
“Una vida dedicada al 
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  Jordi Cervós i Navarro va néixer  
  a Barcelona el 9 de gener del  
  1930. Era un metge català, amb  
  una llarga trajectòria destacada  
  en l’estudi de la neurologia. 

El llibre Memòries. Berlín i Barcelona, anada i 
tornada, publicat per Editorial Pagès, recull la vida 
intensa i l’obra extensa de Jordi Cervós i Navarro. 
Les seves memòries relaten com va passar de ser 
“pastor de vaques” al Pallars Sobirà durant la seva 
infantesa a ser rector de la Universitat Internacional 
de Catalunya, l’any 1997.

Va viure la Guerra Civil espanyola juntament amb 
familiars materns a Roní, un petit poble del Pallars 
Sobirà, proper als Pirineus, separat dels pares, 
que es van haver de quedar a Barcelona. El 1939 
va tornar a la Ciutat Comtal i, des de la primavera 
d’aquell any, va anar al Col·legi dels Escolapis de 
Barcelona.

El 1946 va començar la carrera de Medicina a la 
Universitat de Barcelona i la va finalitzar, sis anys 
després, a Saragossa, on es va llicenciar amb 
només 22 anys. A la capital aragonesa es va posar 
en contacte amb el professor Rey Ardid, que el va 
ajudar a obtenir una beca per anar a treballar, el 
1952, a una clínica psiquiàtrica d’Innsbruck.  

La bona perspectiva professional el va portar el 1953 
a Bonn, la capital de l’aleshores República Federal 
d’Alemanya, on va decidir fer carrera acadèmica. 
Allà va fer la tesi sobre una rara afecció del cervell, 
per la qual va rebre el Leonardo Torres Quevedo que 
concedia el CSIC, i va obtenir el premi extraordinari 
de doctorat a la Universitat de Madrid, el 1956. El 
1961 va aconseguir l’habilitació com a titular de 
Neuropatologia i, el 1968, va obtenir-ne la càtedra, 
amb només 38 anys.

D’altra banda, a Bonn, animat per de sant 
Josepmaria –que va conèixer durant la seva època 
universitària barcelonina, el 1948–, i de tres membres 
més de l’Opus Dei, Cervós va posar les bases de 
la tasca apostòlica de l’Obra al país germànic, i va 
començar una nova etapa entres les dues capitals 
alemanyes: una trajectòria professional llarga i 
fructífera, de més de quatre dècades, que li va 
donar un gran prestigi internacional en el món de la 
neuropatologia i el va convertir en l’anomenat “pare 
de la microcirculació cerebral”. Però el cimal de la 
seva trajectòria va arribar quan va descriure una 
nova malaltia nerviosa: l’encefalitis granulomatosa 
reticulohistiocitària.
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El setembre del 1996, Cervós va rebre una trucada de part 
de Ramon Guardans, una trucada internacional “del tot 
inesperada”:

“Des de la meva arribada a Alemanya, 
la idea de tornar al meu país natal 
ni m’havia passat per la imaginació. 
Després de gairebé mig segle, tenia 
totalment interioritzat que allí 
acabaria els meus dies. Només la 
possibilitat d’un accident en algun dels 
meus freqüents viatges podia sembrar-ne 
alguna incertesa”.

Memòries, pàg. 411

Guardans, primer president del patronat universitari 
de la nova universitat, li estava demanant acceptar un 
encàrrec que suposava un canvi de vida, amb gairebé 70 
anys a l’esquena. Tanmateix, tot i la sorpresa inicial, ho va 
acceptar, sense demora. 

Així va ser com, el 12 de novembre del 1996, es va 
presentar als mitjans la futura nova universitat, amb el 
rector vingut d’Alemanya. El nom: Universitat Lliure de 
Catalunya. La gran aposta per Sant Cugat, en part dels 
edificis de l’Hospital General de Catalunya, era Medicina.

“Vaig estar gairebé mig segle 
a Alemanya –la major part de la 
meva vida– i tornar i posar el 
meu coneixement al servei de 
la meva primera pàtria, també 
em feia il·lusió”.
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Com havia dit en més d’una ocasió Guardans, l’aleshores 
Universitat Lliure de Catalunya era una iniciativa que sorgia 
de la societat civil, “el vertader pal de paller de Catalunya, 
el que ha fet possible que al llarg dels dos darrers segles 
Catalunya tingués l’empenta i la vitalitat, la paciència i 
l’adaptabilitat, el seny i la rauxa que han fet del nostre 
país una peça clau en la construcció i el creixement d’una 
Espanya moderna” . 

Jordi Cervós i Navarro –el Dr. Cervós– va estar-ne al 
capdavant fins al 2001, va passar el relleu a Josep Argemí 
i aleshores va començar a dirigir el departament de 
Relacions Internacionals, fins al 2007. Durant aquells anys, 
va continuar viatjant per tot el món, donant a conèixer 
la Universitat, i va continuar involucrat en l’Institut de 
Ciències Neurològiques. 

El gener del 2010 va celebrar el seu 80è aniversari a la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, que tant havia 
costat tirar endavant. Se li va retre un homenatge: es va 
posar el seu nom a un dels laboratoris de la Facultat. Onze 
anys més tard moria, el 14 de novembre del 2021, als 91 
anys, després d’una llarga malaltia que ell mateix havia 
estudiat i que coneixia pam a pam.
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1930

Neix a Barcelona el 9 de 
gener de 1930

Amb l’inici de la Guerra 
Civil, es trasllada a Roní 
fins al 1939, on viu amb uns 
familiars, separat dels seus 
pares, que s’havien quedat a 
Barcelona

1936

Comença classes al 
Col·legi dels Escolapis 
de Barcelona

1939

Inicia els estudis 
de Medicina a 
la Universitat de 
Barcelona

1946  
S’incorpora a  
l’Opus Dei

1948

Es trasllada a Saragossa, 
on acaba els estudis a la 
Universitat de Saragossa

1
9
5
0

Se’n va a treballar 
a Innsbruck, a un 
hospital psiquiàtric

Obté el Premi Extraordinari 
de Doctorat a la Universitat 
de Madrid, avui, Universitat 
Complutense de Madrid

1956

1952
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Comença a fer carrera 
acadèmica a la Universitat 
de Bonn

1
9
5
3
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_1956, doctor honoris causa per la 
Universidad Complutense de Madrid

_ 1984, doctor honoris causa per la 
Universidad de Saragossa  

Doctor honoris causa per la Universidad de 
Hannover (Alemanya) 

Doctor honoris causa per la Universidad de 
Tokushima (Japó)

Doctor honoris causa per la Universidad de 
Saransk (Rússia) 

_1995, Creu Federal al Mèrit de la República 
Federal Alemanya  

_1996, doctor honoris causa per la Universitat 
de Barcelona

_1999, Gran Creu de l’Orde Civil d’Alfono X el 
Savi

_2002, Creu de Sant Jordi 

_2009 doctor honoris causa per la 
Universidad Aristóteles de Tesalónica 
(Grècia)

DoctorATS
honoris
causa

Aconsegueix l’habilitació 
com a titular de 
Neuropatologia de la 
Universitat de Bonn

1961

Obté la càtedra de 
Neuropatologia a l’Institut 
de Neuropatologia de la 
Universitat Lliure de Berlín

1968

Fins el 1977, és vicepresident de 
la Universitat Lliure de Berlín

1974

Fins el 1982, és degà de la 
Facultat de Medicina de la 
Universitat Lliure de Berlín

1979

1976-77 / 1991-93, és president 
executiu de la Societat Alemanya de 
Neuropatologia i Neuroanatomia

1976

Torna a Barcelona, després 
d’acceptar ser el primer rector 
de la Universitat Internacional 
de Catalunya

1996

Josep Argemí el substitueix com 
a rector i passa a ser el director de 
Relacions Internacionals de la Universitat 
Internacional de Catalunya, fins al 2007

2
0

0
1

Mor el 14 de novembre

2021
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Laudatio llegida pel Dr. Cervós a la Universitat Internacional de 
Catalunya el 6 d’octubre del 2005 durant la investidura pública com a 
doctor honoris causa del Dr. Ramon Guardans i Vallès.
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Laudatio
Dr. Jordi Cervós

És per a mi una gran satisfacció –una extraordinària 
satisfacció– fer la laudatio del Sr. Ramon Guardans Vallès, 
perquè és un bon amic al qual dec molt, sobretot li devem 
molt tots els que som aquí, ja que és la persona que va 
fer possible l’existència de la Universitat Internacional de 
Catalunya.

