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“Herpétide vesiculosa: eczema agudo herpético” 
Pintat i cromolitografiat per Acevedo, litografiat per Mateu 
i publicat per Olavide. Madrid, 1871-73.



Lepra
La lepra fou un veritable flagell social que assolà 
l’Europa medieval. La principal resposta fou la con-
demna a l’ostracisme social, basada en una par-
ticular interpretació dels preceptes bíblics. Arreu 
d’Europa es crearen prop de 18.000 leproseries. A 
la Barcelona de finals del s. XII, el bisbe Guillem de 
Torroja va promoure la construcció al raval de la 
ciutat (actual plaça del Pedró) d’un hospital per re-
collir leprosos. L’hospital va rebre diversos noms (la 
casa de malalts o de mesells, casa de Santa Maria i 
Hospital de Santa Margarida) i si bé va estar vincu-
lat al nou Hospital General de la Santa Creu creat el 
1401, es va mantenir separat, encara més lluny de la 
ciutat, per por al contagi.

En anys de pluja, el sègol pot ser parasitat 
per un fong que fa aparèixer unes banyes, 
ergot en francès, que contaminen la farina i 
el pa obtingut d’aquelles collites. En època 
medieval, el sègol banyut (Claviceps purpu-
rea) provocava una malaltia, amb greus lesi-
ons cutànies, on les extremitats semblaven 
cremar, amb un dolor intens, es necrosa-
ven i es desprenien sense sagnar. La malal-
tia va rebre diversos noms, relacionats amb 
aquests trets: foc de l’infern, de volatge, foc 
de Sant Antoni o de Sant Marçal, mal dels 
ardents, ergotisme.

Algunes substàncies del sègol banyut eren 
al·lucinògenes. Els malalts embogien i sem-
blaven endimoniats o posseïts. Fundada al 
sud de França al s. XI, en agraïment al gua-
riment miraculós d’un malalt per media-
ció de Sant Antoni, l’orde dels antonians es 
dedicà a l’assistència hospitalària d’aquests 
malalts. Distingits amb la creu de Sant Antoni 
(la tau blava), els antonians establiren hos-
pitals als camins de peregrins del camí de 

Sic 
mortuus
 mundo. 
Vivus 
iterum 
Deo

Mal 
dels 

ardents, 
Ergotisme.

Absis de Sant Climent de Taüll: Llàtzer 
el leprós, c. 1123 (MNAC)

Fragment del retaule de Sant 
Antoni (MNAC)

Detall d’extremitat inferior a la mènsula de l’esglèsia 
romànica de Javierrelatre (Alt Aragó)

La temptació de Sant Antoni, Matthias Grünewald, 1516, 
Retaule d’Isenheim (Museu d’Unterlinden de Colmar, 
Alsàcia)

Esglèsia de Sant Llàtzer al raval de Barcelona, s. XII

Pintura religiosa: La capa de Sant Martí i el leprós, 
c. 1450 (Museu d’Art de Basilea)

 “Sic mortuus mundo. Vivus iterum Deo”.

Els rituals de separació, sempre basats en la por, 
partien del diagnòstic mèdic de la lepra. El le-
prós era sotmès a una missa de difunts o al seu 
funeral en vida on el comminaven a no freqüen-
tar llocs públics i a advertir la seva presència amb 
una indumentària característica –hàbit, escudella 
i matraca-, tot recordant-li que “havia mort per al 
món i que només tornaria a viure amb Déu”.

Només en resta com a vestigi la capella romàni-
ca de l’església de Sant Llàtzer que formava part 
d’aquell hospital. A dins, encara es pot veure la 
tribuna, elevada, on els leprosos podien assistir a 
la missa de manera separada dels altres fidels.

Sant Jaume, on s’hi troben exvots en forma 
d’extremitats als capitells.
En un fragment del retaule de Sant Antoni 
(MNAC) es representen, davant de la tomba 
del sant a Vienne, França, uns malalts d’er-
gotisme que són atesos per un frare anto-
nià, que els està netejant mentre un escolà 
acosta un pa de blat. La correcta alimenta-
ció i higiene curava a molts dels afectes del 
foc de Sant Antoni.

El pintor renaixentista germànic Grünewald 
representà en un retaule políptic pintat per 
ambdues part un Crist convuls i dolorós que 
ha estat interpretat com un malalt d’ergo-
tisme. Una altra escena mostra les temp-
tacions de Sant Antoni, envoltat de figures 
monstruoses, producte de les al·lucinacions 
provocades per la malaltia. 

A l’extrem inferior, destaca la presència 
d’una víctima del “foc de Sant Antoni” que 
es retorça amb espasmes dolorosos i amb 
aparatoses lesions cutànies.

      foc de 
Sant Antoni



Escrofules
L’escròfula fou una malaltia, molt freqüent des d’època 
medieval, que es caracteritzava per un inflament dels 
ganglis limfàtics, especialment els del coll, que supu-
raven, pudien i produien ulceracions a la pell. El metges 
l’anomenaren “struma”, en llatí, però fou més conegu-
da amb els noms de “mal du roi” o “king’s evil”, atesa la 
suposada capacitat taumatúrgica dels reis de França i 
Anglaterra des del segle V. És a dir, el poder de curar els 
escrofulosos amb la imposició de les seves mans reials.

Els gravats del segle XVII mostren com, un cop l’any, 
després de missa, els metges presentaven els escrofu-
losos al rei, que els imposava les mans i els deia “el Rei 
et toca, Déu et cura”. La cerimònia no era sinó un acte 
de reafirmació pública de l’origen diví de l’autoritat re-
ial. La tradició es va mantenir vigent fins les primeries 
del segle XIX, quan es produí el col·lapse definitiu de 
l’Antic Règim.

A la Catalunya del 1800 s’hi troben nombroses referències terapèutiques contra les escrò-
fules: tota mena de medecines i, sobretot, la creixent balneoteràpia. A finals del segle XIX, 
es descobrí el patògen (Mycobacterium tuberculosis) causant d’aquesta adenopatia cervi-
cal tuberculosa crònica, que es va combatre amb antibioteràpia.

