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La Facultat de  
Ciències de Tortosa1877-1884

Una petita acadèmia científica a Tortosa. Així ha 
estat descrita la relació entre José Joaquín Lan-
derer (1841-1922), Jaume Ferran i Innocent Paulí 
(1854-1921) al laboratori domèstic del primer, in-
teressat en les ciències de la terra i de l’espai, ben 
connectat amb el món acadèmic francès i pos-
seïdor d’una biblioteca de ciències actualitzada.  

Ferran i Paulí hi van aprendre a fer ciència, a mani-
pular instruments, fer experiments, replicar expe-
riències, tastar el potencial de la tecnologia i llegir 
i escriure articles i correspondència. El treball con-
tinuà a casa de Ferran on, amb Paulí, mostraren 
al metge Amalio Gimeno el 1884 la recerca sobre  
el còlera.

Fotografia que mostra al Dr. Jaume Ferran al  seu despatx de Tortosa, al costat dels seus companys 
els doctors I. Pauli i Gimeno. ca 1883



Ciència, tècnica  
i el treball en equip

1879
Al laboratori de Tortosa es formen 
en el maneig del microscopi i pre-
nen consciència de la importància 
de fer visible aquell món. Les ob-
servacions i dades sobre corrents 
tel·lúrics de Landerer dialoguen 
amb les idees i habilitats tècni-
ques de Ferran i Paulí, tot esta-
blint la primera línia telefònica en-
tre Tortosa i Tarragona (1878). Un 
any després, els coneixements de 
Ferran i Paulí sobre teoria i tèc-
nica fotogràfiques es tradueixen 
en una publicació original sobre 
emulsions fotogràfiques. 



La comissió mèdica de Barcelona i el personal 
de l’Hospital Pharo, antic palau habilitat per a 
l’assistència de colèrics, a Marsella el 1884.

L’esclat del còlera  
a Marsella  

La recerca de Pasteur és objecte d’estudi i re-
producció a Tortosa: Ferran i Paulí s’interessen 
de manera central en la bacteriologia des del 
1879. Aquell aprenentatge, sense parangó a la 
universitat espanyola coetània, permet Ferran 
guanyar el concurs convocat per l’Ajuntament 
de Barcelona per estudiar l’epidèmia de còle-
ra de Marsella in situ el 1884. Hi van els dos, 
amb instruments i reactius, contacten els met-
ges Nicatti i Rietsch a l’Hospital Pharo, aprenen 
a identificar el vibrió del còlera i porten recerca 
i resultats de tornada a Barcelona.

1884



La campanya de  
vacunació a València1885

La recerca continua a Tortosa, on acaben trobant 
la manera de fer una vacuna contra el còlera. Pre-
senten resultats a Barcelona. Ferran ha esdevingut 
aleshores un referent en microbiologia a Espanya. 
El 1885 esclata l’epidèmia de còlera a València i, mi-
tjançant el metge i polític Amalio Gimeno, els con-

tracten per estudiar la malaltia i iniciar la vacunació. 
La campanya és notable: milers de vacunats i gran 
desplegament propagandístic. Però també esclata 
la polèmica: comissions internacionals i alguns met-
ges locals posen en dubte la seva tècnica i critiquen 
que en tregui profit de les vacunes. 



Una relació d’amistat 
i malentesos1879-1885

Col·legues a Saragossa des del 1879, 
quan Ferran, instal·lat per breu temps 
com a metge oculista, explicà els seus 
coneixements fotogràfics. La relació 
entre Ferran i Santiago Ramón y Ca-
jal fou cordial i fluïda, fins el 1885: van 
compartir idees, experiències, tècni-
ques de representació i resultats. Fins i 
tot, el futur premi Nobel es va vacunar 
com els altres professors de la Facul-
tat de Medicina de València el 1885. 
Aleshores, Cajal s’arrenglerà amb els 
crítics i, malgrat coincidir a Barcelo-
na anys després, la relació mai ja no  
va prosperar.



La vacunació anticolèrica de Ferran va 
transcendir el món mèdic per irrom-
pre a l’esfera pública, tot polaritzant 
l’opinió pública, convertint la contro-
vèrsia en un afer polític. En aquell con-
text, l’Ajuntament de Barcelona, a punt 
d’inaugurar l’Exposició Universal del 
1888, decideix acceptar la proposta 
de Ferran de construir un Laboratori 
Microbiològic Municipal el 1886. Pas-
teur recolza la petició i, a finals d’any 
s’engega el projecte i a primers del 
1887 ja produeixen les primeres va-
cunes antiràbiques.

El Laboratori 
Microbiològic 
Municipal de Barcelona

1886



Recerca i vacunació al 
Laboratori Municipal1887-1890s

Des de l’arrencada, Ferran polaritza tot allò que fa i les seves pràctiques al Laboratori conciten de-
fensors i detractors. Això es reprodueix al Laboratori, on no aconsegueix el suport del seu equip. De 
fet, també es fracassa a l’hora de fer del Laboratori l’escola bacteriològica que no tenia Barcelona.  
Els mitjans de comunicació ventilen crítiques i estenen ombres sobre les pràctiques experimentals de 
Ferran. Els resultats també són evidents en la recerca sobre malalties infeccioses. La última dècada del 
segle és convulsa: èxits al costat de denúncies, abandó de part de l’equip. 



L’esclat de la pesta 
a Oporto  

La pesta declarada a Oporto el 1899 permet Fe-
rran liderar la comissió enviada per l’Ajuntament de 
Barcelona, acompanyat pels metges Viñas i Grau. 
Estudien el sèrum antipestífer de Yersin i elaboren 
una vacuna amb bacil atenuat per la calor. Les au-
toritats portugueses reconeixen prioritat a Ferran 
sobre la vacuna de Haffkine, que també consistia 

en inoculació de cultiu pur de bacil pestífer, i pro-
posen el nom “vacuna Ferran-Haffkine”. En tornar a 
Barcelona el cas genera, un altre cop, controvèrsia 
pública, ja que Ferran vacuna a personal del labo-
ratori i es produeixen complicacions postvacunals  
i noves acusacions de mala praxi.



