de higiene psíquica. 

 

4.4.2.10. Medicina 

  

Dins aquesta temàtica hem inclòs els escrits que Mira dedica a 
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fins i tot aspectes de reflexió bioètica com l’article titulat Un metge català 

davant el problema de l’Eutanàsia, publicat el 1929 a «Annals de Medicina», 

dedicat a la postura que el metge ha de prendre davant l’eutanàsia i que ell 

defensa davant els casos en què el dolor psíquic sigui manifestament 

insuportable pel malalt, ja que pel dolor físic creu que ja existeix l’analgèsia. 

Si ens fixem al Gràfic 78 la majoria d’articles sobre la temàtica 

mèdica es concentren durant l’època en què Mira treballa a l’IOP, 

disminuint substancialment després de la seva marxa d’Espanya. 

 

	
Gràfic 78:   Distribució de la categoria temàtica Medicina per dècades dins l'obra d'Emili Mira i 

López 

 

En tot cas, la temàtica mèdica resulta escassa si la comparem amb 

les categories que hem vist fins aquí, tenint en compte que estem mostrant 

els documents que tracten de medicina com a principal focus d’interès. 

Pel que fa al tipus de publicació que conté aquesta obra, podem veure 

al Gràfic 79 les revistes on apareix, essent la Revista Médica de Barcelona la 

que conté un major nombre d’articles. 
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Gràfic 79:  Distribució de la categoria temàtica Medicina per tipus de publicació dins l'obra d'Emili 

Mira i López 

	
	
4.4.2.11. Psicologia Jurídica 

  

L’obra dedicada a la psicologia jurídica queda recollida 

fonamentalment al Manual de psicología jurídica que Mira publica el 1932. 

De la mateixa forma que va fer amb les altres línies d’interès que hem anat 

presentat, l’autor pretén que els professionals que s’han d’encarregar de 

l’àmbit jurídic coneguin les bases psicològiques que intervenen en l’exercici 

de la seva tasca. De fet, el primer capítol del manual el dedica a presentar 

l’estat de la psicologia com a ciència en aquell moment. Pensa, a més a 

més, que el psicòleg científicament orientat, ha de participar del procés 

aportant els seus coneixements per al millor exercici de la complexa tasca 

d’administrar justícia. Recordem al lector la important implicació social que 

Mira diposita en tot allò que escomet. Així, conclou al Manual: 
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«Nuestro propósito era dar al juez, en breve compendio, una 
exposición de los datos y conocimientos que la psicología 
actual puede ofrecerle para hacer más efectiva su labor. De 
intento hemos rehuido todo alarde de erudición y todo 
planteamiento unilateral de problemas; las más diversas 
escuelas psicológias (psicoanalítica, conductista, tipológica, 
dinámica, diferencial, etcétera) han sido indistintamente 
utilizadas por nosotros, y como resultado de todo ello hemos 
intentado demostrar que el ejercicio honesto del derecho es 
imposible sin una previa base de psicología, que debería ser 
poseída no sólo por los jueces y letrados, sino también por 
todas cuantas personas intervienen profesionalmente en la 
práctica judicial63» (Mira, 1932/1980, p. 240). 

 

Sens dubte, no escaparà al lector el caràcter eclèctic que conté 

l’enfocament psicològic des del qual el nostre autor s’acosta a l’àmbit 

jurídic, característica que observem al llarg de tota la seva obra.  

Al Gràfic 80 presentem l’obra jurídica en la línia temporal que marca 

l’obra de Mira, apreciant com es tracta d’una temàtica que aborda en la 

seva etapa de maduresa científica. 

