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Formació
Sergi Erill neix a Barcelona el 12 d’octubre de 1938 en ple-
na Guerra Civil, estudia al Liceu Francès i es llicencia en 
medicina a la Universitat de Barcelona (1963). Quatre 
anys després assoleix el títol de doctor amb una tesi dirigi-
da per Agustí Pedro i Pons, catedràtic de medicina inter-
na, on descriu una nova tècnica de detecció d’anticossos1. 
Aquest mateix any obté la beca Merck International Fellow 
in Clinical Pharmacology (1967) que li permet iniciar la 
seva formació en farmacologia clínica als Estats Units, pri-
mer a la Universitat de Kansas amb Daniel Azarnoff (1967) 
i després al Departament de Farmacologia de la Universi-
tat de Michigan (1968-69) amb Edward A. Carr i Edward 
F. Domino. De tornada, obté l’especialitat de medicina in-
terna (1970) i la de farmacologia clínica (1983). Una for-
mació bàsica i clínica en farmacologia i alhora assistencial 
que li permetia tenir una visió àmplia i transversal de la 
medicina i de la terapèutica. Aquestes peculiaritats, junta-
ment amb la seva experiència i contactes internacionals en 
farmacologia clínica, li conferiren un perfil singular entre 
els farmacòlegs de l’època.

Docència
Sempre va tenir molt interès per la docència. S’hi va ini-
ciar abans de llicenciar-se, l’any 1962 com a alumne intern 
en la Càtedra de Farmacologia de la Facultat de Medicina 
a la Universitat de Barcelona, dirigida per Francisco Gar-
cía-Valdecasas. De 1963 a 1967 va ser ajudant de classes 
pràctiques a la Càtedra de Patologia i Clínica Mèdica, di-
rigida per Agustí Pedro i Pons. Ja als Estats Units, a la Uni-
versitat de Michigan va continuar la docència com a re-
search scholar de farmacologia i teaching associate de 
medicina interna (1968-69). De tornada a Catalunya, va 
obtenir una plaça de professor agregat interí de fisiologia 
(1969-70) i de professor agregat numerari de farmacologia 
i terapèutica clínica (1971-76) a la Facultat de Medicina de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Dins de la 
càtedra de farmacologia de Josep Laporte, compartia les 
seves tasques acadèmiques amb altres farmacòlegs com 
Jesús García Sevilla, Patrick du Souich, Joan-Ramon La-
porte i Jordi Camí. Durant aquest període en Sergi Erill va 

Introducció
En Sergi, tal com ell demanava que l’anomenés tothom, 
va ser una persona molt estimada des del punt de vista 
professional: com a metge internista, farmacòleg, do-
cent, investigador, divulgador i gestor de la ciència. Tan-
mateix, encara ho va ser més des del punt de vista perso-
nal. Pels que vam tenir la sort de ser i treballar prop seu, 
va ser un referent, un mestre i, alhora, un amic, una per-
sona propera i disposada a oferir el seu ajut i suport en 
tot moment. Amb humilitat, dissimulava la persona 
intel·ligent i culta que realment era, així com la seva me-
mòria prodigiosa. Va ser una persona que sempre es va 
caracteritzar per les seves atencions envers els altres i per 
ser exquisidament respectuosa amb tothom. No li im-
portaven els càrrecs ni els títols, valorava les persones 
com a tals. La seva capacitat de treball i el compromís 
professional en els projectes en què participava van ser 
sempre constants i exemplars.

La carrera científica i professional de Sergi Erill és un 
reflex de la seva extraordinària capacitat d’aprendre, de 
memoritzar, de sintetitzar, de posar en pràctica i d’ensenyar. 
La doble formació en farmacologia tant bàsica com clínica 
i en medicina interna, li permetia la translació d’idees de 
la recerca bàsica a l’assistència mèdica. Si no hagués estat 
per ell, la farmacologia, en general, i la farmacologia clíni-
ca, en particular, a Espanya haurien estat diferents. Des-
prés d’una extensa carrera acadèmica, va assumir amb 
convenciment la direcció de la Fundació Dr. Antoni Este-
ve, per l’amistat i admiració per Antoni Esteve i Subirana, 
i pel respecte i estimació cap a la seva família, on va conti-
nuar la seva aportació envers les diferents branques de la 
farmacologia i en la ciència en general.
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Santa Creu i Sant Pau, va aconseguir organitzar un equip 
de metges compromesos en la recerca clínica. Va analitzar 
la utilització de medicaments a Espanya, com el cas del 
cloramfenicol5, va avaluar els coneixements dels metges 
sobre els medicaments6, així com la percepció dels metges 
respecte als antibiòtics7.