Enric IV de França tocant les escròfules. 
Gravat de Pierre Firens extret de l’obra d’André du Laurens De strumis earum causis et curæ, 1609

Escultura de Sant Roc a l’escala d’accés a l’Hospital de la 
Santa Creu

Gravat del “toc reial” de Carles II d’Anglaterra 
recollit pel seu cirurgià John Browne a la seva 
obra Adenochoiradelogia, An anatomick-
chirurgical treatise of glandules & strumaes 
or, Kings-evil-swellings, 1684

Sant Roc a l’Hospital. Tintoretto, 1549 (Església de Sant Roc, Venècia)

Miniatura amb representació de la pesta a la Bíblia 
de Toggenburg, Suïssa, 1411

La pesta no és una malaltia dermatològica. 
Aquesta infecció bacteriana, transmesa per 
la puça de la rata, tenia un quadre clínic ca-
racterístic, causat per un bubó ganglionar, 
localitzat als engonals, aixelles i a nivell fe-
moral. Una adenopatia edematosa represen-
tada per les arts plàstiques des del segle XV.

La pesta ha estat una malaltia amb conse-
qüències aterradores a Europa des del 1348 
fins el segle XIX.

El politeisme catòlic atorga una conside-
ració especial als sants protectors davant 
de grans calamitats. És el cas de Sant Roc, 
venerat a Europa des del segle XIV, i amb 
una presència generalitzada al territori i 
a la toponímia de l’antiga Corona d’Ara-
gó. L’actuació de Sant Roc davant la pes-
ta mostrava una actitud altruista i exem-
plar, en especial quan les autoritats eren 
les primeres en fugir. Tintoretto va reco-
llir aquest sacrifici del sant, vestit de pere-
grí, en el moment de realitzar una de les 
seves curacions miraculoses en un llatze-
ret ple d’empestiferats. Al peu de l’esca-
la d’entrada a l’Hospital de la Santa Creu 
de Barcelona, l’escultura mostra el peregrí 
Sant Roc, protector de l’amenaça epidèmi-
ca, tot mostrant una cama perquè vegem 
les nafres de la seva malaltia, i el gos que 
li llepa les úlceres. Per això, a més de sant 
protector de la pesta, Sant Roc és el patró 
dels dermatòlegs.

el toc Reial

Pesta



Morbus 
Gallicus

Cap a 1493 una malaltia epidèmia va irrom-
pre a Europa i es va escampar per via sexual 
a partir de la guerra de Nàpols. La malaltia ha 
estat associada de manera tradicional amb 
la sífilis venèria contemporània. A la vetlla 
del 1500, el mil·lenarisme entengué la ma-
laltia com un altre càstig diví per la corrup-
ció dels prínceps cristians.

La malaltia es manifestava a partir d’unes 
pústules, inicialment als genitals, que 
cobrien finalment tot el cos. Percebuda 
com a repugnant i incurable, els malalts 
patien intensos dolors articulars. Aquest 
tret vergonyant de la malaltia justificà 
que cada estat atribuís a d’altres el seu 
origen: “mal francès” (morbus gallicus), 
“mal de la cort” (morbus curialis) a Cas-
tella, mal de Nàpols (morbus napolita-
nus) o grosse vérole a França, “mal de 
sement” (morbus sementi) a la Corona 
d’Aragó, “sarna de Castella” a Portugal, 
“mal dels Portuguesos” a Castella, “ma-
laltia de Bordeus” a Anglaterra o “mal de 
Índies” o “xarampió indià” a Castella.

Arrelada al continent, la malaltia es va difon-
dre amb l’expansió comercial europea del 
segle XVI per via de transmissió sexual. Des 
dels inicis del segle XVI, el “palo santo” o “gua-
iac” fou el remei diaforètic més emprat fins 
que fou substituït pel mercuri, en tota mena 
de formes –pomades, emplastres, fumiga-
cions-, amb uns efectes tòxics superiors al 
mal que es volia combatre. Aquesta pràcti-
ca controvertida va tenir el seu reflex en la 
premsa mèdica catalana des de finals del se-
gle XVIII. El Treponema pallidum i els agents 
antibiòtics que el combateren es descobri-
ren durant la primera meitat del segle XX.

Representació de sifilític per 
A.Dürer, en un text d’Ulsenius, 
1496, i altres gravats de sifilítics 
tractant-se amb vapors 
mercurials: Amsterdam, 1689 
i Londres, 1638

Il·lustració de sifilític del llibre Díaz Benito y Angulo, 
1863 (2ª edició)

Tractament amb el guaiac. Gravat de Jean Galle, s. XVI 
(Bibliothèque Nationale, Paris)

Vicente Borrás Abellá: Vacunació de nens, 1898. Museo del Prado (en dipòsit al Museu Municipal de Málaga)

Mare de Déu protegeix als 
malalts. Hans Conrad Reiter, 
Mortilogus, 1508

Verola
Verola procedeix del llatí variola i signifi-
ca “tacat” i es refereix a les bombolles que 
apareixen al cos del malalt. El nom “pigota” 
designa les grans “pigues” d’aquelles but-
llofes. Una de les malalties infeccioses més 
perilloses i temudes amb què ha conviscut 
la humanitat. La seva virulència es posà de 
manifest amb l’expansió colonial america-
na, que delmà els pobles indígenes i faci-
lità llur conquesta. També Europa va patir 
l’abast mortífer de la verola fins ben entrat 
el segle XX.

Les inoculacions de verola humana foren 
una perillosa terapèutica, a voltes satisfac-
tòria, emprades al llarg del segle XVIII. L’an-
glès Edward Jenner desenvolupà una forma 
d’inoculació bovina, la vacuna, que tingué 
prou d’èxit. Els cirurgians Francesc Balmis, 
d’Alacant, i Josep Salvany, de Cervera, van 
protagonitzar la primera gran “Expedició Fi-
lantròpica” de vacunació massiva a Amèrica 
i al Pacífic als anys 1803-14. Al llarg del segle 
XIX les vacunacions van tenir un gran movi-
ment en contra. No obstant això, gràcies a 
la vacunació massiva la malaltia va desapa-
rèixer per acció mèdica: eradicada segons 
la OMS el 1979.

Codex Florentí, executat el 1569 a partir de testimonis 
directes, descriu l’esclat de la verola que seguí a la 
conquesta espanyola de Mèxic

Gravat de Juan Ximeno Carrera, “Progresión de los 
granos de la vacuna desde el día 4º hasta el 15º en su 
tamaño y color natural”, al Tratado histórico y práctico 
de la vacuna de JL. Moreau, traduït per Francesc Balmis 
al castellà, Madrid, 1803



Les tinyes són unes micosis cutànies que poden 
estar localitzades al cuir cabellut o a les ungles. 
Les més importants són el favus o tinya favosa 
i les tinyes tonsurants. Es tracta de malalties de 
la infantesa i edat escolar, molt contagioses, epi-
dèmiques i transmissibles per contagi directe o 
indirecte.