 

	
Gràfic 80:  Distribució de la categoria temàtica Psicologia Jurídica per dècades dins l'obra d'Emili 

Mira i López 

																																																								
63 La cursiva és de Mira. 

0 0
1 1

8

1

0

2

4

6

8

10

1916-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1964

Nú
m

er
o 

d'
ob

re
s

Distribució per dècades

Psicologia Jurídica



L’obra escrita d’Emili Mira i López: una anàlisi bibliomètrica 
 

	 262	

Com es pot seguir, tant al Gràfic 80, com al Gràfic 81, la distribució 

de l’obra de Mira es concentra en la seva etapa sud-americana, però hem 

de tenir en compte que els conceptes fonamentals sobre aquesta temàtica 

queden prèviament recollits en el Manual que publica durant la seva etapa 

barcelonina, al qual ja hem dedicat unes línies. És també en l’etapa sud-

americana que Mira assisteix a la Primera Conferència PanAmericana de 

Criminologia celebrada a Río de Janeiro el 1948, on presentà un treball 

sobre un estudi experimental de la proclivitat delinqüencial.  

 

	
Gràfic 81:  Distribució de la categoria temàtica Psicologia Jurídica per tipus de publicació dins 

l'obra d'Emili Mira i López 
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que comparteixen els membres de l’escola de psicologia de Barcelona, 

essent la línia psicofisiològica la que travessa l’obra dels tres membres. 

Al Gràfic 82 es pot visualitzar la distribució dels deu documents que 

aborden la qüestió psicofisiològica.  

 

	
Gràfic 82:   Distribució de la categoria temàtica Psicofisiologia per dècades dins l'obra d'Emili Mira 

i López 

 

Els treballs apareixen publicats entre 1920 i 1934, i culminen, ja a 

terres sud-americanes, amb la traducció i elaboració del pròleg, el 1947, del 

llibre de Y.P. Frolov, La actividad cerebral. Estado actual de la teoria de 

Pavlov.  

Els temes que contenen les obres que hem agrupat en aquesta 

categoria, a més de la tesi doctoral d’Emili Mira titulada Las correlaciones 

somáticas del trabajo mental (1923), a la qual retornarem, són aspectes 

relacionats amb la sensibilitat, el dolor i, en general, la funció sensorial-

perceptiva. 

Al Gràfic 83 es pot veure el tipus de publicacions on trobem aquesta 

obra.  
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Gràfic 83:  Distribució de la categoria temàtica Psicofisiologia per tipus de publicació dins l'obra 

d'Emili Mira i López 

 

4.4.2.13. Psicologia de la Infància i l’Adolescència 

 

Al Gràfic 84 presentem la distribució per dècades dels documents 

dedicats a la Psicologia de la Infància i l’Adolescència. 

 

	
Gràfic 84: Distribució de la categoria temàtica Psicologia de la Infància i l'Adolescència per 

dècades dins l'obra d'Emili Mira i López 
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Els treballs que Mira consagrà de forma específica a aquesta 

categoria, estan dotats d’una perspectiva evolutiva, aspecte que també es 

pot veure en altres obres que hem agrupat atenent a la temàtica principal. 

És aquest un element present en Mira al que retornarem a la tercera part 

de la tesi, ja que és una característica que també trobem desenvolupada en 

Pi i Sunyer i en Turró. 

Com es pot apreciar al Gràfic 84, es tracta d’un àrea que formarà 

part del camp d’interessos de Mira durant tota la seva vida científica i 

professional. 

Pel que fa al tipus de publicacions que contenen aquesta obra, 

segons es pot seguir al Gràfic 85, l’autor presenta la psicologia de la 

infància i la adolescència en forma d’articles, contribuint també, en 

col·laboració amb A. Strauss i J. Moragues, al pròleg del llibre de C. 

Murchison (1935) Manual de Psicología del niño. 

 

	
Gràfic 85:  Distribució de la categoria temàtica Psicologia de la Infància i l'Adolescència per tipus 

de publicació dins l'obra d'Emili Mira i López 
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Sens dubte però, és el llibre que publica el 1941 a Buenos Aires amb 

el títol Psicologia evolutiva del niño y del adolescente l’obra que recull el 

pensament de l’autor entorn la temàtica que ens ocupa.  