A principis dels anys setanta, en Sergi Erill va engegar 
diversos projectes entorn a la fixació de fàrmacs a proteï-
nes plasmàtiques i sobre l’acetilació de fàrmacs. Per estu-
diar la fixació de fàrmacs a les proteïnes en humans, la 
metodologia presentava un gran problema, que ell va re-
soldre elegantment utilitzant el procés de filtració natural 
de les glàndules salivals8. També va demostrar que la insu-
ficiència renal, hepàtica o respiratòria, així com el mielo-
ma múltiple o la diabetis podien modificar la fixació de 
fàrmacs àcids i bàsics a les proteïnes plasmàtiques9-13. Una 
de les seves aportacions més importants va ser demostrar 
que la fixació de fàrmacs de tipus àcid a l’albúmina dismi-
nuïa durant la insuficiència renal, a causa de la carbamila-
ció del lloc de fixació de tipus I14. El vast programa de re-
cerca sobre la fixació de fàrmacs a proteïnes també va 
incloure estudis sobre interaccions medicamentoses que 
afecten la fixació15-17 i la repercussió del canvi de la fixació 
sobre la dinàmica del fàrmac18-20.

Una segona línia de recerca partia d’estudis previs que, 
per primera vegada, descrivien que l’acetilació de la isonia-
zida es realitzava segons un polimorfisme bimodal genètic, 
és a dir, que existeixen acetiladors ràpids i lents. Anys més 
tard es va demostrar que altres fàrmacs, com la dapsona i la 
sulfametazina, també eren acetilats bimodalment. Sergi 
Erill va formular la hipòtesi que l’eliminació de la procaïna-
mida per acetilació es realitzava bimodalment i que dife-
rents malalties modificaven la velocitat d’acetilació. En pri-
mer lloc va demostrar, en voluntaris sans, que el 50% eren 
acetiladors ràpids i el 50% acetiladors lents de la procaïna-
mida21-22. Posteriorment, va descriure com la insuficiència 
hepàtica23, les insuficiències cardíaca i renal i la malaltia 
pulmonar obstructiva crònica24 afectaven la velocitat 
d’acetilació de la procaïnamida. En la majoria de les situa-
cions estudiades hi havia una reacció inflamatòria, si bé en 
models animals aquesta no semblava responsable de la dis-
minució de la velocitat d’acetilació25. La insuficiència renal 
també disminueix la velocitat de dues reaccions d’hidròlisi, 
la formació de l’àcid p-aminobenzoic, metabòlit de la pro-
caïnamida i la hidròlisi de la procaïna, efecte que sembla 
independent de la carbamilació de l’esterasa plasmàtica26. 
Finalment, voldríem destacar un article publicat a la revista 
Science on Sergi Erill proposava perllongar la patent dels 
fàrmacs indicats per a malalties tropicals i facilitar així la 
seva disponibilitat en zones on escassejaven27.

En Sergi Erill també va tenir un gran interès en la con-
ceptualització de la farmacologia i la comprensió de com 
es va desenvolupar com a disciplina científica. Una apor-

contribuir a consolidar la farmacologia clínica al nostre 
país, va participar en l’organització de cursos específics de 
doctorat i en la redacció de diferents capítols dins de la 
sèrie de referència “Avances en Terapéutica”2. L’any 1976 
va obtenir la plaça de catedràtic de farmacologia a la Uni-
versitat del País Basc, on va viure fins a l’any 1979, quan es 
va desplaçar a la Universitat de Granada, de nou com a 
catedràtic de farmacologia, fins l’any 1983. Entre 1983 i 
1998, de tornada a Barcelona, compagina la direcció de la 
Fundació Dr. Antoni Esteve amb la docència com a pro-
fessor de Farmacologia a la Universitat de Montreal. La 
seva saviesa, amabilitat i humilitat el van convertir en un 
excel·lent supervisor d’estudiants tant de grau com de 
postgrau.