Nascut a Girona el 1680, el metge Gaspar Casal, aquí suposadament retratat per Goya, va 
descriure per primer cop el “mal de la rosa”, com una malaltia endèmica a Astúries a mitjans 
del segle XVIII. La malaltia es coneix també amb el nom d’origen italià de pelagra: de pelle 
agra, aspra. Com altres malalties d’aquest període també va rebre diversos noms segons la 
ubicació del proponent: mal de misèria, escorbut alpí, lepra asturiensis, mal de fetge a Cas-
tella o “mal del monte” a Zamora.

La tinya és una malaltia social que tro-
bem històricament a Catalunya, lligada 
a contextos de misèria i pobresa, fre-
qüent entre la quitxalla urbana segons 
les fonts dels establiments hospitalaris i 
de beneficència, com era el cas d’altres 
malalties parasitàries (sarna, polls, puces).

El pintor sevillà Murillo, que va viure al segle XVII, 
té diversos quadres dedicats a retratar les descrip-
cions que ja Cervantes feia d’unes condicions de 
vida on la tinya i els polls, com a signe de pobresa, 
formaven part de la quotidianitat dels individus. La 
figura dels nens tinyosos ha format part d’aquesta 
iconografia, que ha perdurat a la memòria en les 
imatges escolars de l’Espanya franquista.

Santa Isabel curant als tinyosos. Bartolomé Esteban 
Murillo, 1677 (Hospital de la Caridad, Sevilla)

Collar en el mal de la rosa o “collar de Casal” amb lesions 
al dors de mans i peus. Gravat aparegut al tractat pòstum 
de l’obra de Gaspar Casal, Historia Natural y Médica del 
Principado de Asturias, 1762

Sant Tomàs i el socors als pobres. Bartolomé Esteban 
Murillo, 1678 (Museo de Bellas Artes, Sevilla)

Vella treient els polls del cap del nen. Bartolomé Esteban 
Murillo, 1670 (Alte Pinakothek, Munich)

Si bé la pelagra es caracteritza clínica-
ment per les tres D: dermatitis, diarrea i 
demència, el nom de “mal de la rosa” es 
refereix només a una de les seves mani-
festacions cutànies. L’observació clínica 
de Casal va permetre consolidar el con-
cepte de malalties carencials, produïdes 
per l’absència de nicotinamida i altres 
nutrients essencials a la dieta, derivats 
de les proteïnes d’origen animal, i per la 
ingesta gairebé exclusiva de blat de moro 
o certs llegums.

L’aparició de crostes arreu del cos, que 
es desprenien a l’estiu i deixaven unes ci-
catrius vermelloses i brillants, semblants 
a les roses, va donar el nom a la malaltia 
descrita per Casal. A vegades s’estenia 
per tot el coll, una pell aspra, semblant 
al collar que il·lustra la imatge del seu 
tractat mèdic.

El metge, Francisco de Goya, 1779 (National Galleries Scotland)

Malalties 
de la 

Miseria

tinya

Mal 
de la Rosa



Les erupcions cutànies van estar sotmeses a la comprensió galènica de la malaltia fins el 
segle XIX. Era un món confús, dominat per un gran nombre de qualificatius i una varietat 
de noms per a una única malaltia. Els metges de la Il·lustració, guiats pel racionalisme, van 
intentar classificar els diversos quadres clínics i facilitar una diferenciació diagnòstica de 
les afeccions.

François B. Sauvages fa una proposta, basada en la sistemàtica desenvolupada pels botà-
nics coetanis, a la seva Nosologia Methodica (1760) i Joseph J. Plenck divideix les malal-
ties de la pell en catorze tipus de lesions bàsiques, segons una descripció externa siste-
màtica, al llibre Doctrina de morbis cutaneis (1776).

L’observació acurada i l’ús d’una terminologia precisa van guiar l’anglès 
Robert Willan, que va treballar sempre en un dispensari mèdic londinenc 
per a les classes populars, a l’hora d’establir una classificació de les malal-
ties segons la lesió predominant, tot prioritzant els seus aspectes locals. 
Un fet palès al seu llibre: On cutaneous diseases (1798-1808).

A França, l’especialització de l’Hospital de Saint-Louis en malalties cutà-
nies permeté Jean-Louis Alibert una vasta experiència clínica. Si bé fo-
namentat en concepcions galenistes, Alibert va sumar les capacitats de 
l’observació del naturalista i de la descripció del literat a la publicació 
Description des maladies 
de la peau (1806-1814). El 
1829 va proposar una clas-
sificació, l’arbre de les der-
matosis, oposada a la idea 
de lesió elemental i lligada 
més a manifestacions d’una 
malaltia major.

Malalties 
Dermatologiques

Definicions de malaltia, Robert Willan, 
On cutaneous diseases. 1808, Vol. I

“Eight orders of cutaneous 
diseases”, Thomas Bateman,  
A practical synopsis of 
cutaneous diseases, 1817

Tinya favosa 
unilateral

Lepra escatosa 
alphos

Elefantiasis 
tuberculosa

Dartre destructiu 
escrofulós

Melodermia 
accidental

Melitagra aguda
o flavescent

Lepra tuberculosa 
articular

Varus 
miliar

Exemple de representació i 
classificació que segueix el 
model de Bateman a França: 
Pierre Rayer, ‘Inflamations 
pustuleuses’, Traité théorique 
et pratique des maladies de la 
peau, 1826

L’Europa del segle XIX fou un camp de batalla en-
tre partidaris d’una classificació semiològica de les 
malalties cutànies i defensors d’un concepte de ma-
laltia segons la seva natura. Les descripcions, divisions 
i classificacions de les malalties cutànies van partir 
i compartir les idees expressades per Willan i Alibert.

Classificacio i 
sistematitzacio 

Jean-Louis Alibert, Monographie des dermatoses, 1832

Arbre de les dermatosis: 
famílies, gèneres i espècies, 
Jean-Louis Alibert, Clinique 

de l’Hôpital de Saint-Louis ou 
Traité complet des maladies 

de la peau, 1833



Les Dermatosis
Al llarg del segle XIX, les representacions visuals de les dermatosis van tenir lloc mentre s’anava 
delimitant la dermatologia com a disciplina mèdica. El coneixement descriptiu de les malalties es 
va completar amb els arguments visuals, que permetien una millor comprensió. 