 

4.4.2.14. Psicoanàlisi 

 

Tal i com es pot apreciar al Gràfic 86, l’interès d’Emili Mira per la 

psicoanàlisi va ser molt primerenc, trobant la seva inicial incursió en el 

món psicoanalític de Freud, tot just després d’aconseguir la llicenciatura de 

Medicina, amb la publicació, el 1921, de l’article Un cas senzill de 

psicoanàlisi. Presentat a la revista «Annals de Ciències Mèdiques», es tracta 

de la resolució d’un cas mèdic gràcies a la participació de l’exploració 

psicoanalítica. No debades, pel nostre autor – com també per l’escola de 

psicologia de Barcelona – la unitat funcional entre la part somàtica i la part 

psíquica de l’individu, comporta que no es menystingui cap d’elles si es vol 

atansar la veritable curació del malalt. 

 

	
Gràfic 86:  Distribució de la categoria temàtica Psicoanàlisi per dècades dins l'obra d'Emili Mira i 

López 
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Posteriorment, el 1926, publica El Psico-anàlisi, la que es considera, 

en paraules d’Iruela (1993), la primera obra monogràfica sobre la temàtica 

psicoanalítica escrita en llengua catalana.  

Al Gràfic 87 es pot fer el seguiment del tipus de publicacions en les 

que Mira presenta aquesta temàtica. 

 

	
Gràfic 87:  Distribució de la categoria temàtica Psicoanàlisi per tipus de publicació dins l'obra 

d'Emili Mira i López 
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exploracions i estudis que va fer durant la seva carrera científica i 

professional. 

 

4.4.2.15. Crítica Social 

 

Així com hem comentat, en abordar la categoria temàtica sobre la 

psicologia militar i de guerra, la preocupació pel benestar social de la 

població forma part indestriable de la personalitat de Mira. És per aquest 

motiu que, malgrat la Crítica Social explícita, és una obra minoritària dins el 

conjunt, pensem que és prou significativa com per dedicar-li un apartat 

independent. No obstant, s’ha de tenir present que aquesta preocupació, 

com altres temàtiques que hem vist, es troba recollida en una gran part 

dels treballs que es troben englobats en diferentes categories, si bé, en els 

casos que presentem aquí, ho fa com a tema principal. 

Al Gràfic 88 presentem la distribució d’aquesta temàtica per dècades 

que, com es pot veure, es limita als anys que van de 1921 a 1940. 

 

	
Gràfic 88:   Distribució de la categoria temàtica Crítica Social per dècades dins l'obra d'Emili Mira i 

López 
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La totalitat de l’obra la publica l’autor a la revista Justícia Social. 

Quatre dels vuit articles, que apareixen a la revista entre 1923 i 1924, 

recullen la seva experiència com a metge de família en la seva tasca 

d’atenció als malalts que vivien a les barraques de Barcelona. Pretenia 

denunciar les condicions insalubres en les que es trobaven aquelles 

persones degut a la manca d’infraestructures i de recursos. Així mateix, 

durant un temps, es va dedicar a organitzar trobades amb els veïns de les 

barraques per instruir-los en diversos temes pràctics i també de reflexió 

política i social, desplegant les seves dots de conferenciant. 

Tres articles més porten per títol Evolució o Revolució Social (1924-

1925) i l’últim, aparegut el 1932, apunta algunes reflexions sobre 

socialisme i comunisme. 

 

4.4.2.16. Personalitat 

 

Al Gràfic 89 presentem la distribució de les publicacions de Mira que 

tracten de forma específica sobre aspectes de personalitat. 

 

 
Gràfic 89:  Distribució de la categoria temàtica Personalitat per dècades dins l'obra d'Emili Mira i 

López 

0

5

0 0

1 1

0

1

2

3

4

5

6

1916-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1964

Nu
m

er
o 

d'
ob

re
s

Distribució per dècades

Personalitat



L’obra escrita d’Emili Mira i López: una anàlisi bibliomètrica 
 

	 270	

Quan Mira es planteja les passes a seguir per dissenyar, des d’una 

perspectiva experimental, la millor forma de resoldre el problema de la 

orientació professional, és quan es troba amb la necessitat de contemplar la 

personalitat de l’individu dins l’examen de les seves aptituds. Així, en els 

articles dedicats a la presentació del funcionament del laboratori de l’IOP – 

aspecte que tracta al llarg de diversos articles publicats a Archivos de 

Neurobiología el 1920, els quals nosaltres hem contemplat dins la categoria 

temàtica dedicada a la Psicologia del Treball, Orientació i Selecció 

Professional – Mira recull els tres problemes fonamentals que ha de resoldre 

envers l’orientació professional: 

