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RIERA i DE GIRONELLA, Marian

Enginyer. Nascut a Vic el 1854 i mort el 2 de febrer de 1924. 
Va ser regidor municipal i membre del Círcol Literari de 
Vich, on l’any 1879 va presentar un fonògraf construït per 
ell mateix. 
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Origen e historia del Fonógrafo. Conferència pronunciada al Círcol Li-
terari de Vich el 2 de gener de 1879. [Manuscrit no localitzat.] 
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RIERA i REFART, Antoni

Metge. Nascut a Vic a la segona meitat del segle xviii. Va ser 
metge titular d’Arbúcies. Va intervenir en la polèmica que en-
frontava els metges partidaris de l’ús del mercuri com a me-
decina i els que consideraven aquest element com un potent 
verí. Amb el seu Dictamen apologético a la Ilustración de la 
Historia Médico-práctica, que escribió el Dr. Don Gaspar 
Armengol, médico y cirujano, en respuesta a la crítica del Dr. 
Josef Pasqual, médico del Hospital de Vich es posicionava a 
favor de les tesis antimercurials i feia una defensa abrandada 
dels arguments de Gaspar Armengol,* que a través d’un altre 
escrit havia criticat les idees de Josep Pasqual* favorables 
a l’ús intern del mercuri. Riera coincidia amb Armengol en 
considerar el soliman corrosiu, un preparat mercurial ideat 
pel metge vienès Van Swieten i utilitzat per combatre la sí-
filis, com un veritable verí, i, per tant, desaconsellable per a 
qualsevol tractament terapèutic. Sense citar en cap moment el 
seu nom, criticava Pasqual per basar els seus arguments en les 
referències d’autors estrangers i no en experièn cies pròpies. 
En aquest sentit, Riera es referia indirectament a Pasqual amb 
aquestes paraules: «...a los famosos epitetos de alucinado, 
terco, poco reflexivo, sabiondo; ya que quiso defender el erre, 
que erre, su trece, que trece, solo porque los Autores lo dicen, 
por más que propias observaciones lo desengañasen: ni debía 
poner sólo su estudio en verlo que sienten los Autores abra-
zando tan apasionadamente el sistema en la práctica de Mé-
dicos extranjeros, si no quería se le dijese que estaba hecho 
mejor Médico para Londres, y Alemania, que para Vich, y 