Les primeres il·lustracions llibresques estaven compro-
meses amb les classificacions de les malalties defensa-
des en el canvi de segle. Robert Willan fou el primer en 
publicar un llibre il·lustrat amb 33 aquarel·les i gravats 
pintats a mà (1798-1808) que mostraven imatges de 
les malalties segons la seva morfologia. Hi predomina-
ven representacions de petits fragments de pells pato-
lògiques. El seu treball es va completar en els anys se-
güents amb la feina del seu deixeble Thomas Bateman.

Les il·lustracions que apareixen als llibres 
d’Alibert van ser executades per reconeguts 
pintors i gravadors. Es tracta d’obres molt va-
luoses, editades pel seu gendre: 53 gravats en 
placa de coure i pintats a mà a Descriptions 
des maladies de la peau (1806-14) i altres 62 
il·lustracions a Clinique de l’Hôpital de Saint-
Louis (1833). Alibert fou el primer en introduir 
retrats individualitzats de gran format, a par-
tir de les malalties dels pacients hospitalit-
zats. La retòrica visual de la malaltia s’afegia 
així a la retòrica textual de la història clínica. 
La cera va facilitar la penetració de les tres 
dimensions: els escultors treballaren al cos-
tat dels metges. La dermatologia esdevingué 
des de mitjan segle una ciència museològica.

Psoriasis diffusa. Robert Willan, 
On Cutaneous Diseases, 1808

“Scarlatine Normale” del grup de les dermatosis 
exantematoses. J-L. Alibert, Clinique de l’hôpital 
Saint-Louis ou traité complet des maladies de la 
peau, 1833

Sifilide gomosa ulcerada de la regió 
mastoïde: fagedenisme terebrant. 
Jumelin, 1875. Col·lecció Fournier.

Sifilide papulosa de la conjunctiva de 
l’ull dret.
Jumelin, s. d. Col·lecció Fournier.

Onixis sifilítica de la mà 
esquerra.
Autor desconegut, s. d. 
Col·lecció Fournier.

Lupus tuberculós de la 
cuixa dreta.
Jules Baretta, 
s. d. Col·lecció Fournier.

Xancre sifilític de la comisura labial dreta: 
sifilides papulo-impetiginoses del llavi 
inferior i del mentó. 
Jumelin, s. d. Col·lecció Fournier.

Xancres simples vulvars; forma 
fagedènica.
Jumelin, s. d. Col·lecció 
Fournier.

Psoriasi palmar artrítica, 
simulant la psoriasi palmar 

sifilítica.
Jules Baretta, 

s. d. Col·lecció Fournier.

Herpes del penis. 
Concomitància de phtiriasi 

púbica. 
Jules Baretta, 

s. d. Col·lecció Fournier.

Pian Fungoide, 
J-L. Alibert, 
Description des maladies 
de la peau observées 
l’Hopital Saint-Louis, 1806

A partir dels llibres, atles i motllos de cera, les imatges dermatològiques es van estendre 
pel món, tot capgirant les pràctiques de veure, reconèixer i tractar les malalties de la pell.

Col·lecció de motllos en cera del Museu de l’Hospital Saint Louis

Psoriasis gyrata. Thomas Bateman, 
Delineations of cutaneous diseases, 1849



Els Avencos 
Des de finals del segle XVIII, al costat de les classificacions nosològiques i les 
descripcions clíniques, les pràctiques microscòpiques d’anatomistes i fisiòlegs 
van començar a produir imatges de l’estructura anatòmica de la pell normal i 
patològica. La descripció microscòpica de la pell transformà el seu significat 
de coberta porosa i oberta a un òrgan gruixut, funcional i protector. Els seus 
components es van nomenar, definir i representar al llarg d’aquest període.

L’escenari principal és el món germànic entre els anys 1820 i 1850. Eichborn, 
Weber, Purkinje, Wendt, Henle, Kölliker i altres investigadors van descriure i ex-
plicar les glàndules sudorípares, la suor, el pèl, el sentit tàctil de la pell. A mitjan 
segle i en aquestes contrades també arrenca l’estudi histopatològic de la pell i 
es descriuen l’èczema, el pèmfig, el xantoma, el xancre o l’herpes zòster.

Zona. Malalties 
cutànies 

inflamatòries
Pelada. Malalties 

parasitàries

Herpes tonsurant. 
Malalties 

parasitàries
Impetigen.

Afeccions dartroses
Psoriasi. Afeccions 

dartroses
Lepra. Malalties 
constitucionals

Escrofúlides 
tuberculosa. 

LupusPèmfig ampul·lós

El coneixement de les micosis, malalties causades per l’acció de 
fongs, arrenca als anys 1830 i està plenament lligat a la pràctica 
microscòpica. Alibert ja havia proposat i representat als seus lli-
bres de 1814 i 1833 la relació entre els animals -l’àcar paràsit- i la 
sarna o escabiosi. Fou però amb la descoberta de l’agent causal 
del favus, aleshores epidèmic a Europa, quan es va mostrar per 
primer cop l’existència d’organismes microscòpics en la gènesi 
i transmissió de malalties. David Gruby consolidà als anys 1840 les 
bases de l’estudi dels fongs amb nombroses descripcions d’or-
ganismes i la creació del gènere Microsporum. La micologia mè-
dica havia nascut, si bé encara havia de convèncer molts clínics 
escèptics d’aquesta relació causal.

A mitjan segle XIX, a Viena es va formar una veritable escola que va posar la histopatologia al servei de la 
comprensió de les dermatosis. En aquest nou període anatomopatològic hi van destacar els metges Kaposi, 
Auspitz, Neumann i Pick, deixebles de Ferdinand von Hebra. Les descripcions de les malalties es van veure 
completades amb la producció d’atles que contenien extraordinaris catàlegs d’iconografia dermatològica 
i que incorporaven també, com a mitjà didàctic per a la formació del diagnòstic, les primeres fotografies.

