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ROCHA BARRAL, Elvira
ESTÉVEZ i TORRENT, Miquel Àngel

RESUM: Nota breu sobre els domicilis que va tenir Santiago Ramon y Cajal a Barcelona
(1887-1892). Carrer de la Lluna, cantonada carrer de la Riera Alta; carrer del Notariat;
carrer de Consell de Cent, cantonada Bruch. Altres dades basades en l’anàlisi dels
arxius municipals.

Paraules clau: “Cajal i Barcelona” “domicilis de Cajal a Barcelona”.

RESUMEN: Nota breve sobre los domicilios en los que residió Santiago Ramón y Cajal
durante sus años en Barcelona (1887-1892). Calle de la Luna, esquina c. de la Riera
Alta. Calle del Notariado. Calle de Bruch, cerca de Consejo de Ciento. Otros dados
basados en el anàlisis de los archivos municipales.

Palabras clave: “Cajal y Barcelona” “Domicilios Cajal Barcelona”.

*

Malgrat la molt extensa obra escrita que hom pot trobar quant a l’obra científica i la
biografia de Santiago Ramón y Cajal, la recerca de documents primaris als arxius de
Barcelona ofereix un munt de verificacions que considerem d’interès indubtable.

La nostra recerca comença per la verificació de tots els moviments de tipus professional,
com ara preses de possessió del seu destí a Barcelona, com a catedràtic d’Histologia de
la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, sol·licitud de permisos per a
atendre congressos, assistència com a vocal de tribunals d’oposició de la seva
especialitat, pròrrogues de presa de possessió de nous destins, etc.

D’acord amb les dades de les seves publicacions, com ara les respectives cobertes dels
quatre números de la Revista Trimestral de Histologia normal y patológica, que fou publi-
cada als tallers de la Casa Provincial de Caritat de Barcelona , hem deduït que la seva
afirmació d’haver viscut al carrer de la Riera Alta, “...me instalé modestamente en una
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casa barata de la calle de Riera Alta...”, tal com ell mateix deixa escrit a les seves
memòries, és una errada. Així ens ho permet afirmar el conjunt de documents procedents
dels Arxius i Registres Municipals consultats per nosaltres.

En primer lloc, l’edifici d’habitatges aïllat de planta baixa i cinc pisos, projectat el 1883 per
Jaume Clot en un extrem del solar de l’antic convent dels caputxins, de construcció proba-
ble al 1887, conegut com “Casa Miquel Faralt”, que en fou el seu primer propietari, encara
existeix. Aquest edifici de tres façanes, amb encoixinats als baixos i a les cantonades, amb
un estucat vermellós, construït pel mestre d’obres Josep Carreras, mai no ha tingut l’entrada
pel carrer de la Riera Alta. Hom pot comprovar que té una única entrada, amb porta de ferro,
pel número 1 del carrer de la Lluna. Tot i que els balcons, tots amb baranes de ferro colat,
que donen a la Riera Alta corresponen a l’habitatge de la porta segona, precisament la
llogada per la família Ramón Fañanás tot just arribada a Barcelona. Volem dir que fou aquí
on Santiago Ramón y Cajal va descriure per primera vegada la “no anastomosi” de les
terminacions nervioses, afirmació que li permetria formular, posteriorment, la teoria de la
neurona. I va ser al número 1 del carrer de la Lluna on Ramón y Cajal detallà per primera
vegada les diferents neurones de les circumvolucions cerebel·loses, la retina de les aus,
les cèl·lules gegants del lòbul cerebral elèctric de la tremolosa, etc.

Voldríem que Barcelona no ignorés que en aquest edifici de parament estucat vermellós,
de balcons amb baranes de ferro colat, que es disposen en un ritme vertical, amb
alternança de balcons amb llosana –sostinguts amb mènsules, excepte a l’últim pis- i
amb ampit, coronat el conjunt per una cornisa molt volada sostinguda per mènsules, de
forma semblant a les cases veines, etc., el conegut com “le professeur de Barcelone”
Cajal es va iniciar en l’estudi del sistema nerviós.

