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NOGUER i MOLINS, Lluís

Metge. Nascut a Oristà l’11 de maig de 1886. Es va llicenciar 
en medicina a Barcelona el 1910, i es doctorà a Madrid el 
1913. Aquell mateix any va ser nomenat professor auxiliar 
a la Càtedra de Patologia Mèdica de Barcelona. El 1920 va 
aconseguir el nomenament de professor ajudant de les classes 
pràctiques de la Càtedra de Patologia General i dels cursets 
d’exploració clínica i diagnòstic. Des de 1926 fins a 1943 
treballà com a cap del dispensari de medicina general de la 
clínica de patologia mèdica de l’Hospital Clínic de Barcelo-
na. De 1944 al 1956 treballà a la Càtedra de Semiologia de la 
Universitat de Los Andes (Mérida, Veneçuela). El 1958 es va 
incorporar a la Càtedra de Patologia General de la Universitat 
de Barcelona, fent-se càrrec de les pràctiques d’exploració 
clínica, tasca que desenvolupà fins al 1968. Al llarg de la seva 
carrera va escriure nombrosos articles a revistes mèdiques 
especialitzades, i és autor del manual Exploración Clínica 
Práctica (1916), obra de la qual es van fer nombroses edi-
cions i que pel seu contingut sinòptic i pràctic va esdevenir un 
referent indispensable per a diverses generacions d’estudiants 
de medicina. L’any 1961 la comunitat mèdica de Barcelona li 
va retre un sentit homenatge en reconeixement a la seva tra-
jectòria professional. Noguer i Molins va morir a Barcelona 
el 19 de maig de 1972, a l’edat de vuitanta-sis anys.
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NOVELLAS i ALAVAU, Onofre Jaume

Matemàtic i astrònom. Va néixer a Torelló el 15 d’abril de 
1787 en el si d’una família de menestrals dedicats a la fabri-
cació de pintes. Va estudiar les primeres lletres amb el mestre 
Agustí Recorda i llatí amb el prevere Fortià Bertrans. En no 
poder continuar els estudis a Torelló, els seus pares van de-
cidir enviar-lo als escolapis de Moià per estudiar retòrica. En 
aquest centre va rebre els ensenyaments del P. Tomàs Boixe-
ras que n’era el catedràtic d’aquesta disciplina. El 1803 va fer 
estudis de filosofia al Seminari de Vic. L’any 1806, després 
de refusar de seguir la carrera eclesiàstica, va començar a es-
tudiar jurisprudència a la Universitat de Cervera, estudis que 
va abandonar abans d’acabar el primer curs. Es va traslladar 
a Barcelona amb la intenció d’estudiar nàutica, però les pres-
sions familiars el van obligar a tornar a Torelló. En esclatar 
la Guerra del Francès, el 1808, va incorporar-se a una com-
panyia de reserva, alhora que feia tasques d’escrivent tant per 
a l’Ajuntament de Torelló com per l’escrivà Josep Masmitjà. 
En acabar la contesa, va decidir de tornar a Barcelona per tre-
ballar d’amanuense amb l’escrivà Jaume Just. Va ser alesho-
res, als 28 anys, que va recuperar la seva antiga vocació per la 
nàutica i gràcies al seu oncle Fortià Alavau, monjo trinitari, va 
aconseguir d’ésser admès a l’Escola de Nàutica de la Junta de 
Comerç de Barcelona, que dirigia un altre trinitari i osonenc, 
Agustí Canellas.* A l’Escola de Nàutica va adquirir una for-
mació matemàtica bàsica consistent en aritmètica, geometria 
i trigonometria i la seva aplicació a l’astronomia nàutica. En 
morir Canellas, el 1818, va ser nomenat segon professor de 
matemàtiques de l’Escola, encara que no havia acabat tots els 
estudis de nàutica ni havia realitzat les pràctiques de navega-