 

«La aplicación en nuestro laboratorio, de los estudios psico-
experimentales al problema de la orientación profesional, nos 
ha parecido que requería, para tener un valor real, la 
resolución de tres problemes: 1º Investigación, cuali y 
cuantitativa de las aptitudes mentales que el trabajo de cada 
profesión exige para ser hecho con el máximo rendimiento y el 
mínimo esfuerzo. 2º Clasificación de las profesiones según 
éstas. 3º Determinación y medida de las aptitudes psíquicas 
del individuo examinado y comparación de éstas con las que 
señala el tipo medio previamente establecido para cada 
profesión (...)» (Mira, 1920, p. 129). 

 

Serà en la recerca del tercer aspecte senyalat a la cita anterior, on 

troba que la personalitat del subjecte ha de ser estudiada per poder 

completar l’examen sobre les seves aptituds psíquiques, ja que per Mira, la 

personalitat no es pot escindir del psiquisme, atesa la seva unitat amb el 

conjunt de variables psicològiques. No oblidem que la idea de unitat 

funcional que analitzarem amb més detall com a concepció comuna a 

l’escola de psicologia de Barcelona, està molt present en l’obra miriana. 

Per tant, el pensament de l’autor sobre el concepte de personalitat el 

trobem desenvolupat, sobretot, en la primera etapa de la seva carrera 

científica i professional a l’IOP, si bé es tracta d’un tema que s’ha 
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d’explorar, de forma transversal, en tota la seva obra, però sobretot en la 

dedicada a l’orientació i selecció professional. No obstant això, hem recollit 

aquí aquelles publicacions que, específicament, tracten de la personalitat o 

d’algun dels aspectes que hi formen part, com per exemple el caràcter o el 

temperament. 

Al Gràfic 90, es poden seguir les revistes en les què Mira publica els 

articles específics sobre personalitat. 

 

	
Gràfic 90:   Distribució de la categoria temàtica Personalitat per tipus de publicació dins l'obra 

d'Emili Mira i López 
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1080). 
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Així és com Mira planteja la necessitat d’actualitzar la medicina cap 

una atenció psicosomàtica de l’individu, promovent la creació d’equips 

multidisciplinars que siguin capaços d’atendre totes les vessants – 

somàtica, psíquica, social – del malalt. 

És aquest un pensament recurrent en tota l’obra de l’autor, com 

succeeix amb la pràctica totalitat de línies temàtiques que hem determinat i 

comentat fins aquí, però hi ha tres treballs que, de forma explícita i 

específica, van tractar de la psicosomàtica i per això la recollim com una 

categoria independent. 

Al Gràfic 91 presentem la distribució de les obres que hem englobat 

dins les categories de Psicosomàtica, Psicologia de l’Esport i Psicologia de la 

Publicitat de forma conjunta degut al reduït nombre d’obres que contenen. 

 

	
Gràfic 91:  Distribució de les categories temàtiques Psicosomàtica, Psicologia de l'Esport i 

Psicologia de la Publicitat per dècades dins l'obra d'Emili Mira i López 

 

Dues de les tres publicacions relatives a la psicosomàtica, es 

refereixen a sengles conferències que pronuncià Mira; la primera, amb el 

títol de Influencia de la personalidad psíquica en la fisiología y la patología 

somáticas, tingué lloc el dia 12 d’abril de 1928 a la Facultat de Medicina de 
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recollir la «Revista Médica de Barcelona»; la segona fou pronunciada el dia 

28 de maig de 1942 davant l’argentina Sociedad Médica de la Plata, i 

portava per títol Orientación psicosomática en la medicina actual essent 

publicada a «La Semana Médica». 

