
 
BIOGRAFIA 

aría. Teresa Junquera Ibrán naix l'1 d'octubre de 1890 en La 
Rebollada, parròquia del concejo de Mieres, a Astúries. El 
seu pare, Buenaventura Junquera Domínguez, mare María 

Ibrán Cònsol, natural de Madrid  

L'avi matern de Teresa Junquera i el seu pare, van anar dos importants 
propulsors del desenvolupament industrial a Astúries i pertanyen al 
que Francisco Erice denomina “grup de tècnics miners”. 

La família de Teresa Junquera presentava un nivell cultural alt i es 
consideraven “liberals” per a l'època. No obstant això, Teresa era 
dona, i “ser dona” en l'Espanya de principis del segle passat, significa-
va, entre moltes altres coses, que no era apropiat estudiar Medicina. 
Davant l'oposició dels seus avis, va decidir estudiar una mica més 
apropiat per a una senyoreta, i aprofitant que la seua tia Catalina Ibrán 
vivia a França, es va allí a estudiar. Obté el títol d'infermera de la Creu 
Roja a Baiona, en 1911.En 1916 va acompanyar al seu pare en el 
viatge que aquest va realitzar a Xile per motius de treball. Torna deci-
dida a seguir avant amb els seus estudis i obté en 1917 el títol de Bat-
xiller a Oviedo. 

Marxa en 1918 a París per a treballar com a infermera en l'hospital Val 
de Grâce. Després de tornar a Oviedo, i sense l'oposició dels seus avis 
ja morts, es matricula en 1921 en Medicina en l'hospital de Sant Carlos 
(Madrid). En la seua promoció hi havia altres cinc dones, entre les 
quals es trobava Matutina Rodríguez Álvarez, germana d'Alejandro 
Casona i amb la qual va crear una amistat que haurà de perdurar tota la 
vida. En 1926 va obtenir el títol de llicenciada en Medicina i Cirurgia i 
realitza estudis especials de Puericultura amb Enrique Suñer, director 
de l'Escola Nacional de Puericultura. Va acudir a Londres, visitant les 
escoles d'infermeria angleses, entre elles la fundada per Florence 
Nightingale en l'Hospital de St. Thomas, afirmant la seua vinculació 
amb el model anglosaxó d'Infermeria.  

Durant el curs 1927-1928 va realitzar els estudis de doctorat i va 
col·laborar amb el catedràtic de fisiologia, Juan Negrín, encara que no 
consta en el seu expedient que els concloga. En 1929, l'equip rector de 
la recentment creada Escola d'Infermeres de la Casa de Salut Valdeci-
lla, va nomenar a Teresa Junquera sots-directora de la mateixa, càrrec 
del que va dimitir un any després.  

Vinculada amb el model Nightingale d'Infermeria, Teresa Junquera va 
defensar l'organització de les escoles segons tres principis que, per a 
ella, eren la base de la instrucció i educació de les infermeres: “Formar 
part d'un hospital, perquè les infermeres pogueren adquirir experiència 
professional; ser un internat, ja que només així s'aconsegueix inculcar 
a les alumnes la disciplina i l'alta educació moral que la professió 
requereix; i finalment, l'estada en ella ha de ser perllongada perquè la 
formació de la infermera siga perfecta”. 

Aquests tres principis, molt desenvolupats a Anglaterra i a EUA, es 
defineixen en cinc punts: posseir una titulació per a poder ingressar en 
l'escola; tres anys d'estudi en règim d'internat; un programa teòric que 
comprenga matèries mèdiques per a la cura del malalt, pràctiques de 

laboratori i moral professional; pràctiques diàries en tots els serveis de 
l'hospital, sota l'adreça d'infermeres titulades, i l'especialització de les 
postgraduades en diferents àrees (Sanitat Pública, Visitadores, Servei 
Social i Industrial, etc.). 