Però abans d’arribar a ser president del Patronat de la 
Fundació Familiar Catalana, en l’etapa fundacional de la 
nostra universitat, va tenir la sort de néixer a Reus, una 
ciutat que ha estat un viver de personatges il·lustres com 
Prim o Gaudí (no feu cap cas si algú diu que Gaudí era 
de Riudoms), advocats com Pedrol Rius i, especialment, 
pintors com Fortuny, Bartrina i Oliver. Jo ja havia sentit a dir 
allò de Reus-París-Londres sense saber de què anava. Ara 
ja sé que té a veure amb les avellanes. El que vaig aprendre 
del Sr. Ramon Guardans és que a Reus, a can Padreny, fan 
els millors panellets del món. Me’n va regalar una capsa i 
ho puc confirmar. Va néixer en una casa veïna a la del Sr. 
Fontana, que més tard va ser ministre d’Economia, i va 
ser l’únic home de la descendència del matrimoni Ramon 
Guardans i Teresa Vallès.

Els avis Vallès, els pares i dues germanes formaven 
una família molt ben avinguda. Com és lògic, als estius 
visitaven la platja de Reus, que és Salou.

Després de la primera ensenyança, va fer el batxillerat 
a l’Institut de Reus, que dirigia el Sr. Caixés. S’hi va estar 
sis anys i va començar a manifestar-se com a escriptor 
a la revista dels alumnes de l’Institut, Aules, i també va 
participar al centre de lectura del qual el seu pare va ser 
vicepresident. Tota la vida ha mantingut una relació molt 
sentida amb Reus, on precisament el va sorprendre la 
guerra, i el van destinar a Sanitat. Pel que sembla, es va 
distingir molt com a infermer, i ell sempre ha dit que si 
alguna vegada el feien doctor honoris causa havia de ser 
de Medicina. En aquest temps va perdre una germana 
en un bombardeig a Reus. Precisament per això, l’any 
1939 es va plantejar entrar a la Facultat de Medicina, però 
va abandonar aquesta idea i va començar uns cursos 
intensius de Dret, que va iniciar el novembre de l’any 1939, 
simultàniament al servei militar. Va començar Dret a la 
Universitat de Barcelona. Ell esmenta sempre un dels seus 
professors, Dualde, que posteriorment va ser ministre de 
Justícia, i que li va donar el consell següent: «Guardans, 
el que importa no són els casos que tingui, sinó els que 
guanyi.» L’any 1942 va acabar la carrera.

La primera intervenció al jutjat a Madrid ja va ser un èxit 
perquè, precisament per ser novell, es va prendre la 

molèstia d’estudiar detingudament les actes i va descobrir 
que l’acusat, quan va cometre el delicte, no havia complert 
encara els 16 anys.

Seria molt llarg anomenar tots els càrrecs que ha tingut i 
que té actualment, però no vull deixar d’esmentar que va 
ser president de la Junta de Museus de Barcelona des del 
1971 fins que es va extingir; vicepresident del Patronat del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya des del 1991 fins al 
1993; president del Patronat del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya els anys 1994 i 1995; president del Cercle Artístic 
de Sant Lluc des del 1958 fins al 1962; president de la Junta 
del Port de Barcelona des del 1971 fins al 1978; i actualment 
secretari general de l’Institut Cambó, fundació privada 
des que la va fundar a finals del 1999; secretari general de 
la Fundació Bernat Metge, de clàssics grecs i llatins, de 
la Fundació Bíblica Catalana des de fa més de cinquanta 
anys, i també vocal del Consell de l’Institut Català de 
Cooperació Iberoamericana.

Vull esmentar especialment el seu càrrec de secretari del 
Consell Privat de Joan de Borbó, que l’ha portat a tenir 
unes relacions estretes amb la família reial. Per això, quan 
va felicitar la reina pel primer fill de la princesa Helena, 
aquesta li va respondre: «¡Bueno, hasta 14!». Sí, en Ramon 
té 14 fills; ara, això no ho hem de considerar un gran mèrit 
seu, sinó de l’Helena, a qui, contràriament al protocol, no 
he volgut saludar al començament, però sí ara, com a dona 
i com a mare.

Entre altres mèrits, té la Gran Creu del Mèrit Civil, 
l’Encomana amb placa d’Alfons X el Savi, és Chévalier 
de la Légion d’Honneur, Commendatore al Merito della 
Repubblica Italiana i Comanador de Sant Gregori el Magne.

L’any 1995 va començar la seva activitat a la Fundació 
Familiar Catalana. Ja hi havia una escola de la Fundació, 
l’INEDE, on es cursaven estudis de Dret i Administració 
d’Empreses. Per obtenir un diploma oficial, els alumnes 
s’havien d’examinar a la UNED, la universitat a distància. 
L’INEDE havia treballat molt bé, però no era cap universitat, 
i era necessari crear-ne una de debò.

El Patronat de la Fundació, sota la presidència de Ramon 
Guardans, va emprendre la creació d’una universitat 
el 25 d’abril del 1996. Per crear universitats privades 
existia una llei de l’any 1983 que no semblava presentar 
cap inconvenient. Ramon Guardans havia encarregat la 
memòria al Dr. Guillén, secundat pel Dr. Escolà, amb l’ajuda 
d’altres persones, entre les quals hi havia els professors 
Francisco Ponz i Antonio Argandoña. Ja el mateix any, 
Ramon Guardans va presentar al Dr. Joan Albaigés, 
Comissionat per a Universitats i Recerca, el primer 
exemplar de la memòria, on proposava la creació de cinc 
facultats, prerequisit que exigia la llei per poder ser una 
universitat. Les facultats previstes eren: Ciències Jurídiques 
i Polítiques, Arquitectura, Ciències de la Salut amb 
Odontologia, Medicina, Infermeria i Fisioteràpia, Facultat 
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de Ciències Econòmiques i Socials, i Humanitats amb 
Periodisme. Per a la instal·lació es disposava, al campus 
d’Iradier, d’un edifici on s’havien impartit les classes de 
l’INEDE i del solar adjacent per construir-hi un altre edifici. 
En aquest campus hi havien d’anar totes les facultats, 
a excepció de les de Ciències de la Salut, que anaven 
a l’Hospital General de Catalunya. Els tràmits oficials 
necessaris per a l’aprovació eren un vot no vinculant del 
Consell d’Universitats de l’Estat espanyol i una llei de 
reconeixement per part del Parlament de Catalunya.

Ramon Guardans va visitar tots els rectors de les 
universitats catalanes i tots els líders polítics catalans. 
Semblava que tot anava bé i s’esperava poder començar 
el curs 1996-1997, o almenys el gener del 1997. Però 
van començar a aparèixer dificultats que aleshores 
semblaven inesperades, però que ara, després de totes la 
experiències, no ho són tant. A la memòria s’esmentaven 
com a fonaments de la Universitat l’humanisme cristià 
i el respecte a la llibertat de la persona humana. Això 
s’expressava en el seu nom, que inicialment era Universitat 
Lliure de Catalunya. En aquest punt, és a dir, en el nom 
de “lliure”, es van presentar problemes que a mi, que he 
estat 30 anys catedràtic de la Universitat Lliure de Berlín, 
em semblen incomprensibles. En sotmetre’s la memòria a 
l’informe del Consell Interuniversitari de Catalunya, es va 
criticar la denominació de “lliure”.

D’una banda, es deia que totes les universitats de 
Catalunya eren lliures i que no es podia atribuir el nom de 
“lliure” a un sol centre. De l’altra, els maçons argumentaven 
que el nom d’Universitat Lliure era emblemàtic per la 
Universitat de Brussel·les i no se’l podia apropiar una 
universitat que no es fonamentava en els principis de la 
maçoneria. Quan la memòria es va sotmetre a informe 
del Consejo de Universidades, el Sr. Peces-Barba, que 
es considerava portaveu de la llibertat –malgrat que, 
com he sabut més tard, es va negar a impartir una lliçó 
a la Universitat Pompeu Fabra si hi havia present un 
estudiant que en una conferència anterior havia fet una 
crítica als seus arguments–, va dir que una universitat amb 
fonaments cristians no podia ser lliure.

L’altra dificultat va ser la titulació de Medicina. L’argument 
en contra era la situació econòmica de l’Hospital General 
de Catalunya. S’ha de reconèixer que després d’una colla 
d’anys d’arrossegar problemes, en aquell moment aquest 
hospital no presentava garanties de poder-se sostenir 
econòmicament en el futur. Però ben aviat, quan vam 
buscar altres hospitals com a alternativa, es va veure que 
no volien que tinguéssim aquesta titulació. Algun dels 
polítics que semblava que volien ajudar comentava a altres 
persones que de cap manera se’ns donaria la possibilitat 
d’impartir Medicina.