Samuel Plumbe, A practical 
treatise on the diseases of 
the skin: arranged with a 
view to their constitutional 
causes and local characters. 
1838

Gustav Simon, 
Die Hautkrankheiten durch 
anatomische Untersuchungen, 
Berlin, 1848

Fotografia de la malaltia parasitària “Pityriasis 
versicolor”, l’agent causal de la qual fou descobert 
per Eichstedt el 1846 i anomenat Microsporum 
furfur. A. Hardy & A. de Montméja, Clinique 
photographique de l’hôpital Saint-Louis, 1868

Aquarel·la del cap i espatlles 
d’una noia de 8 anys 
amb la malaltia de Kaposi 
coneguda com Xeroderma 
pigmentosum. Leonard 
Portal Mark, 1895. St 
Bartholomew’s Hospital 
Archives & Museum

Microscopics

A. Hardy & A. de Montméja, Clinique photographique de l’hôpital Saint-Louis, 1868

Cromolitografia del 
Favus. Ferdinand 

von Hebra, Atlas der 
Hautkrankheiten. 

Viena, 1856

“Gale légitime ou vésiculeuse” del 
grup de les dermatosis sarnoses, 
amb representació dels àcars. 
J-L. Alibert, Clinique de l’hôpital 
Saint-Louis ou traité complet des 
maladies de la peau, 1833

Microcultiu del fong Microsporum audouinii 
descrit per David Gruby el 1843



Mètode per obtenir el cultiu del 
Treponema pallidum. H. Noguchi, 
La presse médicale, 1913

Cartell publicitari 
de Ramon Cases, 
Barcelona, 1900. 
MNAC

Sífilis hereditària en l’infant nascut mort 
i pèmfig. Philippe Ricord, Traité complet 
des maladies vénériennes, 1851

Les malalties venèries van determinar els camins 
de la dermatologia com a especialitat mèdica al 
llarg del segle XIX. El període s’inicia amb les dis-
putes per tal de diferenciar entre la lues o sífilis 
i la blennorràgia. En la controvèrsia i per tal de de-
fensar una o altra postura, alguns metges es van 
inocular, a ells o bé a presidiaris, material patolò-
gic d’aquestes malalties, amb resultats tràgics.

Els metges de l’Hospital de Saint-Louis de Paris van fer detallades descripcions 
d’alguns dels trets de lesions luètiques: les sifílides d’Alibert, el collaret de Laurent 
Biett. Fou Philippe Ricord qui, mitjançant l’ús de l’espèculum, diferencià la sifílis dels 
condilomes, de la balanopostitis i de la blennorràgia. També defensà la idea d’un vi-
rus sifilític, creador del xancre i de les manifestacions secundàries d’aquest. La mi-
rada clínica de Jean Fournier aprofundí sobre la idea del contagi sifilític i permeté 
descriure, sense proves serològiques, l’origen luètic de la consumpció o atròfia del 
cos i de la tabes cerebral o paràlisi general progressiva. De fet, els estudis detallats 
d’aquest metge van inaugurar la sifilografia com a entitat disciplinar de la derma-
tologia des del 1860. La comprensió de la sífilis, com la tuberculosi o l’alcoholis-
me, com a malaltia social impulsà el desenvolupament de campanyes de prevenció 
i lluita, de control de la prostitució, revisions militars i l’estadística epidemiològica.

Les pràctiques microscòpiques van obrir nous 
camins en la descoberta dels agents causals de 
certes malalties dermatològiques. És una èpo-
ca d’esplendor que va de la descoberta el 1840 
del Bacillus anthracis causant del carboncle, epi-
dèmia que delmava els ramats, a l’observació el 
1905 de les espiroquetes en el teixit d’una pàpula: 
el Treponema pallidum causant de la sífilis. L’era 
bacteriològica va esclatar de la mà de les millo-
res tècniques en el laboratori: el 1871 s’observà el 
Mycobacterium leprae, el 1879 es descrigueren 
els gonococs coneguts com a Neisseria gonor-
rheae, el 1882 es van visualitzar els bacils causants 
de la tuberculosi, i així va continuar una cascada 
de descobertes de microorganismes que podien 
causar infeccions dermatològiques.

La sifilografia 

J. Hutchinson, La sífilis, Barcelona, 1888

“Syphilides”. Philippe Ricord, Traité complet des maladies 
vénériennes, 1851

Xancre sifilític. E. Besnier, J-A. 
Fournier, Le musée de l’hôpital Saint-
Louis: iconographie des maladies 
cutanées et syphilitiques avec texte 
explicatif, 1895-1897

“Syphilide pustuleuse 
en grappe”, J-L. Alibert, 

Clinique de l’hôpital Saint-
Louis ou traité complet des 

maladies de la peau, 1833

i la bacteriologia



La terapeutica 
Dermatologica

El coneixement clínic de les malalties de la pell no va anar acompanyat de grans avenços 
curatius en aquest període.

La sífilis, epidèmica arreu d’Europa en ser contagiada per via sexual, fou un veritable fla-
gell. L’automedicació fou una mesura presa per totes les classes socials. Fins i tot es van 
publicar manuals d’autoajuda, atès el caràcter públic i vergonyant de la malaltia. Pels volts 
del 1900, i en un context de regulació de la prostitució, es van difondre els irrigadors va-
ginals amb permanganat potàssic, els preservatius masculins i certes mesures higièniques. 
Les campanyes de salut pública van emprar els cartells com a mitjà informatiu.

La medicina emprà materials d’exploració, com els 
espèculums i les culleretes, instruments de labora-
tori per al diagnòstic microscòpic i objectes d’inter-
venció, com les sondes de Beniqué, objecte usat per 
dilatar la uretra en els casos d’estenosi provocats per 
les uretritis gonnocòcciques.

Aparell dissenyat per N. R. Finsen per al tractament de malalties 
dermatològiques amb raigs ultraviolats. Model regalat als hospitals 
britànics per la Princesa Alexandra de Dinamarca, 1900

La descoberta del Treponema pallidum (1905) portà al desenvolupa-
ment de proves serològiques poc temps després i a la comercialitza-
ció dels arsenicals descoberts per Paul Ehrlich el 1910 (Salvarsan 606 
i Neo-Salvarsan 914), com remei antisifilític. La toxicitat era menor que 
la causada pel mercuri, emprat durant segles amb resultats funestos. 
El poder treponemicida del bismut reforçà les possibilitats terapèuti-
ques de l’arsènic. Un pas decisiu s’aconseguí amb la introducció de la 
penicil·lina a partir dels anys 1940.

La terapèutica física ha estat cabdal en el tractament de certes patologies 
des de finals del segle XIX. L’ús de la llum solar o fototeràpia va ser elabo-
rat per Niels R. Finsen per tractar la tuberculosi cutània. Fet que li valgué 
el Nobel de 1903. La radiació emesa pels raigs X i per les agulles de radi 
també ha tingut un paper destacat en la lluita contra determinats carci-
nomes. Les tinyes van ser tractades amb tècniques de depilació, amb sals 
de tali, o amb radioteràpia.