Relacionat amb tasques docents i també de gestió, cal 
destacar que entre 1982 i 1986 Sergi Erill va ser president 
de l’aleshores anomenada Associació Espanyola de Farma-
còlegs que, en el darrer any del seu mandat, es va passar a 
dir Societat Espanyola de Farmacologia (SEF) un nom 
més d’acord amb els temps. Durant aquest període va pro-
moure el primer simposi sobre la docència de la farmaco-
logia, que tingué continuïtat el 1999 amb el primer simpo-
si d’innovació docent celebrat a València, la creació del 
grup d’estudi Docència i Formació en Farmacologia dos 
anys després i la incorporació d’una sessió de docència du-
rant molts anys als congressos d’aquesta societat. Aquest 
interès per la docència, el mantingué des de la direcció de 
la Fundació Dr. Antoni Esteve, on va iniciar una línia de 
cursos de formació en àmbits que fins aleshores no cobria 
cap altra institució. El primer fou un seminari d’iniciació 
al funcionament dels comitès d’ètica de recerca clínica 
l’any 2001, que tingué vuit edicions. Més endavant aques-
tes activitats formatives han passat a ser una de les accions 
més rellevants de la Fundació.

Recerca
La formació mèdica assistencial i farmacològica d’en Sergi 
Erill, juntament amb la seva capacitat docent, es van com-
plementar amb moltíssimes aportacions a la recerca. Va 
pertànyer a l’anomenada escola catalana de farmacologia, 
que va ocupar diverses càtedres arreu d’Espanya. La seva 
visió de la disciplina contemplava un gran interès per 
l’aplicació pràctica dels medicaments en humans i així va 
ser l’autor del capítol sobre assaigs clínics a Bases farmaco-
lógicas de la terapéutica medicamentosa3, un llibre innova-
dor publicat l’any 1969, quan el concepte d’aquests estudis 
terapèutics era poc conegut al nostre país. De fet, en Sergi 
va tornar a Barcelona el 1969 amb la idea de muntar un 
servei de farmacologia clínica, tot i que era una tasca difí-
cil atès que aquesta especialitat encara no existia a Espan-
ya. L’article publicat a la revista Clinical Pharmacology & 
Therapeutics4 recull la seva inquietud per la disciplina. Ja 
com a professor agregat de la UAB i des de l’Hospital de la 
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reunions tant nacionals com internacionals, premis de re-
cerca, cursos de formació —esmentats prèviament— i pu-
blicacions, que es poden consultar al web de la Fundació32.

En un article d’Annals de Medicina33, Sergi Erill descri-
via perfectament com se sentia, tot agraint haver pogut 
crear i desenvolupar la Fundació: “Resulta difícil saber si 
aquest conjunt de tasques són suficients per honrar la me-
mòria del Dr. Antoni Esteve i Subirana, però ens satisfà 
constatar que les activitats de la Fundació que porta el seu 
nom van en augment i que creix el seu ressò. Creiem que 
la generositat personal dels seus fills, que la varen fer pos-
sible, mereix el nostre agraïment i potser també el de molts 
que han gaudit dels fruits de la Fundació”.

Divulgació científica i altres activitats
Juntament amb Vladimir de Semir, va ser impulsor el 1990 
del primer simposi internacional de periodisme científic 
realitzat a Espanya, celebrat a Barcelona, que constituí una 
de les llavors de l’Associació Catalana de Comunicació 
Científica (ACCC). Aquesta reunió va generar una mono-
grafia que Sergi Erill va presentar34. La seva especial habi-
litat i inquietud com a divulgador científic es va plasmar 
tant en la publicació d’articles en la premsa diària com en 
una original secció de The Lancet anomenada “Jabs & Ji-
bes”35-38. En aquesta línia també va publicar diversos lli-
bres per apropar la ciència a la societat. Els medicaments i 

tació notable en aquesta direcció fou la col·lecció “Phar-
macotherapy Revisited”, que va idear i que es va publicar 
des de la Fundació. Aquesta col·lecció està formada per 
llibres que recuperen en facsímil els documents que van 
jugar un paper de primer ordre en el desenvolupament de 
les diferents branques de l’especialitat mèdica, seleccionats 
per experts en les diferents disciplines. Sergi Erill en va 
editar dos ell mateix. El primer, Clinical Pharmacology 
through the Pen of Louis Lasagna28, recollia els principals 
articles d’un dels fundadors de la farmacologia clínica, 
molt admirat per en Sergi. El segon, From Clinical Re-
search to Clinical Pharmacology29, feia un viatge per la 
creació de la disciplina de la farmacologia clínica a partir 
dels seus principals conreadors, començant per Harry 
Gold, que va ser qui li va donar el nom.

