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Raimon Comet i Fargas 

[1855 – Barcelona, 1919] 

Un dels pares de l’homeopatia a Catalunya  

 

Fill de l’enquadernador Jaume Comet, qui en 1836 té un taller de  gran activitat al carrer Hospital 

núm. 113 de Barcelona. Jaume Comet, junt al seu amic Smith, organitza una de les primeres 

sessions d’Endevinació i Clarividència dutes a terme a aquesta ciutat. 

 

Biografia 

Estudia la carrera de metge i es llicencia a la Facultat de Medicina de Barcelona a l’edat de vint-

i-un anys. Inicia la seva carrera dins de la medicina al·lopàtica, però es decanta per l'homeopatia 

arran de la curació de la seva esposa per part del Dr. Salvador Badia Andreu.  

Ingressa en 1891 en la Acadèmia Homeopàtica de Barcelona (avui Acadèmia Mèdico-

Homeopàtica de Barcelona), fundada el 18 de abril de 1890. Presideix aquesta institució en 1902. 

És Vicepresident els anys 1894, 1895 i 1896, i comparteix la Vicepresidència amb el Dr. Salvador 

Badia el 1894 i amb el Dr. Manuel Cahís el 1896.  

L’any 1910 l’Acadèmia organitza la commemoració del "Centenari del Organon" i el Dr. Comet 

participa com a membre destacat  en els actes dedicats a Hahnemann i la seva obra. Imparteix 

la conferència La Dinamización. Així mateix, du a terme tres Sessions Inaugurals de l’Acadèmia 

on dicta les següents dissertacions: La doctrina homeopática ante las ciencias positivas (1892), 

Desarrollo de las ciencias médicas y dinamismo (1907) i Las vacunas, los sueros y la Homeopatía 

(1913). 

És director de la Revista Homeopática en 1903 junt al Dr. J. Galard i des de 1910 a 1915 junt al 

Dr. R. Moragas. Aquesta revista es funda l’any 1890 i es fusiona el 1913 amb la revista La 

Homeopatía Práctica, fundada en 1908, pren llavors el nom de Revista de Homeopatía Práctica.  

Funda y dirigeix la Revista de Medicina Pura. La “Redacción y Administración” de la revista  es 

troba ubicada en el “Dispensario clínico del Dr. Comet Fargas” en el carrer Rosselló 256 de 

Barcelona, com consta a la portada del primer número de gener-març de 1904. Como es llegeix 

en un anunci interior d’aquesta revista, el Dr. Comet és Metge a l’“Hospital homeopático del 

Niño Dios” del carrer Claris 45 de Barcelona. A partir de 1905 es trasllada l’edició de la revista a 

aquesta direcció.  

L’any 1882 col·labora en el Boletín del Ateneo de alumnos Internos de la facultad de Medicina 

de Barcelona. El 1883 participa en el “Primer Certamen Frenopàtic Espanyol”, organitzat pel Dr. 

Giné i Partagàs a la Nova Betlem.  



 

Obra escrita  

Llibres: 

 La Doctrina homeopática ante las ciencias positivas (1892) 

 Desarrollo de las ciencias médicas y dinamismo (1907) 

 Las vacunas, los sueros y la Homeopatía (1913).  

Junt al Dr. Pere Pinart escriu: 

 Joya homeopética. Manual de Terapéutica Homeopática (1904),  

 La Vida. Compendio clínico de Medicina homeopática para uso de las familias (1907)  

 Defensa contra la tuberculosis (1908).  

 

Articles: 

 Fiebre tifoidea: su tratamiento homeopático (1893) 

 La diabetes y su tratamiento homeopático (1895) 

 Valor científico de los purgantes (1901) 

 Estudio de Arsenicum (1903) 

 La dinamización (1910).  

 Fases de la evolución humana (1914) 
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