Un altre avenç terapèutic va ser la cirurgia. Des de finals del segle XIX, les 
pràctiques i instrumental quirúrgics han permès tota mena de plàsties, em-
pelts, excisions, etc. La cauterització de teixits fou perfeccionada mitjan-
çant la introducció d’aparells d’electrocoagulació i diatèrmia, que destruï-
en teixits en usar corrents de radiofreqüència. La crioteràpia fou emprada 
ja el 1899 per al tractament de berrugues, lupus i tumoracions diverses.

L’alcalde Pasqual Maragall passeja davant de la 
botiga de gomes “La Estrella”, al carrer de l’Estel, 
entre Nou de la Rambla i Tàpies, a la Barcelona 
dels 1980

Cartells de les campanyes 
sanitàries per la lluita 
antivenèria, publicats 
a Madrid i Barcelona, 
c. 1927-1938. Exemple 
d’un dels llibres 
d’automedicació per 
a tractar les malalties 
secretes, publicat 
a Barcelona el 1835

Paul Ehrlich i Sahachiro Hata van treballar en l’equip i laboratori bacteriològic 
que va desenvolupar l’arsfenamina, coneguda també com a “compost 606”, pel 
nombre de proves realitzades, i comercialitzada des del 1910 com a “Salvarsan”. 
Rentat urològic a un sifilític practicat pel Dr. Josep Sarró Condeminas, introductor 
del “Neo-Salvarsan”, en una caricatura de F. Sevillano, Barcelona, 1934

Retrat del Dr. Haustein, reputat dermatòleg jueu, 
expert en malalties venèries, apareix amb el beniqué, 

símbol del dermatòleg. Christian Schad, 1928. 
Museo Thyssen-Bornesmiza, Madrid



A la ciutat de Madrid dels anys 1860, el metge José Eugenio Olavide esta-
bleix les bases de la dermatologia científica espanyola: organitza un servei 
de 120 llits per a malalties cutànies a l’hospital de Sant Joan de Déu, crea un 
laboratori microgràfic, imparteix docència, publica un atles amb impressi-
onants il·lustracions des del 1871 i funda un museu amb espectaculars ce-
res dermatològiques el 1882. Una emulació del model francès de l’escola 
d’Alibert, ja que desconeix l’anatomia patològica conreada a Viena.

A Barcelona, Joan Giné i Partagàs, professor de Patologia Quirúrgica, on encara s’ubicaven les 
malalties de la pell, reconeix el magisteri d’Olavide, sistematitza les seves lliçons i publica un tractat 
pràctic, clínic i iconogràfic, el 1880. No recull, en canvi, l’aportació anatomopatològica introduïda 
a Madrid per Juan de Azúa. La gran novetat és la inclusió de fotografies. Només tres, ja que els res-
ponsables de l’Hospital de la Santa Creu s’hi oposen, en nom de la decència, a la representació del 
cos nu. Fins i tot prohibeixen l’accés del metge a les sales on estan aquests malalts.

Giné no fou un partidari de la fragmentació de la medicina en espe-
cialitats, ni creà escola en dermatologia. Al seu voltant, altres met-
ges van aportant i adaptant idees i tècniques. A l’Hospital de la Santa 
Creu de Barcelona, Miquel Horta Vives organitza un dispensari de 
venèries el 1882, que dirigeix Joan Soler Buscallà. La sifilografia i les 
malalties cutànies tenen vides paral·leles en aquests anys com pale-
sen els escrits i treballs teòrics, aplicats al comportament humà, de 
laboratori, dels metges P. Sereñana, G. Sentiñón, J. Viñeta, J. Rose-
lló, J. Tolrà, J.M. Roca, G. Saltor i A. Francolí. 

A les primeries del segle XX, Pau Umbert i Pelai Vilanova, amb una 
sòlida formació francesa que barreja la clínica i la histologia, con-
soliden a Catalunya les bases científiques de la dermatologia i la ve-
nereologia i faciliten la definició de la disciplina que elabora Jaume 
Peyrí, professor de l’especialitat a Barcelona des del 1903 i primer 
catedràtic de la matèria el 1915.

La formacio d una 
especialitat

Representació de diferents malalties de la pell a partir dels motllos de cera de la col·lecció executada 
per al museu de dermatologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Madrid, fundat el 1882 
pel Dr. José Eugenio Olavide

Il·lustracions de malalties dermatològiques procedents del monumental 
–en dimensions, preu i qualitat artística de les imatges- llibre de clínica 
iconogràfica realitzat pel Dr. J. E. Olavide i publicat a Madrid, 1871-1873

Portades de les primeres revistes de 
l’especialitat dermatològica, amb clars 
lligams amb l’oftalmologia i la urologia, 
i completament agermanada amb 
la sifilografia. Madrid, 1877 i 1899

Formes de representació de malalties 
dermatològiques –dibuixos microscòpics, 

il·lustracions, fotografies clíniques- segons el 
primer llibre de l’especialitat, publicat pel Dr. J. 

Giné i aparegut a Barcelona el 1880

Portades d’algunes de les publicacions –recerques clíniques, traduccions, 
monografies- realitzades per un estol de metges catalans que van contribuir 
a definir l’especialitat de la dermatologia entre finals del segle XIX i principis 
del segle XX a Catalunya



A l’Eixample barceloní, des de la càtedra universitària i des del renovat servei 
mèdic a l’Hospital Clínic, Jaume Peyrí Rocamora consolida la dermatologia 
i crea escola al llarg de tres dècades. Una trajectòria professional que permet 
identificar els trets d’una especialitat. Una tasca realitzada al voltant d’un bon 
nombre de col·legues.

Un magisteri a la càtedra de la Universitat de Barcelona, gairebé ininterrom-
put des del 1903 fins al 1947, es va traduir en la formació de nombroses pro-
mocions de graduats. La publicació dels apunts de l’assignatura per part dels 
alumnes fou un fet freqüent. A més, la redacció i traducció de manuals va 
esdevenir un fet característic quan calia delimitar els àmbits de la disciplina.

La creació d’una escola clínica i de recerca es va posar de manifest a partir 
de l’establiment de línies de treball que es van traduir en la formació d’equips 
de treball (els familiars: els germans i fills Peyrí, els Mercadal-Peyrí, els Anglada 
Marianges; i el nucli: Castells, Umbert, Noguer Moré, Vilanova, Dulanto) i en la 
publicació per part del grup de més de 500 articles. La celebració de reunions 
clíniques amb discussió de casos i inclusió de perspectives d’estudi clínic i de 
laboratori va esdevenir una eina formativa quotidiana. 