En un moment donat, se’ns va proposar d’anar junts amb la 
Universitat de Vic, que també s’estava fundant i semblava 
que no tenia prou substància. Sota les indicacions de 

l’administració catalana, Ramon Guardans va visitar els 
responsables de la Fundació Jaume Balmes, promotora 
del que seria la Universitat de Vic, i des del primer moment 
es va veure que no era una solució adequada. A l’inici del 
curs 1996-1997, Ramon Guardans va prendre l’ofensiva 
i en una reunió que vam tenir al Círculo Ecuestre va 
presentar la Fundació del Patronat i de la Junta de Govern 
de la Universitat Lliure de Catalunya, com encara es deia 
en aquell moment. Al mateix temps, gràcies a les seves 
amistats i coneixences, que abasten una gran part de la 
societat catalana –per no dir tota–, va aconseguir crear un 
Consell Social i Acadèmic amb una extensa representació 
de personalitats del nostre país. Mentrestant, els 
organismes competents de la Generalitat van decidir que 
l’aprovació de la Universitat de Vic fos abans que la nostra. 
Però això ho vam saber més tard.

És des d’aquest moment que jo vaig poder seguir 
personalment i molt de prop la lluita amb una burocràcia 
que, a més de feixuga, com correspon a tota la burocràcia, 
estava estimulada per una sèrie de persones que 
evidentment no veien amb simpatia la creació de la 
nostra universitat. Jo vaig ser testimoni de les enèrgiques 
trucades del Sr. Ramon Guardans a les diferents 
dependències del Comissionat d’Universitats i Recerca. 
Es necessitava una bona porció de paciència, tenacitat i 
constància, juntament amb una energia poc comuna, per 
deixar clar, una vegada i una altra, que se’ns demanaven 
documents que ja s’havien lliurat feia temps. Era difícil 
pensar que només hi havia un “descuit” i no tenir la 
impressió que faltava una voluntat decidida d’ajudar.

Mentrestant, el mes d’abril el Parlament va aprovar la 
creació de la Universitat de Vic. Sempre havíem esperat 
que les dues universitats s’aprovessin juntes.

Després s’ha sabut, com he esmentat abans, que era una 
cosa decidida d’antuvi que Vic passés al davant a causa de 
la importància que donaven alguns polítics a la fundació 
d’aquella universitat. Potser també perquè no li féssim la 
competència en el reclutament d’estudiants. Sigui com 
sigui, per a nosaltres, i en primer lloc per al nostre candidat, 
Ramon Guardans, la notícia va suposar psicològicament 
una bufetada. Malgrat això, seguíem lluitant contra 
repetides peticions d’aclariments i detalls que ja s’havien 
explicat molt abans, i també altres malentesos, sense 
perdre l’esperança ni l’optimisme, seguint l’exemple i 
l’impuls del Sr. Ramon Guardans, que al mateix temps 
mantenia una activitat imparable, visitant dirigents dels 
diferents partits polítics de Catalunya amb representació 
parlamentària, preparant la batalla decisiva, és a dir, el 
reconeixement de la Universitat Lliure de Catalunya al 
Parlament de Catalunya.

El problema era que, fins i tot quan les coses semblava 
que estaven a punt burocràticament per poder presentar 
la memòria al Parlament, tot seguia parat. La situació era 
veritablement angoixant. Les obres d’adaptació de l’edifici 
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del FERT i la construcció del nou edifici –l’anomenat 
pavelló beta–, a més de les obres en una planta llogada 
a l’Hospital General de Catalunya per instal·lar-hi 
aules, laboratoris i, sobretot, la Clínica Universitària 
d’Odontologia, s’havien finançat amb crèdits, calculant 
que el curs següent començarien les classes. I s’havia 
llançat una àmplia campanya de publicitat per donar a 
conèixer la nova universitat i contrarestar les informacions 
que apareixien repetidament a la premsa que donaven a 
entendre que la nostra universitat no seguiria endavant.

L’única notícia que va aportar una mica de claror enmig de 
la foscor que ens envoltava va ser el fet que la Comissió 
Política del Consell d’Universitats, que agrupa totes 
les universitats de l’Estat espanyol, aprovés la nostra 
universitat per consens.

Els motius pels quals no es presentava únicament al 
Parlament els podem suposar, perquè ningú ens els 
ha explicat amb claredat. Ja hem esmentat una certa 
protecció de la Universitat de Vic. També sembla que hi 
havia la por que hi haguessin protestes d’estudiants de 
les universitats públiques. Potser hi havia altres motius 
que no sabrem mai, però el que sí sabem és que ens van 
fer la guitza fins al final. Malgrat això, no teníem, ni tenim, 
cap rancor vers determinades persones. Estic segur que 
pensaven de bona fe i per diferents motius que no era 
convenient fundar la nostra universitat.

Com vam arribar al final? Senzillament, el Sr. Ramon 
Guardans no només té molt temperament, sinó que 
també té molt seny i instint polític. Davant la disjuntiva de 
tenir Universitat o Medicina, ell va prendre la decisió de 
renunciar a Medicina.

Una decisió dolorosa per a una persona que ja de jove, 
com hem vist, havia descobert les seves aptituds com a 
infermer i que s’hauria merescut un doctorat honoris causa 
de Medicina, cosa que ara no és possible. Però és clar 
que no hem abandonat la intenció de tenir Medicina, com 
correspon a una universitat com cal. No solament en tenim 
la intenció, sinó que ara que les coses van bé a l’Hospital 
General de Catalunya, esperem que sigui una realitat ben 
aviat.

Una altra decisió important va ser canviar el nom de la 
Universitat per Universitat Internacional de Catalunya. 
El Sr. Triadú va trucar al nostre president ja el mes de 
setembre per comunicar-li que amb el nom de “lliure” 
no s’aprovaria la Universitat. Ara bé, com a bon estrateg, 
Ramon Guardans va esperar l’última setmana per proposar 
el nou nom, perquè els comunistes no tinguessin temps 
de reaccionar i protestar, no fos cas que la Internacional la 
consideressin cosa d’ells.

Després de l’aprovació de la Universitat de Vic, el mes 
d’abril vam insistir perquè es tractés la nostra en la sessió 
del Parlament del mes de maig, sense obtenir cap resultat. 
Tampoc ho vam aconseguir el mes de juny, ni en una 

sessió del Parlament que s’hauria pogut convocar el mes 
de juliol. Se’ns va dir que als diputats no els agradava que 
els convoquin en un mes de mitges vacances.

No va ser fins al 25 de setembre que el Parlament va 
reconèixer la Universitat Internacional de Catalunya com 
a universitat privada. Van votar-hi a favor Convergència i 
Unió, el Partit per la Independència de Catalunya i el Partit 
Popular. Gràcies a les moltes activitats i visites de Ramon 
Guardans, Esquerra Republicana i els Socialistes es van 
abstenir, amb l’excepció de la ponent del partit, Montserrat 
Duc, que hi va votar en contra. També hi van votar en 
contra els comunistes.

Però la lluita no havia acabat encara. No podíem començar 
a matricular fins que la llei no sortís al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Érem a finals de setembre! Era 
evident que s’esperava que pràcticament no tinguéssim 
temps de matricular estudiants i ens acabéssim enfonsant. 
Ramon Guardans va tornar a agafar el telèfon i va fer una 
trucada rere una altra. Per fi es va publicar la Llei 11/1997, 
amb data 1 d’octubre, al DOGC núm. 2487, de 2 d’octubre 
de 1997. Contràriament al que havien suposat alguns, 
vam arrencar un primer curs ja amb 600 estudiants. El Sr. 
Ramon Guardans Vallès havia aconseguit fundar la nostra 
universitat.

Ramon, moltes gràcies!
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El Dr. Cervós va ser un home molt reconegut pels resultats científics 
que va obtenir durant anys d’estudi i de recerca. Diversos autors van 
publicar articles científics i notes necrològiques sobre la seva vida i 
obra. Aquí en reproduïm dues:

_ Baños, J. E.; Guardiola, E. (2011). “Jordi Cervós i Navarro. 
L’encefalitis granulomatosa reticulohistiocitària de Cervós-Navarro”. 
Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve, núm. 22, 51-55. (Recull, 
com a font directa, una conversa personal amb el Dr. Cervós).

_Baloyannis, S. J. (2021). “Obituary Notices Jorge Cervós Navarro 
(1930-2021): on the path of Don Santiago”. Journal of Neurology & 
Stroke, 11(6), 165-167.
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Jordi Cervós i Navarro, l’home2,3

Jordi Cervós i Navarro (Figura 1) va néixer a Bar-
celona el 9 de gener de 1930. La seva infància va 
estar marcada per la Guerra Ci-
vil, ja que els bombardeigs que 
patia la ciutat van fer que els 
seus pares l’enviessin a Roní, 
un petit poble del Pallars Jussà, 
on es quedà fins l’any 1939. En 
aquell temps, Roní es convertí 
en front de guerra i romangué 
en aquestes condicions durant 
prop de 22 mesos, durant els 
quals Cervós no va poder veure 
els seus pares. Va viure aquells 
mesos difícils fent de pastor de 
ramats de vaques a la mun-
tanya, quan només tenia set 
anys, i sempre ha manifestat 
com aquesta dura experiència 
el va marcar per sempre més, donant-li una recti-
tud de caràcter que l’ha acompanyat des d’ales-
hores.