La creació de l’Institut 
Ferran a Barcelona 1900

Ferran decideix el 1900 tirar endavant la seva vo-
cació empresarial i crea a la carretera d’Horta a 
la Sagrera, entre els carrers Manigua, Estévanez  
–ara Garcilaso- i Acàcies, el nou Instituto de Patolo-
gía Experimental e Higiene, conegut com a Institut 
Ferran, que també esdevé el seu domicili familiar. 
Allí disposa d’un consultori de malalties infeccio-

ses, elabora i aplica vacunacions per a diferents 
malalties –com ara una de les primeres vacunes 
polivalents per a diverses malalties animals- amb 
un caràcter plenament comercial, i també fabri-
ca llevats per millorar la qualitat del vi, processar  
la llet, etc.



Destitució de Ferran 
al Laboratori Municipal1905

La gestió paral·lela dels dos laboratoris es tradueix en noves acusacions sobre l’administració dels re-
cursos municipals i dels comptes del laboratori de la ciutat. També sobre una suposada manca d’ètica 
professional en la pràctica de la vacunació davant de diferents malalties infeccioses. La premsa esdevé 
el lloc de disputa de les noves controvèrsies. Dos expedients consecutius, el 1903 i el 1905, amb Ramon 
Turró al capdavant de les crítiques, suposen l’expulsió definitiva de Ferran del Laboratori Municipal. 



El 1906 Ferran treballa ja a temps complet al seu la-
boratori de la Sagrera. Aquell mateix any és el de la 
consagració de Santiago Ramón y Cajal, que guan-
ya el premi Nobel. Un any després, el 1907, Ferran 
va rebre el premi Bréant atorgat per l’Académie des 
Sciences de París, aleshores dirigida pel seu amic 

Émil Roux per haver estat el primer en mostrar l’ac-
ció del vibrió del còlera de Koch en els animals, la 
immunització d’aquests i la iniciativa d’immunitza-
ció preventiva de l’home contra el còlera. El treball 
al seu laboratori produeix resultats rellevants amb 
la vacuna antialfa contra la tuberculosis.

Recerca i vacunacions 
a l’Institut Ferran



Visita reial a l’Insitut Ferran, Barcelona, 1929. Ferran agafat del braç d’Alfons XIII, 
flanquejats pel catedràtic Andrés Martínez Vargas i el net Joan Vila Ferran.

Reconeixement  
al mestre de la 

bacteriologia 1907
Des del 1907 i fins la seva mort, els partidaris de Ferran no van deixar de publicar tota mena de textos 
on el proclamen un savi universal de la categoria de Pasteur o Koch. En aquells anys, Ferran publica re-
sultats de recerca en nombroses revistes estrangeres, rep reconeixement internacional a Berlin, París  
i Buenos Aires, i és nomenat membre de desenes de societats i acadèmies mèdiques internacionals.  
El seu mestratge es limita a Barcelona al seu entorn i laboratori, lluny de la universitat, però la seva re-
cerca té un ressò global.



Una pèrdua
irreparable1929

Els obituaris reten homenatge a Jaume Ferran, tras-
passat el 1929. La Revista de Ciencias Biológicas y 
de Medicina Experimental, Laboratorio, la Revista 
de Higiene y Tuberculosis, los Archivos del Institu-
to de Medicina Práctica recullen nombrosos textos, 
d’arreu del món, de reconeixement i de condol.

Hi és un lament general de pèrdua d’un home amb 
un talent científic revolucionari. No hi són els repre-
sentants del catalanisme mèdic de l’escola biolò-
gica de Barcelona ni el món científic representat 
per Santiago Ramón y Cajal. 



Ferran i el vibrió  
del còlera: llegat  

i present d’un geni
Jaume Ferran i Clua desafià la mirada al vibrió del còlera establerta per Robert Koch, tot aconseguint 
produir una vacuna subcutània el 1884 amb resultats positius. Ferran va establir doctrina en ciència bà-
sica en els àmbits de la microbiologia, la immunologia i la vacunologia, tot esdevenint un incansable in-
vestigador. La recepció pública de les seves vacunes va ser massiva i va contribuir a consolidar una de 
les millors eines terapèutiques de la medicina contemporània. La seva figura i obra és avui de plena ac-
tualitat i mereixen el reconeixement i estudi.



Una producció de:

Direcció del projecte a càrrec de:

Suport material de l’exposició de:

Arxiu Salvador Tió
Arxiu Francesca Portolés

Família del Dr. Jaume Ferran Clua

Disseny gràfic, producció,  
impressió i muntatge:

Finançada i produïda per:

Col·legi Oficial de Metges  
de Barcelona, COMB

Comissariada per:

Alfons Zarzoso, Museu d’Història  
de la Medicina de Catalunya

Sara Fajula, Arxiu Històric, CoMB

Suport de: 

Realització tècnica a càrrec de:

Museu d’Història de  
la Medicina de Catalunya

Servei d’activitats  
i congressos, COMB 
Arxiu Històric, COMB

Serveis Generals, COMB
Unitat d’Estudis Acadèmics, COMB

Sala d’exposicions Agustí Pedro Pons 
COMB, octubre 2021 - juny 2022

La mirada  
microscòpica  

Una vida al laboratori

Jaume Ferran Clua 
(Corbera d’Ebre, 1851 - Barcelona, 1929)


