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FONS OOLORS ALEU 

--La primera metgessa espanyola 
CARINA FARRERAS 

Barcelona 

La primera dona a Espanya que 
va exercirla medicina en la histo
ria moderna va ser la barcelonina 
Dolors Aleu, nascuda el 1857 i 
rriorta el 1913. Poc se sáp de la se
va vida a través dels escrits que 
han quedat. Quasi tots va desapa
reixer amb la seva mort. Les his
tories dels seus pacients, diaris, 
cartes, possibles textos de confe-
rendes, llibres o una simple re
cepta ... , tot va quedar carbonitzat 
pe! foc. Amb próu feines van so
breviure. a les flames algunes fo
tos i una carta als seus fills. Tam
bé la documentació que conserva 
l'arxiu de la Universi-tat de Barce
lona, algun article en revista es
pecialitzada, retalls de La Van�
guardia i les cartes creuades del 
catedratic que la va animar a doc
torar-se. 

Tambe sobreviuen retalls de la 
seva vida en la memoria dels seus 
descendents; la família Cuyas. La 
seva rebesneta, Núria Cuyas, ha 
recuperat tota la inforinació i ha 
creat una obra teatral, Barbes de
balena, en la qua! relata la difícil 
condició de ser dona a finals del 
XIX amb la valen ta historia de la 
seva antecessora. 

Dolors Aleu i Riera va néixer en 
una ramília adinerada de Barce
lona. El seu pare va.ser un alt fun-

EL REP()R'fAJE 

Dolors Aleu va 
perseverar en el seu 

desig d' exercir la 
medicina malgrat 
els obstacles de la 
societat deis segles 

XIXiXX 

cionaripolicial de la ciutat que va 
donar suport a la seva filla en el 
seul'estrany" desig d'emprendre 
una carrera universitaria com Ja 
de medicina. 

Era el 1874·i el pare va accep
tar-ho·amb la condició que anés 
acompanyada d'escortes. Pel que 
sembla, va rebre alguna pedrada 
a les portes de la facultat, que lla
vors estava situada al carrer del 
Carme, pero també els aplaudi
ments dels seus com-
panys estudiants. No 
metaforics. Aleu va su
perar els quatre cursos 
de medicina (1874-
18í'9) amb cinc premis 
d'excepció. Les seves 
notes són un. elogi al 
seu talent r esforc;. 
Quinze excel-lents i 
cinc notables d'una 
vintena d'assignatures 
cursa des. Tot i així, to
ta aquesta excel·lencia 
no va ser prou raó pe! 
Ministeri d'Educació, 
que li va denegar 1a 
soHkitud de presen
tar-se als examens per obtenir el 
títol de metge cirurgia l'any se
güent. Els funcionaris de Madrid 
van escriure a la universitat per 
comprovar la veradtat del que 
aquesta doria refería, que s'havia 
matriculat i .cursat la carrera de 
medicina. Volien saber com era 

possíble si no era home. El centre 
va respondre qtie no podien coar
tar els estudis a ningú que pre
sentés l'aprovat de batxillerat. 

Al costat de Dolors Aleu, dues 
dones més pugnaven per lHcenci
ar-se i ho van aconseguir. Marti
na Castells, que va morir d'una 
complicació de l'embaras poc 
després d'obtenir la llicenciatura, 

. i Elena Maseras, que, mentre es
perava que autoritzessin la seva 

UN fflOl MERESCUT 
Després d'acabar la carrera el 

1879, va demanar de !licenciar
se, pero el ministeri li va negar 
l'accés a !'examen durant dos 
anys, mostrant incredulitat per 

la forma ció d'una dona 

sol·licitud, va estudiar magisteri i 
va exercir de mestra fins a la seva 
mort. 

El 4 d'abril del 1882 arriba l'au
torització per a Aleu i s'examina 
dues setmanes després, el 19 i 20 
d'abril. Naturalment, supera les 
proves. Tot seguit es matricula 
per presentar la tesi doctoral, 
]'octubre del mateix any. Escriu 
al catedratic Joan Giné i Parta
gás, que després seriá rector de la 

UB, agraint-li els seus 
consells i suport "en 
les infinites dificultats 
presentades en la me
va caITera, sent, en una 
paraula, l'únic que ha 
aixecat i}á,:, seva elo
qüent frase donant su
port al sexe feble con
tra' éls atacs del fort''. 
Enla missiva, compar
teix també els seus 
dubtes sobre l'elecció 
del tema de la.tesi que 
vol defensar: "De da 
necessitat d'encami
nar per un nou camí 
l'educació higienico

moral de.la dona". La presentació 
d'un al·legat en defensa de l'edu
cació de la dona davant un tribu
nal de rnetges que li havia dene
gat els dos anys anteriors el,seu 
dret a presentar-se constitufa un 
veritable desafiament al tribunal. 
S'hi jugava el doctorat. 