Mai no va deixar d’escriure articles, més de 120, i de 
publicar-los en revistes científiques de primer nivell. Tam-
bé va realitzar unes 140 contribucions en llibres, capítols 
de llibre i monografies. Finalment, va dirigir una desena 
de tesis doctorals i va ser membre del consell editorial de 
publicacions com Clinical Pharmacology Research, Drugs 
and Therapeutics Perspectives, Journal of Clinical Epide-
miology i Pharmacology and Toxicology.

Fundació Dr. Antoni Esteve
La Fundació Dr. Antoni Esteve fou un del seus projectes 
més destacats i del qual se’n sentia més orgullós. Va ser 
creada quatre anys després de la mort d’Antoni Esteve i 
Subirana, pel desig de la família Esteve d’honrar la seva 
memòria. L’objectiu prioritari de la Fundació era i és el 
d’estimular el progrés de la farmacoteràpia mitjançant la 
comunicació i el debat científic i conferint un caràcter 
eminentment multidisciplinari a les seves activitats. 
L’amistat i la confiança que unia els Esteve amb Sergi Erill 
va portar la família a proposar-li la direcció d’aquesta ins-
titució. Va acceptar el repte de ser-ne director fundador i, 
des d’aquest càrrec, va promoure centenars d’iniciatives al 
llarg dels anys. Sempre explicava que havia construït la 
Fundació imitant la idea de la CIBA Foundation anglesa. 
Constituïda el 1949, Lord William Henry Beveridge, un 
reconegut economista britànic i membre del patronat de la 
CIBA Foundation, la va definir com: “not a laboratory for 
mixing compounds, but a laboratory for mixing scientists”30. 
Salvant les distàncies, aquesta ha estat també l’ànima mit-
jançant la qual Sergi Erill va construir i va fer créixer la 
Fundació Dr. Antoni Esteve durant els seus trenta-set anys 
d’història31.

La Fundació Dr. Antoni Esteve li va permetre realitzar 
moltes de les seves idees en l’àmbit de la farmacoteràpia i 
la divulgació científica. La seva formació i experiència in-
ternacional van ser fonamentals per poder posar en mar-
xa, dirigir i gestionar aquesta institució (Figura 1). Van ser 
moltes les iniciatives que va iniciar, com ara conferències i 

FIGURA 1.  Sergi Erill durant un acte que va organitzar des de la 
Fundació Dr. Antoni Esteve l’any 1999
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tigador i, per sobre de tot, un amic i una gran persona a la 
qual sempre hem admirat i seguirem admirant.

Agraïments: els autors volen agrair a la família Erill la 
revisió del text, així com a Marta Pagans, la correcció 
d’estil i terminològica del català.
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jo39, per exemple, ensenya de manera didàctica el funcio-
nament dels fàrmacs als més joves. La ciència oculta40 va 
ser el seu darrer llibre que, d’una manera visual ben origi-
nal, recopila la trajectòria de quinze científiques que van 
assolir grans fites en la història de la ciència (Figura 2). 
Precisament pel seu compromís a l’hora de donar visibili-
tat al paper de les dones científiques, va rebre el 2012 el 
diploma de soci ad honorem de l’Associació de Dones In-
vestigadores i Tecnòlogues (AMIT) “pel seu recolzament a 
la visibilitat del treball de les dones a la ciència”. De mane-
ra més puntual, Sergi Erill va participar en el Vocabulari 
mèdic41 i el Diccionari de recerca clínica de medicaments42.

A banda del càrrec ja esmentat de president de l’Asso-
ciació Espanyola de Farmacòlegs, Sergi Erill va ocupar 
molts altres càrrecs, acadèmics i professionals. Va ser pre-
sident de la Comissió Nacional de Farmacologia Clínica 
(1978-81), expert de l’OMS en l’avaluació de medicaments 
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dels Laboratoris del Dr. Esteve (1989-2003) i membre de la 
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d’altres càrrecs. També va ser membre del Comitè de Se-
lecció de la International Union of Basic and Clinical 
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pre va acceptar càrrecs que suposaven reptes i amb possi-
bilitats de fer contribucions, mentre que rebutjava reco-
neixements que considerava anecdòtics.

La mort va estroncar aquesta excel·lent trajectòria per-
sonal i professional el passat 29 de febrer. Compartim amb 
la família el dol de la seva pèrdua, i escrivim aquest senzill 
homenatge per donar veu a totes les persones que vam te-
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FIGURA 2.  Acte de presentació del seu darrer llibre, La ciència oculta, el 16 de novembre de 2017 a Barcelona (esquerra) i el dia 20 del mateix mes 
i any a Madrid (dreta, amb Pilar Tigeras)
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