El tercer document recollit, fa referència al Pròleg que escriví el 1945 

al llibre titulat Clínia Psicosomàtica. 

A través de la temàtica psicosomàtica queda patent que la idea 

d’unitat funcional, transmesa per August Pi i Sunyer, tingué una forta 

presència a l’obra miriana. 

 

4.4.2.18. Psicologia de l’Esport 

 

Continuant amb la idea de la unitat funcional, Mira considera 

l’esport un aliat en el conreu tant del cos com de la ment, i més 

concretament apunta, amb el suggeridor títol Influència de la cultura física 

en la formació ètica de la joventut, que l’esport contribueix a la formació de 

la moral, com també prepara l’individu per a l’acció, element aquest últim 

que pren gran rellevància a l’obra miriana essent un clar exemple la creació 

del PMK. 

 Tal i com va fer en altres àmbits, analitzà la pràctica d’un esport 

concret, el futbol, com una professió més, i per això es dedicà a examinar 

les aptituds necessàries de cada jugador en funció de la posició que havia 

d’ocupar, emprant els exàmens psicotècnics que venia desenvolupant a 

l’Institut Psicotècnic. Així, per l’Institut van passar, a més a més dels 

alumnes de l’Escola del Treball, aspirants a practicar algun esport i que 

precisaven del corresponent certificat mèdic d’aptitud, àrbitres i jugadors 

de futbol (Vilanou i Laudo, 2004). 

Aquesta visió la trasllada a l’obra Futebol e psicologia que escriu 

amb un dels seus col·laboradors, A. Ribeiro da Silva, en la qual destaca, 

sobretot, la idea de cercar l’equilibri en l’individu. La pretensió de Mira és 
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que l’esport contribueixi a l’equilibri de la personalitat del jugador, 

potenciant les característiques psicològiques que té menys 

desenvolupades i no al contrari. 

 

4.4.2.19. Psicologia de la Publicitat 

 

Tal i com es pot observar al Gràfic 91, només hem contemplat una 

obra que porta per títol La Psicologia moderna a l’ús de la publicitat la qual 

recull la conferència inaugural del Seminari de Publicitat que es creà dins 

la secció de psicotècnia comercial i industrial que promogué Mira en la 

nova etapa de l’IOP quan passà a denominar-se Institut Psicotècnic de la 

Generalitat de Catalunya, durant la II República. El Seminari fou dirigit per 

A. Chleusebairgue, i comptà amb el Butlletí Bimestral del Seminari de 

Publicitat de l’Institut Psicotècnic de la Generalitat de Catalunya com a òrgan 

transmissor de les activitats desenvolupades en el Seminari (Herrero, 

Lafuente i Velasco, 2008; Saíz i Sáiz, 1998), essent la publicació on trobem 

transcrita la conferència de Mira que hem esmentat. 

S’ha de precisar però, que la publicitat no fou un àmbit al que Mira 

es dediqués específicament. La seva àmplia formació i experiència en 

psicologia, en canvi, el conduí a pensar que la psicologia, com en tants 

altres àmbits, podia ajudar a dotar de cientificitat a la publicitat, sobretot 

pel nivell de coneixements adquirits en el camp de la percepció el qual 

resulta fonamental en l’àmbit  publicitari. 

 

4.4.3. D’allò general a allò particular i viceversa: l’obra miriana 

contemplada en el seu conjunt  

 

Als Gràfics 92 i 93, es pot observar com el major volum de l’obra de 

Mira es concentra en l’època durant la qual desenvolupa la seva activitat a 

l’Institut d’Orientació Professional, sobretot en la primera etapa, aspecte 
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que ja hem remarcat a mida que s’ha presentat cada categoria temàtica per 

separat. Seguidament, s’aprecia un punt d’inflexió important que ve marcat 

per la fi de la Guerra civil i el seu forçat exili, recuperant l’activitat en la 

dècada que va de 1941 a 1950 i mantenint-se estable fins a la fi de la seva 

vida.  