L’establiment de relacions internacionals i la comunicació i inter-
canvi de resultats són la forma de consolidar l’especialitat. L’escola 
catalana va participar durant el primer terç del segle XX en congres-
sos internacionals. Un fet també evident en l’afiliació a societats der-
matològiques que van permetre lligar una xarxa de treball amb els 
millors experts. La realització del Congrés Internacional de Càncer 
de la Pell, en el context de l’Exposició Internacional de Barcelona de 
1929, va suposar una fita que els acredità davant del món mèdic.

La lluita contra les malalties infeccioses i les campanyes 
sanitàries van tenir més suport escrit que econòmic 
durant bona part d’aquells anys. La lepra n’és un bon 
exemple: fou objecte de recerca doctoral de Jaume 
Peyrí el 1901 i motiu de redacció d’un pla de lluita per 
a Catalunya el 1919 i d’una obra de divulgació el 1934; 
l’organització d’una administració de Lluita contra la 
Lepra no s’executà fins el 1936, sota la direcció d’An-
toni Peyrí. De fet, era el mateix equip i direcció que ja 
exercia a Barcelona la Lluita Antivenèria.

Consolidacio de 
la Disciplina

En el marc de l’empenta científica que va te-
nir lloc durant el període de la Mancomuni-
tat, el compromís professional es féu palès 
a partir de l’ús de la llengua catalana en la 
comunicació científica i en la creació d’ins-
titucions d’unió, com ara la Societat Catala-
na de Dermatologia (1925) o la creació d’un 
Butlletí propi en català (1927).

Portades de l’obra didàctica en dermatologia liderada a Barcelona pel 
Dr. Jaume Peyrí: el manual de l’assignatura i els apunts de classe, que 
els estudiants van publicar al llarg de les dècades de 1910 a 1930

El Dr. X. Vilanova va traduir un nou manual de l’assignatura, publicat per 
Salvat a Barcelona el 1945. Aleshores, la dermatologia era una especialitat 
consolidada a Catalunya, tal i com mostren els nombrosos articles 
publicats a les reunions dermatològiques de la UB des del 1928

El claustre de la Facultat de Medicina acull els participants 
del Congrés Internacional de 1929. Portades del llibre de 
ponències del congrés i de l’aportació a la terminologia 
mèdica dermatològica en català

Caricatures del Dr. J. Peyrí, on queda ben reflectida la lluita antivenèria i els nous productes químics, 
aparegudes a la publicitat dels Laboratoris Fermé, dibuixades per Benigani, a Paris, 1931

Estudis i recerques sobre la 
lluita antivenèria i la lepra dels 
germans Jaume i Antoni Peyrí



La guerra civil va tenir un impacte destacat entre els dermatòlegs catalans. Els germans Peyrí 
en són un bon exemple. Jaume Peyrí es va exiliar a França el 1936 i recuperà els seus càrrecs 
el 1939, mentre que Antoni Peyrí s’exilià el 1939 primer a Veneçuela i després a Mèxic.
Aquest exili complex, tant el 1936 com el 1939 el trobem en altres dermatòlegs. Entre els pri-
mers, Carles Cardenal. Dels segons, recordem Salvador Armendares Torrent, Josep M. Zavala 
Hernández, Francesc d’Asís Boix Vallicrosa, Francesc Ignaci Tabernero Vicente, Manuel  Conde 
López, Casimir Bonmatí. Altres metges van patir l’exili interior, un cop depurats, separats dels 
seus càrrecs o suspesos de l’exercici, com ara el professor Modest Casanovas Viadé.

En els seus darrers anys de vida professional, Jaume Peyrí va demanar la creació 
de l’Escola Professional de Dermatologia de la Universitat de Barcelona el 1945, 
concedida el 1952. El 1947, el seu deixeble  Xavier Vilanova Montiu, format durant 
els anys de la República i de la guerra a l’estranger, catedràtic a Valladolid el 1942 
i a València el 1944, aconseguí la càtedra a Barcelona.

Xavier Vilanova fou un dermatòleg brillant, amb una formació sòlida a França, 
Itàlia i Colòmbia, i amb una gran reputació internacional a Amèrica i Europa. Va 
transformar el servei de Dermatologia de l’Hospital Clínic amb la introducció d’un 
nou model organitzatiu dividit en seccions: dispensaris, sales, gabinet de biòpsi-
es, cirurgia i laboratoris, com ara el d’histopatologia, i la unitat d’al·lèrgia cutània.

L’activitat docent, formativa i organitzativa de Vilanova va consolidar 
la dermatologia a Catalunya, tot aprofundint el nivell científic, diver-
sificant els àmbits de treball amb els pacients i obrint pas cap al que 
s’ha conegut com l’Escola Catalana de Dermatologia. El seu servei 
s’omplí de col·laboradors –Carles Cardenal, Antoni Carreras, Modest 
Casanovas, J.Mª de Moragas, Francesc Grimalt, Luis Alfredo Rueda, 
Rafael Pedragosa, Luis Alvarado, Carlos Romaguera- i gràcies a l’es-
cola es formaren un gran nombre d’especialistes.

Vilanova va construir una sòlida escola de dermatologia, que va ri-
valitzar amb d’altres a Espanya per tal de guanyar influència. Del seu 
servei en van sortir diversos catedràtics, que projectaren l’especialitat 
arreu de l’Estat: Joaquim Piñol i Josep Maria Mascaró a Barcelona, Fe-
lipe de Dulanto a Santiago de Compostela i a Granada, Josep Cabré a 
Cadis, a la UAB i a Madrid i Josep Maria Giménez-Camarasa a la UAB.