És molt probable que les paraules de la cita de l’obra de Diego Ferrer a “Cajal y Barcelona”,
publicada per la Fundació Uriach 1838, pàgina 25, “...Juan Paulís cita a Pi Suñer, según el
cual Cajal se instaló en [...]  la calle de la Cera...”. [...] Cada año tenía un hijo y publicaba
un libro. Era difícil encontarr una silla en que sentarse...”, siguin resultat d’una confusió:
donar el nom del carrer de la Cera al que en realitat era el carrer de la Lluna.

Ens afirmem en aquesta suposició basant-nos en el fet que, consultant els plànols de la
ciutat, ja siguin els actuals com els dels anys 1888/89, es pot comprovar que tots dos
carrers són molt a prop, les seves dimensions i perfils urbanístics són semblants, i enca-
ra que no dubtem de la vàlua del qui fóra metge de la família Ramón Fañanás, tampoc no
podem excloure que la referència que fa al nom del carrer sigui errònia.

Els números 3 i 4 de la mateixa Revista Trimestral de Histologia normal y patológica,
editats en un sol volum, porten a la coberta l’adreça administrativa del carrer del Notariat,
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n. 7, 2n. En aquest edifici sí que hi llueix la placa commemorativa que ens explica que
Ramón y Cajal va viure en aquell indret. A més dels arxius tenim igualment la confirmació
del certificat de defunció de la seva filla Enriqueta, de dos anys d’edat, natural de
València, que morí en aquest habitatge a les quatre de la tarda del dia 22 de juny de
1889. Tan sols un mes més tard, el 25 de juliol, hem comprovat el certificat de naixement
d’una altra filla, María del Pilar, sisena dels fills del matrimoni, la qual cosa dóna fe del
naixement d’aquesta nena el qual es produí en el mateix indret en què morí la seva
germana que la precedia.

Ramón y Cajal era a Madrid opositant a la plaça deixada per Aureliano Maestre de San
Juan, el qual morí uns quants anys abans d’arribar a la jubilació. Som a l’any 1891. El 14
de desembre de 1891 neix el seu setè fill, en Lluís. D’acord amb el certificat de naixement
del Registre, el nen ve al món al segon pis del número 304 del carrer de Consell de Cent.
No disposem de dades per confirmar que la família Ramón Fañanás visqués en aquesta
adreça. Al contrari, creiem que l’absència forçosa del pare per acudir a opositar a Ma-
drid, fóra suficient raó perquè la mare fos atesa per amics residents en l’habitatge
esmentat.

Per acabar, direm que sí sembla cert que el darrer habitatge d’en Ramón y Cajal a
Barcelona fou al carrer del Bruc, com ell mateix diu també a les seves memòries: “Ulte-
riormente, y contando ya con otros emolumentos (los proporcionados por algunos médi-
cos deseosos de ampliar en mi laboratorio sus conocimientos histológicos y
bacteriológicos), me trasladé a la calle del Bruch, a cierta casa nueva y relativamente
lujosa. En ella dispuse de una hermosa sala donde instalar el laboratorio y de un jardín
anejo, muy apropiado para conservar los animales en curso de experimentación.”

No hem pogut trobar aquesta casa, senzillament perquè l’edifici ja no existeix. Però les
nostres recerques ens han portat a localitzar, entre els carrers de Consell de Cent i
Diputació, aquell habitatge de què parla Ramón y Cajal. Vàrem tenir la sort de trobar-lo
per la via més directa de la història oral i vam poder comprovar que, efectivament, la
família Ramón Fañanás va viure al carrer del Bruc. Els actuals propietaris de la farmàcia
A. M. Sánchez Frexe, del número 88 del carrer del Bruc ens van assegurar, de paraula,
que els antics farmacèutics els explicaren que havien fet receptes magistrals per a la
família Ramón Fañanás, la qual habitava a l’edifici situat a l’altra banda del carrer.
Aquest fou, doncs, el tercer habitatge real dels Cajal a Barcelona, des de desembre de
1887 fins al març de 1892.

Aquestes recerques fetes als diferents arxius Municipals de la ciutat de Barcelona, les
acompanyem de les còpies adients dels documents i dels plànols, i també de les fotografies
dels edificis i carrers que s’esmenten en aquesta comunicació.
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