A l’acabament de la Guerra Civil, Cervós va 
tornar a Barcelona on continuà els seus estudis i 
ingressà a la Facultat de Medicina de Barcelona 

l’any 1946. Es va llicenciar finalment a la Univer-
sitat de Saragossa sis anys després, amb només 
22 anys. En aquest centre va establir contactes 
amb el professor Rey-Ardid que l’ajudà a obtenir 

una beca per anar a Innsbruck 
on arribà poc després. Però hi 
romangué poc temps, ja que 
l’any 1953 es traslladà a Bonn. 
Era el principi d’una estada a 
Alemanya que es prolongaria 
quaranta-quatre anys.

Quan va acabar els seus es-
tudis, Cervós tenia un gran inte-
rès per la psiquiatria; la medici-
na vivia encara sota la influència 
de l’obra de Freud i dels seus 
deixebles, però els seus primers 
contactes amb els psiquiatres 
freudians no foren gaire reeixits. 
El fet que la interpretació dels 
problemes presentats per un 

mateix pacient fos tant diferent d’un psiquiatre a 
un altre convenceren Cervós que la psiquiatria no 
seguia els patrons científics d’altres especialitats i 
el desanimà de continuar en aquesta via. 

A l’arribada a Bonn, Cervós estava també 
interessat en les malalties del sistema nerviós i 

Jordi Cervós i Navarro.
L’encefalitis granulomatosa reticulohistiocitària  
de Cervós-Navarro

L’epònim

Encefalitis granulomatosa reticulohistiocitària de Cervós-Navarro. Encefalitis clarament diferenciable 
dels processos tumorals del sistema nerviós central, d’etiologia desconeguda encara que probablement 
vírica, de localització exclusiva en el sistema nerviós central i de predomini a les regions periventriculars, 
de caràcter granulomatós i reticulohistiocitari, que s’origina a les adventícies vasculars i es propaga 
al teixit nerviós proper; els seus elements histològics són els histiolinfoplasmocitaris, amb abundants 
fibres reticulars i, de vegades, col·làgenes, amb un quadre clínic inespecífic, curs subagut o crònic i 
sense tractament específic conegut1.

Figura 1. Jordi Cervós i Navarro.

Article publicat a la revista (núm. 22)  
Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve.  



 | 17

-52-

els seus supervisors alemanys li aconsellaren for-
mar-se en neuropatologia. Encara que no tenia 
massa idea del que li parlaven, acceptà la invi-
tació i començà a treballar en el laboratori amb 
una intensa dedicació. La seva capacitat d’ob-
servació li va permetre tenir èxit ben aviat, ja que 
observà uns nòduls retotelials en un dels cervells 
estudiats que no havien estat descrits prèvia-
ment. La troballa li valgué ser convidat com a 
membre de la delegació alemanya que assistí 
al II Congrés de Neuropatologia que se celebrà 
a Londres l’any 1955. L’assistència a aquesta 
reunió va marcar la seva orientació professional 
futura, ja que el contacte amb els millors especia-
listes de la neurologia l’animà a continuar. També 
va ser l’ocasió per entrar en contacte amb els 
metges espanyols de més projecció internacio-
nal de l’època en el camp de les ciències neuro-
lògiques com, per exemple, el neurocirurgià Sixto 
Obrador. Els elogis que aquests li dirigiren varen 
convèncer Cervós de continuar en el camí que 
havia començat.

A la seva tornada a Alemanya continuà tre-
ballant en neuropatologia i incorporà les noves 
tecnologies que començaven a canviar el camí 
de la recerca morfològica, com la microscòpia 
electrònica l’any 1959. Cervós fou pioner en la 
seva aplicació a les investigacions neuropatolò-
giques i els seus treballs amb la nova tècnica li 
van donar una important reputació com a inves-
tigador. L’any següent va aconseguir l’habilitació 
com a professor universitari, la qual cosa li obria 
les portes de la Universitat alemanya. Els seus 
mèrits foren reconeguts amb el nomenament 
de catedràtic de la Universitat Lliure de Berlín i 
el de director del seu Institut de Neuropatologia 
l’any 1968, institucions que Cervós només dei-
xaria per tornar a Catalunya trenta anys després. 
En aquesta Universitat seria vicerector i degà de 
la Facultat de Medicina (1974-1982). Pels seus 
mèrits científics, Cervós va ser nomenat també 
membre del Consell de la Societat Internacional 
de Neuropatologia i President de la Societat Ale-
manya de Neuropatologia i de Neuroanatomia.

Durant aquest llarg període, Cervós mantin-
gué una gran relació amb els científics dels pa-
ïsos de l’Europa Oriental, que es trobaven sota 
la influència soviètica i sotmesos als rigors de la 

guerra freda que s’establí al món després del fi-
nal de la II Guerra Mundial i que continuaria fins la 
dècada de 1990. Cervós fou convidat a partici-
par en congressos i dictar conferències a Roma-
nia, Hongria i l’antiga Unió Soviètica, on tingué 
ocasió d’examinar fins i tot el cervell de Lenin. 
D’aquell temps li restà, per exemple, l’interès per 
la llengua russa, que encara estudia a l’actualitat.

Cervós tornà a Catalunya l’any 1997 per po-
sar-se al davant de la nova Universitat Internacio-
nal de Catalunya (UIC), de la que fou rector entre 
l’any 1997 i el 2001. Després fou nomenat rector 
emèrit d’aquesta Universitat i director de Relaci-
ons Internacionals. 

Cervós ha rebut nombroses distincions que 
reconeixen els seus mèrits. Ha estat nomenat 
doctor honoris causa per sis universitats: Com-
plutense de Madrid (1996), Barcelona (1996), 
Saragossa, Tokushima (1990), Sransk (2002) i 
Hannover (1997). El govern alemany li va conce-
dir la Gran Creu del Mèrit Civil en reconeixement 
al seu treball de relació entre l’antiga República 
Federal Alemanya i els països de l’Est d’Europa. 
A Espanya va rebre la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio (1999) i també li fou conce-
dida la Creu de Sant Jordi l’any 2002.

Als vuitanta anys Cervós es troba actiu, enca-
ra que fa anys que abandonà la recerca de pri-
mera línia per, segons les seves pròpies paraules, 
“la dificultat d’aprendre tot el necessari per seguir 
davant de tot, com la genètica o la biologia mole-
cular”. Nogensmenys, fa alguns anys va encetar 
una nova activitat on té un èxit notable, el peri-
odisme mèdic i la divulgació científica, que l’ha 
portat a publicar nombrosos articles a la premsa 
catalana i a intervenir amb freqüència als mitjans 
audiovisuals. 

L’encefalitis granulomatosa 
reticulohistiocitària de Cervós-Navarro

Les “encefalitis granulomatoses” constitueixen 
una de les causes de processos intracranials ex-
pansius i van ser anomenades així per Gagel4, 
mentre que Van Bogaert i Maere5 les batejaren 
com “encefalitis inclassificables”. Però fou Wilke6 
qui les agrupà sota el concepte de “reticuloen-

Jordi Cervós i Navarro. L’encefalitis granulomatosa reticulohistiocitària de Cervós-Navarro
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doteliosis primàries del cervell”, separant-les de 
les anteriors. Aquest autor decidí més tard ano-
menar-les “encefalitis granulomatoses sense eti-
ologia coneguda” a fi de diferenciar les formes 
inflamatòries de les tumorals. És probable que 
es descriguessin en pacients amb l’afecció molt 
abans que Cervós fes les seves publicacions, 
però no hi ha dubte que no foren clarament ca-
racteritzades. 

El primer treball on es parla definitivament 
de “l’encefalitis granulomatosa reticulohistiocità-
ria” fou publicat per Cervós l’any 1958 en una 
revista espanyola de difusió per especialistes7, 
i dos anys després publicà el treball1 amb Hüb-
ner, Puchstein i Stammler que li donà justa fama 
(Figura 2). 

En el primer article7, molt llarg per cert (té més 
de 120 pàgines), Cervós realitza la revisió més 
extensa que s’ha publicat sobre aquesta enti-
tat clínica. Comença amb una descripció sobre 
el sistema reticulohistiocitari i la seva presència 
al sistema nerviós central, per continuar amb 
l’acurada descripció de vuit pacients, les ca-
racterístiques clíniques i anatomopatològiques, i 
acabar amb la delimitació de la nova entitat i les 
evidències que la diferencien d’altres ja descrites. 
Comentarem en les línies següents les argumen-
tacions de Cervós.