 

	
Gràfic 92: Publicacions d'Emili Mira i López per àrea temàtica distribuïdes per dècades (I) 
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Gràfic 93: Publicacions d'Emili Mira i López per àrea temàtica distribuïdes per dècades (II) 
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Hem de tenir present que, com ja vam apuntar en un inici, la última 

dècada del gràfic no palesa la realitat, ja que només contempla quatre anys 

de la seva producció, fet que a priori podria fer pensar que el nivell de 

producció va disminuir amb respecte la dècada anterior. En aquest sentit, 

hem de precisar que el nombre total d’obres que publica durant la dècada 

de 1951 a 1960, és a dir, durant deu anys, és de 68, mentre que en el 

període que va de 1961 a 1964, any de la seva mort, el total d’escrits que 

trobem és de 28, qüestió que ens anima a pensar que, d’haver viscut més 

anys, és probable que la xifra s’hagués mantingut similar a la de la dècada 

anterior. 

Tal i com hem fet pels casos de Turró i Pi i Sunyer, a continuació 

presentem, a la Taula 6, el conjunt de revistes especialitzades en les que 

Mira publica la seva obra. Es tracta d’un total de 96 publicacions diferents, 

xifra que dona idea de la dispersió de la seva obra al mateix temps que 

confirma l’afany divulgatiu de l’autor. 

Durant l’etapa barcelonesa de Mira, que és l’època que emmarca el 

nostre treball, són cinc les publicacions que recullen el major nombre 

d’articles, les quals hem ressaltat en color groc a la Taula 6, mentre que en 

l’etapa sud-americana, és la revista Arquivos Brasileiros de Psicotécnica 

(marcada en color verd a la mateixa Taula) la que conté el major índex 

d’articles. 

Així, destaquem que els 149 articles continguts a les cinc revistes 

remarcades en groc – publicades a Barcelona – signifiquen el 33,2% del 

total de l’obra de Mira, mentre que els 37 treballs de la revista Arquivos 

Brasileiros de Psicotécnica, suposen el 8,2% del total de les publicacions de 

l’autor.  

Tenint en compte que dels 448 documents contemplats en la nostra 

anàlisi,  355 són articles de revista, és a dir, que el 79,2% de treballs són 

publicats en revistes especialitzades, podem establir que serà aquest un 

dels mitjans principals de presentació i difusió de l’obra miriana 
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Publicació Número 
d'articles 

Revista Médica de Barcelona 71 
Arquivos Brasileiros de Psicotécnica 37 
Archivos de Neurobiología 34 
Anals de l'institut d'Orientació Professional 17 
Annals de Medicina 14 
Revista de Pedagogia 13 
Butlletí dels Mestres 9 
Justícia Social 8 
Treballs de la Societat de Biologia 8 
Revista de Psicologia i Pedagogia 7 
Anals de Ciències Mèdiques 6 
Revista do Serviço Público 6 
Ars Médica 5 
La Razón 4 
Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades 3 
Boletim da CBAI 3 
Facultas 3 
La Semana Médica 3 
Nuestros Hijos 3 
Psyke 3 
Revista Catalana de Psiquiatria i Neurologia 3 
Revista de la Universidad de La Habana 3 
Revista de Sanidad de Guerra 3 
Revista Latinoamericana de Psiquiatria 3 
Actualidad Médica 2 
Anales de la Sección de Orientación Profesional de la Escuela del Trabajo 2 
Archivos de Neurología y Psiquiatría 2 
Boletim Semanal 2 
Boletín del Laboratorio de Psicopedagogía Sebastián Morey Otero 2 
Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya 2 
La Revista 2 
Monografies Mèdiques 2 
Neurobiología 2 
Revista de Medicina y Cirugía del Instittuto Médico-Farmacéutico 2 
Revista de Neuropsiquiatria 2 
Revista de Psiquiatría y Criminología 2 
Revista do Ensino 2 
Voluntad 2 
Acta Neuropsiquiátrica Argentina 1 
Anales de Cirugía 1 
Anales de Instrucción Primaria 1 
Anals d'Orientació Professional 1 
Annals de Ciències Mèdiques 1 
Archivos de Criminología, Neurología y Disciplinas Conexas 1 
Archivos de Medicina Legal e Identificaçao 1 
Archivos del Hospital de Niños Roberto del Río 1 
Archivos Médicos 1 
Archivos Médicos Mexicanos 1 
Arquivos da Assistencia a Psicopatas do Estado de Sao Paulo 1 
Arquivos da Escola de Educação Física e Desportos  1 
Arquivos de Neuropsiquiatria 1 
British Journal of Psychology 1 