Fitxa col·legial 
i expedient de 
depuració de metges 
del CoMB després 
de la Guerra Civil

Fotografies dels espais de professionalització de la dermatologia presentades al llibre Publicaciones de la Cátedra y Escuela Profesional de Dermatología, Barcelona, 1952

Portades de memòries per a obtenir el grau 
d’especialista en dermatologia i de tesis 
doctorals defensades a la Càtedra i Escola 
Professional de Dermatologia de la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Barcelona, 
anys 1950 i 1960

Modest Casanovas 
Viadé

Francesc Tabernero 
Vicente

Manuel Conde 
López

Carlos Cardenal 
de Salas

Jaume Peyrí 
Rocamora

Antoni Peyrí 
Rocamora

L expansio de 
 l  Escola Catalana



L’Escola de Dermatologia catalana, impulsada per Vilanova i 
projectada pel seus deixebles i catedràtics, es va estendre arreu 
d’Espanya, amb solvència professional, des dels anys 1960s.
A Barcelona, Joaquim Piñol (1917-1977) treballa al costat del 
seu mestre Vilanova a l’Hospital i a la Facultat de Medicina. 
Tots dos encunyen un epònim: la hipodermitis nodular suba-
guda o síndrome de Vilanova-Piñol, 1956. 

L expansio de 
 l  Escola Catalana

Joaquim Piñol aconsegueix la càtedra de Dermatologia a 
Barcelona el 1967. És recordat pels seus deixebles com un 
gran docent i pels seus col·legues com un treballador infa-
tigable. Funda la revista Medicina cutánea, 1966 i organitza 
la Reunión Internacional de Dermatología a la Universitat 
de Barcelona, de caràcter bianual des de 1969.
En aquests espais promou noves línies de recerca i inter-
nacionalitza el servei de dermatologia. Les reunions tenen 
un gran caràcter didàctic i formatiu per a estudiants i met-
ges, amb casos clínics amb la presència de “pacients re-
als”, i amb l’assistència dels grans mestres de la dermato-
logia europea. Els treballs sobre porfíries i sobre citologia 
dermatològica esdevenen pioners. Alhora, en el marc de 
reformes dels anys 1960, impulsa un procés de modernit-
zació del servei hospitalari a partir de criteris basats en la 
relació entre especialització i expertesa.

Felipe de Dulanto exporta el model a les càtedres de Santiago de Compostela i Granada, on lidera un canvi en el vessant quirúrgic de l’es-
pecialitat. Un model que els seus deixebles implanten a d’altres ciutats andaluses i a Salamanca. Josep Cabré estén el model a les càtedres 
de Càdis i Madrid, tot deixant petjada en l’organització dels serveis i en la projecció d’una recerca destacada en histopatologia i clínica. Entre 
una i altra ciutat ha esmerçat vuit anys a la càtedra de la UAB, on arriba a ser degà i rector. Antoni Castells guanya la càtedra a València i més 
tard a la UAB, tot desenvolupant l’assistència a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Josep M. Giménez-Camarasa projecta el magisteri rebut al Clí-
nic als hospitals de Sant Pau (1970) i del Mar (1983), mentre exerceix com a professor i catedràtic a la UAB. Josep M. Moragas, professor a la 
UAB i cap de servei a Sant Pau, ha excel·lit en immunologia, tot fomentant un estol de metges especialistes. Josep M. Mascaró, el segon ca-
talà després de Cabré en formar part del Comité Internacional de Dermatologia, obté la càtedra de la UB el 1978, poc després de la mort de 
Piñol: adapta el servei i l’escola del Clínic al nou moment formatiu dels MIR i consolida així un jove equip de metges i metgesses dermatòlegs.

Ramon 
Pedragosa 

Malalties de les 
mucoses

Josep Ramon 
Guix 

Radioteràpia

Carlos 
Romaguera 

Llach 
Dispensari de dones

Joan Rubió 
Histopatologia 

cutània

Antoni 
Castells Mas 
Sales d’hospital

Enrique Porto 
Laboratori de 

serologia

Enric Bassas 
Autotrasplantament 

cabell

Catherine Galy 
Porfíries

Albert Telese 
Angiologia

Jorge Montfort
Lepra

Carlos 
Romaguera 

Sagrera 
Dermatitis 

de contacte

Teresa Castel 
Immuno-

fluorescència

Fernando Oller 
Radiumteràpia

Mario Lecha 
Fotobiologia

Julio Mato 
Cirurgia 

dermatològica

Eloy Lecha 
Micologia

José Luis 
Cisneros 
Dispensari 
d’Homes

Carmen 
Herrero 
Porfíries

Juan 
Ferrando 

Xantomatosis

Jordi Peyrí 
Vasculitis

Teresa Estrach 
Linfomes

Antoni Castells 
Rodellas 

Immunologia

José Mª 
Mascaró 
Porfíries

Francesc 
Grimalt 

Dermatitis 
de contacte

Caterina Mieras  
Histopatologia

Portades dels Apunts 
de Dermatologia del Dr. 
J. Piñol en tres volums, 

1967, de la revista de 
l’especialitat fundada 

pel professor Piñol 
i del seu discurs pòstum 

d’entrada a la Reial 
Acadèmia de Medicina. 
Tres fites professionals: 

docència, recerca 
i comunicació
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Josep Palou 
Histopatologia

Carlos 
Ferrandiz 

Linfomes

Dr. Joaquim 
Piñol i Aguadé



Tria un d’aquests possibles diagnòstics:

a) Traumatisme
b) Onicomicosi
c)  Síndrome de Raynaud
d) Melanoma
e)  Eritema fix pigmentat

a)  Psoriasi palmar
b) Hiperqueratosi palmar
c)  Sarna
d) Èczema 
e)  Neurodermitis

a) Varicel·la
b) Eritema exudatiu 
     multiforme
c)  Acne
d) Rosèola sifilítica
e)  Fol·liculitis

a)  Estomatitis aftosa
b) Xancre luètic al llavi
c)  Llengua escrotal
d) Estomatitis per mercurials
e) Leucèmia

a) Rosàcia
b) Sarcoidosi
c)  Lupus eritematós
d) Lupus vulgar tuberculós
e)  Policitèmia vera

a) Carcinoma basocel·lular
b) Lupus eritematós
c)  Sarcoidosi
d) Lupus vulgar
e)  Micosi fungoide (Limfoma)

a) Dermatitis ortoèrgica
b) Èczema de contacte
c)  Pelagra
d) Eritema solar
e)  Síndrome de Raynaud

a) Èczema de contacte
b) Dishidrosi
c)  Psoriasi pustulosa
d) Sífilis secundaria
e)  Herpes zòster

a) Acne 
b) Sicosi de la barba d’origen   
     micòtic
c)  Fol·liculitis bacteriana
d) Rosàcia
e) Impetigen

a)  Esporotricosi
b) Carboncle
c)  Forunculosi
d) Eritema exudatiu multiforme
e)  Hipodermitis migrans
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a traves de les seves representacions classiques

El Diagnosticdermatologic



Dermatologia
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