Quan l’autor escrivia l’article esmentat, només 
hi havia deu casos descrits amb característiques 
similars, tant clíniques com morfològiques, per 
incloure’ls dins de les encefalitis reticulohistioci-
tàries. Cervós esmentava dues característiques 
essencials per considerar-los: la impossibilitat 

Figura 2. Portada de l’article publicat a Frankfurter Zeitschrift für 
Pathologie l’any 1960 que va donar a conèixer internacionalment 
la seva troballa: “l’encefalitis granulomatosa reticulohistiocitària de 
Cervós-Navarro”.

Figura 3. Imatges del primer pacient descrit a l’article de Cervós2 on es descriu la nova entitat. A: Cèl·lules reticulohistiocitàries (× 1400) pre-
sents en un tall de bulb olfactori. B: Preparació anterior (× 500) amb tinció de Nissl on s’observa que la proliferació cel·lular té el seu punt de 
partida en els espais de Virchow-Robin.

A B

que se’ls inclogués en altres quadres patològics 
coneguts fins aleshores i el desconeixement ab-
solut de la seva etiologia. Des del punt de vista 
anatomopatològic, les condicions comunes dels 
pacients ja publicats eren la inexistència d’un 
procés sistèmic a l’autòpsia general, la presèn-
cia de les lesions prop del sistema ventricular, les 
alteracions patològiques circumscrites a zones 
determinades –encara que amb límits difusos–, 
l’inici de les alteracions en les zones indiferen-
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ciades dels espais de Virchow-Robin (Figura 3), 
el fet que les cèl·lules proliferades pertanyin en 
tots els casos al sistema reticulohistiocitari, la 
inexistència de focus de necrosi o hemorràgies 
dependents del procés encefalític i que no es re-
alitzés el diagnòstic o que el quadre s’atribuís a 
una nova malaltia2. 

Cervós va distingir dues formes d’encefalitis 
reticulohistiocitària a partir de les seves dades i de 
les publicacions estudiades. La primera es carac-
teritzava per una síndrome clínica de predomini 
diencefàlic (diabetis insípida i trastorns sexuals 
i de la termoregulació), de curs crònic (més de 
tres anys), amb localització del procés entorn al 
tercer ventricle i gran presència de cèl·lules plas-
màtiques a les proliferacions cel·lulars patològi-
ques. En la segona, en canvi, la síndrome clínica 
era molt més inespecífica, el curs clínic era agut o 
subagut (durada de tres a dotze mesos), hi havia 
més presència de reticulohistiòcits que de cèl·lules 
plasmàtiques i la seva presència era superior en 
homes (relació de 8 a 3). Nogensmenys, aquests 
dos tipus tenien moltes formes intermèdies que 
prenien elements d’una o altra. A continuació, 
Cervós comentava el diagnòstic diferencial de la 
nova entitat i suggeria com més propers els gra-
nulomes específics, dos amb etiologia definida –el 
sifilític i el tuberculós–, i d’altres d’etiologia poc 
clara –la limfogranulomatosi maligna i la malaltia 
de Besnier-Boeck-Schaumann, que ara coneixem 
més per malaltia de Hodgkin i sarcoidosi. A la part 
final de l’article, Cervós justificava el nom de l’enti-
tat perquè indicava la possible etiologia infecciosa 
(encefalitis), el caràcter crònic o subagut de les 
lesions com correspon a tot teixit de granulació 
(granulomatosa) i la natura perivascular mesen-
quimatosa dels elements cel·lulars que formen el 
principal component de les alteracions anatomo-
patològiques (reticulohistiocitària)2. 

Alguns anys després, Conde8,9 va revisar les 
característiques principals de l’encefalitis granu-
lomatosa reticulohistiocitària de Cervós-Navarro 
i expressà les dificultats de definició d’aquesta 
situació clínica ja que la majoria dels diagnòstics 
són post mortem, situació lògica donada l’àm-
plia afectació encefàlica i l’existència d’un qua-
dre clínic difícil de diferenciar de moltes altres 
encefalitis. Conde revisà les característiques de 

trenta-dos casos publicats ja aleshores, dels que 
gairebé la meitat havien estat descrits per Cer-
vós i els seus col·laboradors en el període 1958-
1965. Aquesta encefalitis es presentava més en 
homes i generalment entre els quaranta-cinc i els 
cinquanta-cinc anys. La durada de la malaltia era 
normalment d’1 a 12 mesos abans del diagnòstic 
i podia manifestar-se de diverses maneres, com 
una forma pseudoinfecciosa, meningítica, dien-
cefàlica, disendocrínica o pseudotumoral. Clínica-
ment, podia presentar la síndrome d’hipertensió 
cranial (cefalees, vòmits centrals i estasi papil·lar), 
la síndrome del tronc encefàlic (afectació de pa-
rells cranials), síndromes diencefàlic-hipotalàmic-
hipofisàries (diabetis insípida, alteracions sexuals, 
trastorns de termoregulació) i afectacions neuro-
lògiques focals dependents de les regions més 
afectades. Segons Conde, el diagnòstic era d’ex-
clusió i només es podia sospitar quan es presen-
taven símptomes diencefàlics o del tronc cerebral 
amb canvis mínims del líquid cefaloraquidi i amb 
absència de proves serològiques o bacteriològi-
ques. A més, calia descartar altres encefalitis gra-
nulomatoses més freqüents, com la neuromicosi, 
la tuberculosi, la sarcoidosi i la listeriosi. Etiològi-
cament, existia una notable controvèrsia sobre la 
seva causa. Per exemple, hom havia atribuït una 
etiologia vírica donada l’existència d’alteracions 
histològiques similars en animals afectats de pro-
cessos vírics, d’altres la consideraven com una 
forma atípica de sarcoidosi o de sífilis, mentre 
que a la seva descripció inicial Cervós no esta-
blia la relació del quadre anatomopatològic amb 
una etiologia específica, el que confirmava la seva 
singularitat.

L’any 1965, Stammler i Cervós publicaren una 
revisió10 en la qual exposaven una hipòtesi global 
sobre la malaltia seguint els principis següents: 
és una encefalitis clarament diferenciable dels 
processos tumorals del sistema nerviós central, 
de localització exclusiva en aquest, d’etiologia 
desconeguda encara que probablement vírica, 
i de predomini a les regions periventriculars, de 
caràcter granulomatós i reticulohistiocitari, que 
s’origina a les adventícies vasculars i es propaga 
al teixit nerviós proper; els seus elements histo-
lògics són els histiolinfoplasmocitaris, amb abun-
dants fibres reticulars i, de vegades, col·làgenes, 

Jordi Cervós i Navarro. L’encefalitis granulomatosa reticulohistiocitària de Cervós-Navarro



20  | 

-55-

EPONÍMIA MÈDICA CATALANA (II)

Q
U

A
D

E
R

N
S

 D
E

 L
A

 F
U

N
D

A
C

IÓ
 D

R
. A

N
TO

N
I E

S
TE

V
E

  N
º 

2
2

amb un quadre clínic inespecífic, curs subagut o 
crònic i sense tractament específic conegut. 
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he was enrolled in the strict College of Aesculapian fathers in Jaca.2 In 
1946, Cervós Navarro started studying Medicine at the age of sixteen 
at the University of Barcelona for three years, and then he continued his 
studies for three more years at the University of Zaragoza. In the same 
university, Ramón y Cajal attended medical school and graduated in 
1873, aged 21, and at the same time, he expressed an insatiable thirst 
for philosophy reading every available book of ancient and modern 
philosophers.

Cervós Navarro even from the years of his medical studies 
expressed a strong interest in Psychiatry and Philosophy. Thus, after 
his graduation started working in the Department of Psychiatry of 
the Hospital de Santa Engràcia, but very soon he decided to continue 
his studies in Innsbruck, Austria, where he remained only for three 
months, given that he realized that the psychanalytical approach of 
the mental disorders was rather speculative and theoretical than based 
on strong evidence. Cervós Navarro positively thinking, was wishing 
a definite and scientifically proved etiopathological and diagnostic 
approach to mental diseases. That was the main reason that he turned 
to the field of Neurosciences and particularly to Neuropathology. 

In a parallel way, Cajal had also a strong interest in Psychology 
and Psychiatry and tried to find an interpretation in the psychological 
and psychiatric phenomena based on the functional or pathological 
declination of the nerve cells, which as instruments of the psyche, 
were called by him “butterflies of the soul” (mariposas del alma). 

In 1952 Cervós Navarro started his training in Neuropathology 
in Bonn. In 1954 he was appointed as an associate lecturer and in 
1961 full lecturer of Neuropathology in Bonn’s University.3 At the 
age of 38, Cervós Navarro became professor and head of the Institute 
of Neuropathology of the Free University of Berlin. He remained in 
the same post from 1968 to 1998 working with much enthusiasm and 
unique productivity.4 Besides, he was also elected Dean of the Faculty 
of Medicine for the years 1974-1982 and President of the German 
Society of Neuropathology and Neuroanatomy. 

