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Cataluña». Riera desafiava Pasqual a què li presentés un sol 
cas clínic produït al país que certifiqués l’èxit terapèutic del 
mercuri. Tothora pensava, ben al contrari, que aquest element 
no feia res més que agreujar l’estat de salut dels pacients que 
s’hi sotmetien. En aquest mateix escrit, Riera també critica-
va la proposta de Pasqual d’aixecar els malalts del llit. En 
aquest punt, Riera es referia als autors mèdics més predicats 
de l’època per rebatre els arguments de Pasqual. Considerava 
aquesta pràctica com a temerària, si bé acceptava, però, la 
seva aplicació en casos molt especials, extremant les precau-
cions: calia asseure el malalt en una cadira, i mantenir-lo ben 
abrigat. 
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que escribió el Dr. Don Gaspar Armengol, médico y cirujano, en 
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RIERA i REFART, Josep

Metge i naturalista. Nascut a Vic durant la segona meitat del 
segle xviii. Es graduà en medicina a la Universitat de Cervera 
l’any 1794, i esdevingué metge per oposició de l’Hospital de 
la Santa Creu de Barcelona. El 25 de gener de 1804 va ser ad-
mès a la Direcció d’Història Natural de la Reial Acadèmia de 
Ciències Naturals i Arts de Barcelona, on ostentà els càrrecs 
de revisor (1806-1807) i director (1815). Entre els anys 1816 
i 1821 va ser director de la Secció de Zoologia i Mineralogia 
de la mateixa Acadèmia. En aquesta institució va llegir diver-
ses memòries sobre temes relacionats amb les ciències de la 
vida. Morí a Barcelona el mes de novembre de 1821, víctima 
de l’epidèmia de febre groga que aleshores afectava la capital 
catalana. 
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Ensayo para el hallazgo de las verdades físicas. Memòria llegida a 
la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona el 18 
d’abril de 1804. [Manuscrit conservat a l’Arxiu de la Reial Acadè-
mia de Ciències de Barcelona.]

Memoria sobre la historia físico-química del hombre. Memòria llegida 
a la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona el 27 
de març i el 3 de juliol de 1805. [Manuscrit no localitzat.]

Memoria sobre un plan metódico de clasificación en Historia Natural. 
Memòria llegida a la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de 
Barcelona el 18 de maig de 1808. [Manuscrit conservat a l’Arxiu de 
la Reial Acadèmia de Ciències de Barcelona.]
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Memoria sobre los seres organizados. Memòria llegida a la Reial Aca-
dèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona el 14 de juny de 
1815. [Manuscrit no localitzat.]

Disertación sobre la reproducción de los animales. Memòria llegida a 
la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona el 20 
de gener de 1816. [Manuscrit conservat a l’Arxiu de la Reial Aca-
dèmia de Ciències de Barcelona.]

Discurso sobre el origen y causa de los mónstruos. Memòria llegida a 
la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona el 4 de 
juny de 1817. [Manuscrit conservat a l’Arxiu de la Reial Acadèmia 
de Ciències de Barcelona.]
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ROGÉS i MORAGAS, Joan

Matemàtic. Va néixer a Barcelona el 27 de juny de 1806. Es-
tudià al Seminari Conciliar de Barcelona i a la Universitat 
d’aquesta mateixa ciutat. L’any 1829 va obtenir el títol de 
mestre de primeres lletres. En aquest mateix any es va traslla-
dar a Girona, on va crear una escola de primer ensenyament 
que, segons l’acadèmic Francesc Presas, es regia «según los 
modernos adelan tos pedagógicos, pero con notables ventajas 
sobre sus contemporáneos», ja que «desarrolló en grande es-
cala el plan de enseñanza que concibiera. Por una parte her-
manaba la memoria con el raciocinio y por otra el atractivo 
con el deber». El 1831, per requeriments familiars, va retor-
nar a Barcelona, on es va dedicar a l’ensenyament en diverses 
escoles de primeres lletres. L’any 1836 va ingressar a la Di-
recció de Matemàtiques i Mecànica de la Reial Acadèmia de 
Ciències Naturals i Arts de Barcelona. La memòria d’ingrés 
va versar sobre les quantitats positives i negatives, amb la 
següent valoració de l’aleshores director de Matemàtiques i 
Mecànica, Pere Màrtir Armet: «La sola eleccion de la mate ria 
manifiesta la inteligencia del interesa do en las matemáticas, 
pues la que ha ele gido, le ha dado campo para internarse en 
los varios ramos de que trata, para poder dar una idea de sus 
conocimientos». En aquesta mateixa institució va llegir di-
verses memòries sobre matemàtiques; el 1839 en fou nome-
nat catedràtic de Matemàtiques Pures i el 1855, director de la 
Secció de Ciències Fisicomatemàtiques. L’any 1840, amb la 
finalitat d’assistir les seves classes, va publicar uns Elemen-
tos de matemáticas puras. El 1842 va ser nomenat membre 
de la Societat Filomàtica de Barcelona. Aquell mateix any 