 

Taula 6: Revistes especialitzades en les que publicà Emili Mira i López 
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Publicació Número 
d'articles 

British Medical Journal 1 
Bulletin de Psychologie 1 
Butlletí Bimestral del Seminari de Publicitat de l'Institut Psicotècnic de la Generalitat de 
Catalunya 1 
Cadernos de Administração Pública 1 
Cuadernos de Psicologia 1 
Cultura 1 
Cultura Médica 1 
Educación 1 
Idort: Revista Brasileira de Productividade 1 
Journal of Clinical and Experimental Psychopathology 1 
Journal of Criminology and Criminal Law 1 
L'Année Psychologique 1 
La Crónica Médica 1 
La Medicina germano-hispano-americana 1 
La Medicina Íbera 1 
La Revue Internationale de Psychopedagogie 1 
Les Circumstàncies 1 
Occupational Psychological 1 
Pédagogie 1 
Política 1 
Proceedings of the Royal Society of Medicine 1 
Progreso de la Clínica 1 
Psicología Industrial 1 
Psiquiatría 1 
Revista de Cirugía de Barcelona 1 
Revista de Escuelas Normales 1 
Revista de la Policlínica 1 
Revista de Medicina Legal y Jurisprudencia Médica 1 
Revista de Medicina y Ciencias Afines 1 
Revista de Neurología 1 
Revista de Organização Científica 1 
Revista de Psicología General y Aplicada 1 
Revista de Servicios Sanitarios y Demográficos de Barcelona 1 
Revista del Colegio Libre de Estudios Superiores 1 
Revista do Senac 1 
Revista Índex de Neurología y Psiquiatría 1 
Revista Médica del Trabajo 1 
Revista Mirador 1 
Revista Nacional de Cultura 1 
Revista O Plantão 1 
Revista Taquigráfica 1 
Tribuna Médica 1 
Vida Médica 1 

 
Taula 6: Revistes especialitzades en les que publicà Emili Mira i López (Continuació) 

 

Però mirem amb més deteniment com es distribueix l’obra de Mira en 

les cinc revistes que hem assenyalat com les que contenen el major nombre 

d’articles en l’etapa prèvia a l’exili del nostre autor. 
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 Al Gràfic 94 mostrem les àrees d’interès presentes en Revista Médica 

de Barcelona. 

 

	
Gràfic 94:  Número d'articles publicats a Revista Médica de Barcelona distribuïts per categories 

temàtiques dins l'obra d'Emili Mira i López 
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propis col·laboradors els quals eren un total de dinou metges entre els que 

figurava el propi Emili Mira (Buqueras i Massons, 1994), amb un gran 

compromís per dotar la revista de rigor i d’independència econòmica i 

ideològica tal i com expressava el Dr. Belarmí Rodríguez Arias (1895-1997) 
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Al gràfic 94 podem observar com les temàtiques que publicà el nostre 

autor a la revista van ser les relacionades amb la crítica i la divulgació dels 

temes que ja hem vist desenvolupats, abastant un total de 44 articles, xifra 

que representa més de la meitat del total d’articles que conté aquesta 

categoria. Es tractava, sobretot, de comentaris dels llibres que arribaven a 

les mans de Mira i la referència completa dels quals es pot consultar a 

l’Annex 6. 

A més a més de l’apartat de crítica i divulgació, Mira presenta gran 

part de l’obra psiquiàtrica i psicopatològica, com també alguns escrits que 

descrivien la tasca desenvolupada a l’IOP. La terapèutica, la medicina i la 

psicologia teòrica també van tenir la seva presència a la revista. 