In 1998 Cervós Navarro was appointed as Founding Rector (Rector 
Fundational) of the Catalonian International University (Universitat 

Internacional de Catalunya), returning to his country after 48 years 
abroad. He served as Rector and director of the International Relations 
in the same University from its foundation in 1997 until 2001. 

In Barcelona, Santiago Ramon y Cajal served as a professor in 
1887. At the University of Barcelona Cajal started applying the silver 
impregnation technique, introduced by Camillo Golgi (1843 –1926) 
in Padova, for the visualization of the nerve cells of the brain, the 
cerebellum, and the spinal cord, enabling him to study the morphology 
of the neuronal networks of the central nervous system, making 
numerous detailed marvelous drawings of the cytoarchitecture of the 
brain’s structures.4 

Santiago Ramon y Cajal after many years of histological study of 
the central nervous system in Golgi staining introduced the “Neuron 
theory” or “Neuron Doctrine” asserting that nerve tissue is composed 
of individual cells, which are genetic, anatomic, functional, and trophic 
units5. That doctrine was accepted by the majority of neuroscientists.6 
In 1906 Cajal and Golgi shared Nobel Prize in Physiology or Medicine 
“in recognition of their work on the structure of the nervous system”.

Jorge Cervós Navarro worked continuously during his life on 
research, experimentation, education, philosophy, neurophilosophy, 
medical ethics, and religion. Initially, he worked in the field of 
encephalitis, then in the investigation of brain tumors, describing the 
structure and the biological behavior, the neoplastic proliferation, 
and the cell death of the majority of them and particularly of the 
medulloblastoma.7

Then, Cervós Navarro thought reasonably that it would be essential 
to study the morphological and functional consequences of brain 
hypoxia, a phenomenon which is closely related to stroke, post-stroke 
conditions, and brain death, which was raising a crucial medical and 
ethical issue. For this reason, he organized a close and very fruitful 
collaboration with NASA. In addition, he studied extensively the 
microcirculation of the Brain,8 the blood-brain barrier, and the 
innervation of cerebral arterioles for a further and deeper analysis of 
the pathogenetic mechanism of the hypoxic alterations of the nervous 
system.9 In his extensive neuropathological research, Cervós Navarro 
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Editorial
After a long itinerary on the path of Santiago Ramon y Cajal, the 

prestigious Spanish neuropathologist Jordi (Jorge) Cervós Navarro 
passed away on the 14th of November, 2021 at the age of 91. Cervós 
Navarro was born on the 9th of January, 1930, in Barcelona, four years 
before Santiago Ramón y Cajal’s death. During the Spanish civil war, 
he lived with his mother’s relatives in Pallars Sobirá in Pyrenean 
Mountain and later he entered the college of Escolapios (Piarists) in 
Barcelona.1 

In Petilla de Aragón, on the southern Pyrenean slope, Santiago 
Ramon y Cajal was born on the 1st of May 1852 and in his childhood, 
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combined both light and electron microscopy. Dedicating all his life 
to electron microscopy he used to say “The electronic microscope was 
a work tool throughout my professional life and the key that opened 
doors in my academic career”.10

For Santiago Ramon y Cajal the light microscope, an old-
fashioned simple monocular microscope in Zaragoza, was “an 
astonishing spectacle, an unforgettable event in his life” and soon he 
started subscribing to his first scientific journal, Lankester’s Quarterly 
Journal of Microscopical Science. Cajal worked continuously in light 
microscopy, drawing with the aid of a camera lucida all the types of 
neurons in humans and vertebrates, becoming the greatest painter of 
the nervous tissue. In reality, he was a painter of high artistic talent. 
He underlined: “I am pursuing a goal of great interest to painters: 
appreciating line and color in the brain”.2

 Cervós Navarro in 1977, participating in Stockholm’s symposium 
on neurogenic control of the blood supply of the brain, was asked 
to study the histological preparations (slides) of Lenin’s brain, who 
had three debilitating strokes, and died in 1924 in Gorki, at the age 
of 54, suffering from severe seizures in the last hours of his life.11,12 

In 1982, Cervós Navarro was invited by the Japanese Society for the 
Promotion of Science to participate in research and teaching in Japan. 
The collaboration with the Japanese colleagues was characterized by 
high productivity and the opening of new horizons.13

In the last years of his clinical and experimental enthusiastic research 
Cervos Navarro turned to the investigation of the neurodegenerative 
conditions of the central nervous system, endeavoring to approach 
the etiopathological background and the pathogenetic mechanisms of 
dementias.14

Cervós Navarro’s scientific contribution is enormous. He published 
15 books and 607 scientific papers, which gained high international 
recognition. His thesis entitled “Encefallitis Granulomatosa 
Reticulohistiocitaria” (in Spanish) was accepted with the highest 
honors and obtained the Leonardo Torres Quevedo prize.15,16

The majority of his publications concern the Degeneration of 
the Central Nervous System, the cerebellar disorders including 
the spinocerebellar degenerations, the disorders of the Lipid 
metabolism, disorders of carbohydrate metabolism, the peripheral 
and autonomic neuropathies with involvement of the Central Nervous 
System, the disorders of the mineral and protein metabolism, the 
microcirculation of the brain, the morphology and the fine structure 
of brain tumors, the brain edema, and epilepsy in the spectrum of the 
Neurodegenerative Disorders. Among his books are (a) Pathology 
of Cerebral Microcirculation (Ed. de Gruyter, Berlin-New York, 
1974), (b) Estudio al microscopio electrónico del ganglio raquídeo 
normal y después de la ciaticotomía (Ed. CSIC, Madrid, 1979). (c) 
Metabolic and Degenerative Diseases of the Central Nervous System: 
Pathology, Biochemistry, and Genetics (Ed. Academic Press, 1995, 
San Diego) (d) Cerebral Microcirculation and Metabolism, (e) Brain 
aging: neuropathology and neuropharmacology (New York: Raven 
Press, 1983), (f) Stroke and Microcirculation (1987 Raven Pr ) (e) 
Degenerative und metabolische Erkrankungen, (1991, Springer), (g) 
Metabolic and Pathology of Cerebral Microcirculation (Ebook ISBN-
13: 978-3-11-150685-2, ISBN: 3-11-150685-1) (h) Brain edema: 
pathology, diagnosis, and therapy, (New York: Raven Press,1980).

Being in advanced age, Cervós Navarro published two books of 
autobiographic character (a) Memòries : Berlín i Barcelona, anada i 

retorn (Memories. Berlin and Barcelona,   There and back” 2013 (In 
Catalan)10 and (b) Cuzando el muro : recuerdos sobre los inicios del 
Opus Dei en Alemania 2016 (in Spanish).1 In those two precious 
biographic references, Cervós Navarro has described in simplicity, 
accuracy, and eloquence, in his native languages Catalan and Spanish, 
all his laborious life, characterized by enthusiasm, realms of fantasy, 
persistence and perseveration, patience, continuous hard work, hope, 
and illumination. Cervós Navarro used also to write articles on science, 
philosophy, and religion in the Spanish newspaper “El Pais”.17

In a parallel way, Santiago Ramon y Cajal has published more than 
100 scientific papers in Spanish, French, and German. He wrote also 
his autobiography during the last years of his splendid life on the title 
(in Spanish) “Recuerdos de mi Vida” (Recollections of my life)2. In 
1987, he also wrote the precious instructing Book, which includes the 
Philosophy of his life in harmonization with his vision and experience, 
entitled “Reglas y Consejos sobre Investigación Cientifica: Los 
tónicos de la voluntad” . The book was Translated by Neely Swanson 
and Larry W. Swanson on the title “Advice for a Young Investigator” 
(MIT Press, 1999).18 The philosophy and the message of that valuable 
book are that the young investigator should work continuously and 
constantly, with enthusiasm, strong will, patience, perseveration, 
deep love for the science, mastering new techniques, respecting his 
reputation and the reputation of his country. Cajal encouraged always 
the gentle and beneficial ambition of each investigator, who endeavors 
to enlarge the horizons of science, introducing new ideas and offering 
new data for the good of humanity.19

Jorge Cervós Navarro was honored as Doctor honoris casa from 
the University of Madrid (Universidad Complutense de Madrid), 
the University of Zaragoza (1984), Barcelona, Tokushima (Japain), 
Saransk (Russia), Leibniz University of Hannove (Germany). In 
2009, he was honored as doctor honoris causa from the Aristotelian 
University of Thessaloniki, Greece, and released an excellent 
very stimulating lecture on research and medical ethics, during his 
inauguration. Among the many high distinctions that he was awarded 
for his extensive scientific contribution was the St. George Cross, the 
Grand Cross of the Federal Republic of Germany, the cross of Alfonso 
X of Spain. He was also an honorary member of seven professional 
societies in Europe and overseas as well as a member of the Moscow 
Academy of Sciences. On the 14th of November at 18:50 Jorge Cervos 
Navarro “gave his soul to God peacefully and accompanied by his 
family”.

Santiago Ramon y Cajal “the painter of the neuronal forest”20 was 
awarded The Prix Fauvelle of the Societe de Biologie of Paris, the 
Nobel Prize for Medicine (1906) in conjunction with Camillo Golgi, 
the Prussian Order of Merit. The Royal Society in England in 1909 
elected him a Foreign Member. In Latin America, the physicians 
offered substantial financial support to secure the publication of his 
work on nerve degeneration and regeneration. In Madrid, his statue 
was erected and the Cajal’s Institute was established on the hill of San 
Blas by a royal decree by King Alfonso XIII. 

Jorge Cervós Navarro and Santiago Ramon y Cajal passed away 
peacefully in advanced age. During their long life, they became 
paradigms of wisdom, the strength of intellect and character, 
honesty, purity of the heart, kindness, dedication in science, research, 
and men of high moral values. They have honored “in maximum” 
the Neurosciences and the Neurophilosophy by their scientific 
contributions and inspired many young investigators all over the 
world in following their illuminated paths.



 | 23

Obituary Notices Jorge Cervós Navarro (1930-2021): On the path of Don Santiago 167
Copyright:

©2021 Baloyannis 

Citation: Baloyannis SJ. Obituary Notices Jorge Cervós Navarro (1930-2021): On the path of Don Santiago. J Neurol Stroke. 2021;11(6):165‒167. 
DOI: 10.15406/jnsk.2021.11.00479

Legend

Jorge Cervós- Navarro with the author in the main hall of the 
Aristotelian University of Thessaloniki in 2009.
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El Dr. Cervós va ser un investigador molt reconegut pels seus anys 
d’estudi i de recerca i també un home molt admirat per la seva 
qualitat humana. Recollim alguns obituaris que es van escriure quan 
va traspassar, el 14 de novembre del 2021.
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L’any 1997, Jordi Cervós, quan li quedava poc temps 
per retirar-se i començar a ser catedràtic emèrit de la 
Universitat Lliure de Berlín, va decidir fer un gir de 180 
graus a la seva trajectòria professional i acceptar el 
repte de dirigir una nova universitat, a la seva estimada 
Ciutat Comtal. D’aquest i d’altres punts de la seva vida 
en vaig parlar durant l’homilia, en la qual vaig destacar 
dos aspectes fonamentals del Dr. Cervós: la completa 
disponibilitat a l’hora de posar-se a treballar en el que 
fes falta –com l’inici de UIC Barcelona– i, a la vegada, 
l’inconformisme amb què actuava i que el portava a no 
rendir-se mai davant les dificultats.

Un exemple d’aquest inconformisme en la seva vida va 
ser com es va obrir pas a Alemanya, on va viure prop 
de quaranta anys, per tirar endavant la tasca que li va 
encomanar sant Josepmaria, fundador de l’Opus Dei, i 
com, malgrat els problemes amb els quals va haver de 
lidiar, va arribar a tenir un gran reconeixement i prestigi 
internacional.

Tot això i molt més ho va fer palès Jordi Cervós en el 
seu llibre de memòries (Memòries. Berlín i Barcelona, 
anada i retorn), publicat el 2013 i que havia presentat a 
UIC Barcelona, acompanyat de l’amic en els estudis de 
Medicina, Jordi Pujol i Soley. Durant la seva vida, Cervós 
va ser guardonat amb la Gran Creu del Mèrit Civil de la 
República Federal d’Alemanya, la Gran Creu d’Alfons X el 
Savi i la Creu de Sant Jordi. A més a més, va ser nomenat 
doctor honoris causa de set universitats: Barcelona, 
Saragossa, Complutense de Madrid, Tessalònica, 
Hannover, Tokushima i Saransk (Rússia).

Paraules del vicari de l’Opus Dei a Catalunya, Mn. Ignasi 
Font, durant la missa funeral que es va celebrar a l’oratori 
de Santa Maria de Bonaigua de Barcelona, el 16 de 
novembre del 2021. 
 

Mn. Ignasi Font
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Mestre de neuropatòlegs i amic de tots

A les seves memòries, Jordi Cervós explica que, quan tenia 
només un any, la seva mare el va portar a coll a la Rambla 
de Catalunya per celebrar la proclamació de la República, 
el 14 d’abril del 1931. Al començament de la Guerra Civil, 
i per eludir el bombardeig, els seus pares el van enviar a 
Roní, Lleida, sense saber que el front de guerra es mouria 
just a aquest poble; el petit Cervós va passar molta gana.

El 1943 va iniciar els estudis de Medicina a la Universitat 
de Barcelona. Poc després va descobrir la seva vocació 
per l’Opus Dei: un amic li va fer veure que podia trobar 
Déu i donar-se als altres sense abandonar l’estudi, enmig 
del treball investigador que tant l’il·lusionava. Convençut 
que era el seu camí, va dir que sí a Déu, disposat al que 
Ell li demanés. Al cap de poc temps, sant Josepmaria li va 
preguntar si voldria anar a començar la tasca apostòlica a 
Alemanya. No ho va dubtar i es va traslladar a Bonn, on el 
van contractar com a professor a la universitat. 

Posteriorment, va obtenir el Doctorat en Medicina amb 
premi extraordinari, i el 1961 el van contractar com a 
professor titular de Neuropatologia. El 1968 va guanyar 
aquesta mateixa càtedra a la Universitat Lliure de Berlín, i 
durant tres decennis va unir la seva passió per la medicina 
amb una dedicació generosa als seus deixebles i alumnes. 
El seu departament va ser un punt de referència per 
als investigadors espanyols que volien formar-se en 
neurofisiologia, i Cervós va compatibilitzar la seva tasca 
acadèmica amb l’ajuda desinteressada a aquests joves 
professors. Va ser així mestre de diverses generacions de 
neuropatòlegs.

Aquesta generositat va ser àmpliament reconeguda. Va 
ser escollit degà de la Facultat de Medicina i vicepresident 
de la Universitat Lliure de Berlín; guardonat amb la Gran 
Creu del Mèrit Civil de la República Federal Alemanya, la 
Gran Creu d’Alfons X el Savi i la Creu de Sant Jordi, i doctor 
honoris causa de set universitats –Barcelona, Saragossa, 
Complutense, Tessalònica, Hannover, Tokushima i Saransk 
(Rússia).

El 1997, quan tenia 67 anys i aspirava a la jubilació, va 
rebre una proposta acadèmica a la qual no es va poder 
negar. Els promotors de la Universitat Internacional de 
Catalunya el van trucar per oferir-li ser el primer rector de 
la Universitat. Necessitaven algú amb autoritat científica 
i experiència de govern. I Cervós va tornar a dir que sí. 
Enyorava la seva terra, s’hi sentia en deute. I va tornar a 
Barcelona amb la il·lusió d’un jove professor que no es 
cansa d’assumir nous reptes.

 

Durant el temps que va estar al capdavant de UIC 
Barcelona, va organitzar i va impulsar la investigació 
científica, va imprimir a la institució una forta 
internacionalitat i va establir les bases per crear la seva 
facultat més estimada: la de Medicina.

Els últims anys va començar a experimentar els símptomes 
d’una neuropatologia que coneixia bé: el Parkinson. 
Amb un gran somriure, explicava als amics que anaven a 
visitar-lo el procés degeneratiu que patiria els mesos que 
li quedaven de vida. S’aproximava a la mort amb serenitat, 
amb l’alegria de qui sap que l’espera el seu Pare amb els 
braços oberts. Aquell que li havia demanat tot en la seva 
joventut, estava a punt de rebre’l al cel per premiar la seva 
generositat amb tots.

Jordi Cervós, gran amant del Pirineu català, avui ens mira 
des de la muntanya més alta i definitiva. Els seus deixebles 
i amics senten el buit que deixa. El sentim, sobretot, els 
que treballem a la Universitat Internacional de Catalunya, 
que avui plora la seva marxa.

Moltes gràcies, Jordi! Et trobarem molt a faltar.

Dr. Alfonso Méndiz

Rector de UIC Barcelona

Obituari publicat a La Vanguardia el 16 de novembre del 
2021.

Dr. Alfonso Méndiz
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De vegades ens deixen persones que no són mediàtiques, 
però que al seu pas han deixat una empremta important 
en les persones que les han conegut i les institucions que 
han dirigit. Una d’aquestes persones és el professor Jordi 
Cervós, científic català il·lustre que va desenvolupar la seva 
carrera professional a Alemanya, Bonn i Berlín. Després 
d’estudiar Medicina a Barcelona i Saragossa, el 1953 es va 
traslladar a Bonn amb la intenció d’especialitzar-se en temes 
relacionats amb la psiquiatria. No sembla que el contacte 
amb els psicoanalistes tingués èxit; una trobada casual el 
1955 amb el neurocirurgià Sixto Obrador va ser el principi 
d’una carrera brillant en el camp de la neuropatologia, 
matèria de la qual el 1964 va ser nomenat professor de la 
Universitat de Bonn. 