Seguint amb la presentació de les revistes que contenen un major 

nombre de publicacions en l’etapa de Barcelona de Mira, al Gràfic 95 es pot 

veure la distribució de temàtiques que apareix a Archivos de Neurobiología. 

 

 
Gràfic 95:   Número d'articles publicats a Archivos de Neurobiología distribuïts per categories 

temàtiques dins l'obra d'Emili Mira i López 
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Gonzalo Rodríguez Lafora (1886-1871), a la Conferència que llegia el 

dia 27 d’abril de 1957 al V Congrés de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatría celebrat a Salamanca, explicava sobre la revista el que 

segueix: 

 

«Para la historia de la Psiquiatría Española en el primer tercio 
del siglo XX, creemos conveniente que se recuerde la 
intervención activa de Archivos de Neurobiología desde su 
fundación en 1920 hasta su interrupción en 1937, con motivo 
de nuestra guerra civil, y las relaciones que siempre tuvo, 
tanto con la primera Asociación Española de Neuro-
Psiquiatras, como con la Liga Española de Higiene Mental» 
(Rodríguez Lafora, 1957/2000, p. 606). 

Així, a més a més dels articles dedicats a la crítica i divulgació dels 

temes que ja hem comentat anteriorment, Mira presenta part de la seva 

obra psiquiàtrica i psicopatològica i també alguns aspectes teòrics sobre 

psicologia, tal i com es pot veure al Gràfic 95. 

 Arribats a aquestes alçades del nostre relat, no ens ha de 

sorprendre que una altra de les revistes que contingui un major nombre 

de publicacions sigui la que ja hem presentat en el seu moment com 

l’òrgan de difusió de l’IOP, la revista Anals de l’Institut d’Orientació 

Professional.  

Els temes que apareixen a la revista estan directament relacionats 

amb la tasca que desenvolupà a l’Institut, tal i com hem explicat a 

l’apartat corresponent. De forma que, al Gràfic 96, podem veure com, a 

més dels 6 articles dedicats a aspectes divulgatius, apareixen alguns dels 

treballs que hem classificat dins les àrees de Psicologia del Treball, 

Orientació i Selecció Professional (10) i Aparells i Tècniques de Mesurament 

(3). 
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Gràfic 96:   Número d'articles publicats a Anals de l'Institut d'Orientació Professional distribuïts per 

categories temàtiques dins l'obra d'Emili Mira i López 

  

Recordem que l’Institut passà per tres etapes diferents en funció del 

context històric i polític, canviant al mateix temps l’òrgan de difusió dels 

treballs que allà es van desenvolupar. Així, a la Taula 6, hem recollit la 

revista Anales de la Sección de Orientación Profesional de la Escuela del 

Trabajo que conté 2 treballs de la segona època de l’Institut, durant la 

Dictadura de Primo de Rivera, i també Anals d’Orientació Professional que 

s’establiria durant l’última etapa de l’Institut, amb 1 article. Per tant, si 

contemplem les tres publicacions, podem establir que el nombre total de 

treballs presentats a la revista portaveu de l’IOP és de 24. 

Annals de Medicina, una altra de les publicacions que hem destacat 

per contenir un nombre important d’obres, la qual presentem al Gràfic 97, 

fou l’òrgan de difusió de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de 

Catalunya, amb una periodicitat mensual que es mantingué 

ininterrompuda des de gener de 1907 fins juliol de 1936.  
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Gràfic 97:   Número d'articles publicats a Annals de Medicina distribuïts per categories temàtiques 

dins l'obra d'Emili Mira i López 
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Gràfic 98:  Número d'articles publicats a Revista de Pedagogía distribuïts per categories 

temàtiques dins l'obra d'Emili Mira i López 
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cites que conté. Pensem, com desenvoluparem tot seguit, que una mirada 

atenta als autors que inspiren els escrits que hem analitzat, també ens 

pot mostrar les coordenades que ens permetin arribar, finalment, a la 

connexió entre els tres personatges que en aquesta segona part del treball 

hem presentat de forma individual. Ha arribat el moment doncs, de 

mostrar-los conjuntament. 
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