Com és propi dels homes intel·ligents i constants, els seus 
estudis i les seves publicacions li van donar un prestigi 
internacional que el van convertir en un dels científics 
més coneguts en el seu àmbit a tot el món. El 1968 va ser 
nomenat catedràtic de l’Institut de Neuropatologia de la 
Universitat Lliure de Berlín; més tard, va ser degà de la 
Facultat i, finalment, vicepresident de la Universitat. Les 
més de 600 publicacions i 15 llibres publicats donen fe 
del seu treball, però el cim de la seva trajectòria va arribar 
quan va descriure una nova malaltia nerviosa, l’encefalitis 
granulomatosa reticulohistiocitària de Cervós-Navarro, que, 
com es pot apreciar, porta el seu nom –els que pertanyem 
al món medicocientífic sabem que no és freqüent que una 
malaltia porti l’epònim català. 

Va ser president i directiu de set societats científiques 
internacionals, i membre d’honor de vuit més. Tota 
aquesta trajectòria professional li va aportar una sèrie de 
reconeixements, entre els quals podríem esmentar el doctor 
honoris causa de set universitats: Saragossa, Complutense, 
Barcelona, Tessalònica (Grècia), Hannover (Alemanya), 
Tokushima (Japó) i Saransk (Rússia). Va ser acadèmic de 
diverses reials acadèmies i, entre les seves distincions, 
hi ha la Gran Creu del Mèrit Civil de la República Federal 
Alemanya, l’Encomana de l’Ordre del Mèrit Civil, la Gran 
Creu d’Alfons X el Savi i la Creu de Sant Jordi.

Just després de jubilar-se a Alemanya, el 1997, va tornar a 
Barcelona, però no per descansar, sinó per involucrar-se 
en la creació de la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC Barcelona), de la qual va ser el primer rector. L’aposta 
per una figura de tant de prestigi per part dels promotors de 
UIC Barcelona, així com el seu pas per aquesta Universitat 
–primer com a rector fundador i després a la Direcció 
de Relacions Internacionals– va ser determinant en el 
posicionament de la institució en el món universitari de 
l’àmbit català i estatal. 

Els qui vam tenir la sort de tractar-lo, coneixem la seva 
categoria humana. Qui no el coneixia, veia en ell només un 
home elegant, de bon aspecte i, sobretot, amb molt bon 
humor. Les tertúlies amb ell eren disteses i enriquidores, 
sobretot quan explicava les seves aventures i trobades 
científiques a Berlín Est, durant la guerra freda. En una 
d’aquestes trobades, el van confondre amb un espia i 
va haver de fer aparèixer tot el seu currículum perquè no 
el detinguessin. Alguns joves investigadors que van fer 
estades amb ell a Alemanya el recorden com una persona 
acollidora i molt entregada als seus alumnes; també als 
visitants, especialment quan eren de la terra. 

Per saber més detalls de la seva persona, cal llegir les seves 
memòries. Allí es relaten els dos anys que va fer de pastor 
al Pirineu català, quan era un nen, i la seva amistat amb 
prohoms de la societat catalana, o la seva pertinença a 
l’Opus Dei. En una conversa amb Josepmaria Escrivá, poc 
després d’acabar la carrera, li va preguntar que quan tenia 
pensat portar l’Obra –institució de l’Església fundada per 
aquest sacerdot aragonès, que va ser canonitzat el 2002– a 
Alemanya. Sant Josepmaria li va preguntar si sabia alemany, 
i el jove metge, encara que anava justet en la matèria, va dir 
que sí. Amb aquesta enorme confiança que aquest sant 
tenia en els seus fills espirituals, al cap de pocs mesos 
el va enviar a Bonn. I allà, enmig de classes i laboratoris, 
Jordi Cervós es va fer un home realment sant. Va seguir 
fidelment l’esperit de l’Opus Dei, va sobresortir en el seu 
treball professional i va difondre l’alegria de l’Evangeli entre 
els seus molts amics, molts d’ells d’altres religions, i fins i tot 
agnòstics o ateus.

En els últims anys, el Dr. Cervós ha patit una malaltia 
neurològica degenerativa que coneixia molt bé ell mateix. 
Quan anava a veure’l, el trobava sempre amb el seu habitual 
sentit de l’humor; i ell, sense cap indici de tristesa o amargor, 
em descrivia tècnicament la causa del deteriorament i 
quines serien les etapes següents. Va conservar el cap clar 
i l’interès pels qui l’anaven a veure fins a l’últim dia, com 
també va conservar la seva afició pels trencaclosques i les 
notícies sobre Alemanya.

Ens ha deixat una persona excepcional. Un gran 
professional, una persona bona i de molt sentit de l’humor. 
Gràcies, Jordi, per la teva amistat i el teu testimoni.

Dr. Josep Argemí Renom

Catedràtic de Pediatria i segon rector de la Universitat 
Internacional de Catalunya

Obituari publicat a l’ABC el 19 de novembre del 2021.

Dr. Josep Argemí Renom
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El Jordi Cervós que jo he conegut

Compartir il·lusions i fins i tot la seva malaltia final, una 
covid que l’ha acompanyat fins a travessar la llinda de 
la seva esperança, ha estat un privilegi. Jordi Cervós i 
Navarro, un home de món, un valent, un lluitador gairebé 
inesgotable.

En la dècada final de la seva vida, la que jo he conegut, la 
seva proximitat deixava en un segon pla la seva condició 
de professor, de científic extraordinari; això quedava 
darrere de la seva cordialitat i bon humor. Recordo, al cap 
de poc temps de conèixer-lo, les seves explicacions sobre 
l’esport de lluita que havia practicat de jove i el seu intent 
d’executar amb mi una clau “doble Nelson”, que no va 
acabar en lesions, però sí en moltes rialles.  

Així doncs, el Cervós que he conegut no ha estat tant 
el científic de renom, el personatge d’acadèmia que va 
passar per tots els estaments, des dels més humils fins 
al vicerectorat a Berlín i el rectorat a UIC Barcelona. No 
he viscut de primera mà les seves múltiples aportacions 
científiques en l’àmbit de la neuropatologia, que el van 
portar a ser un referent mundial en la matèria, ni els seus 
set doctorats honoris causa; el que sí que he pogut 
experimentar de primera mà és el privilegi de viure prop 
d’una persona entranyable, a la qual el pas dels anys 
no feia més que augmentar el seu optimisme i esperit 
aventurer.

He pogut llegir i escoltar testimonis directes de les seves 
aventures a Alemanya, on va emigrar acabat de llicenciar 
en Medicina, els relats dels seus inicis com a investigador 
i el seu progrés fins a ser professor de Neuropatologia a 
la Universitat de Bonn i més tard a la Universitat Lliure de 
Berlín. I les seves aventures creuant “el teló d’acer” i les 
insòlites peticions que rebia d’estudiar cervells “especials”, 
com el de Lenin. 

El que irradiava constantment, sense ostentacions, era 
la seva fortalesa interior, el seu esperit positiu, la seva 
preocupació per la gent, la seva família, els seus amics, 
però també la seva humanitat sencera. I el seu desig de ser 
útil fins al final, i de continuar aprenent sempre. Aquesta 
passió per la recerca de la veritat, la investigació, a la qual 
es va entregar amb tenacitat i èxit. 

Malgrat el seu Parkinson avançat, no va deixar de llegir rus, 
per continuar aprenent. Però no només ciència mèdica, 
també història, geografia, novel·la, poesia catalana... De 
tant en tant buscava recuperar una edició d’algun llibre 
seu, per repassar-lo. Tot això amb ganes d’encomanar 
aquest esperit, i difondre les seves memòries, com una 
obligació, per si ajudaven altres a elevar els punts de mira, 
en ambicions de bé. 

Per damunt de tot, aquestes inquietuds manifestaven els 
seus desitjos de comunicar-se amb Déu, un Déu pròxim i 
misericordiós que havia conegut molt jove, pel qual es va 
deixar fascinar i que ha estimat amb passió fins als seus 
últims dies.

Dr. Albert Balaguer

Catedràtic d’Universitat i degà de la Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut de UIC Barcelona

Paraules de condol publicades en els canals oficials de la 
Universitat.

Dr. Albert Balaguer
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Des de UIC Barcelona volem donar les gràcies a totes les persones 
i institucions que van dedicar unes paraules al primer rector de UIC 
Barcelona quan va traspassar. 

En aquest espai en recollim només una petita mostra.
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VIDA I OBRA DEL 
DR. CERVÓS 
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