Amb la finalitat d'incorporar aquests principis en l'organització de la 
nova escola, Teresa Junquera va ser a París, i el 19 de novembre de 
1929 es va publicar en la premsa local i nacional la convocatòria per a 
la provisió de places d'alumnes. Al desembre es van contractar deu 
professionals sanitaris, cinc d'ells pertanyents a l'Institut Rubio, encar-
regats de la instrucció pràctica de les alumnes. No obstant això, el 
model que Teresa Junquera defensava no es va plasmar en el pla d'es-
tudis desenvolupat per l'adreça de l'Escola . 
 
 

 
 
En 1930, el Patronat de Valdecilla va acceptar- per raons no especifi-
cades- la dimissió de Teresa Junquera com a sots-directora de l'Escola 
d'Infermeres A partir de juny de 1930, les Germanes de la Caritat de 
Sant Vicente de Paul es van fer càrrec de l'administració de tots els 
serveis de la Casa de Salut Valdecilla, inclosa la pròpia escola.  

Aqueix mateix any va tornar a Oviedo, al costat de la seua mare –
l'estat de la qual de salut era molt precari- i dels seus germans Marta i 
Jerónimo, obrint una consulta de pediatria al costat de Matutina Rodrí-
guez en el xalet familiar del carrer González Besada. Allí els va sor-
prendre la Revolució d'Octubre de 1934, destacant Teresa per l'ajuda 
que va prestar als necessitats, entre ells algun que un altre perseguit 
polític. A la mort del seu pare en 1935, va marxar a Madrid, on vivia la 
seua germana María Jesús. Accepta l'oferiment que li fa José Giner per 
a dirigir l'Orfenat del Marró, ja que ocupava en esclatar la Guerra 
Civil. A més de cuidar als xiquets de l'orfenat va donar allotjament als 
seminaristes del proper Convent del Crist i als xiquets de les Brigades 
Internacionals.  

A causa del perillós de la zona en la qual es trobaven, va evacuar als 
xiquets utilitzant l'eixida de la zona republicana per València. En 1937 
va arribar a París, on va seguir cuidant als xiquets refugiats física i 
moralment fins que, una vegada derrotat el govern republicà a Espa-
nya, van ser desallotjats i adoptats part dels xiquets per treballadors 
francesos de Correus i Telègrafs, i la resta acollits en diverses institu-

cions. Després de l'ocupació alemanya de França, Teresa Junquera va 
abandonar el país veí i va passar uns dies en un camp de concentració 
a Sant Sebastià per a tornar a Madrid, on romandrà fins a 1952, any en 
el qual va comprar, juntament amb la seua germana María Jesús i el 
seu cunyat Santiago, una casa amb finca en Valdemoro. Des d'aquest 
moment, va abandonar el contacte professional amb la infermeria i la 
medicina, dedicant-se totalment a la seua família i a l'explotació agro-
pecuària que havien adquirit. 

Durant aquests anys en Valdemoro, Teresa Junquera va seguir en 
contacte amb alguns companys de promoció, sobretot amb Matutina 
Rodríguez i el marit d'aquesta, Antonio Martínez Torner. També va 
realitzar nombrosos viatges per tota Europa, especialment a París, on 
viu la seua germana xicoteta Marta. Era aficionada a la lectura i parla-
va a la perfecció anglès, francès i alemany, encara que mai va perdre 
l'accent i els girs del seu inoblidable Astúries. Els qui han conegut a 
Teresa Junquera la defineixen com a intel·ligent i generosa, amb una 
gran capacitat per a organitzar i manar, sense imposar; sempre pendent 
dels altres i anteposant el benestar dels qui l'envoltaven al seu propi.  

Va morir en la seua casa de Valdemoro el 3 de desembre de 1981.   
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MARÍA TERESA JUNQUERA IBRÁN A INTER-

NET 

Pàgina web de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de 
Cantàbria en la qual es nomena a Mª Teresa Junquera Ibrán com a 
sotsdirectora de la Casa de Salut Valdecilla 
http://www.unican.es/centros/enfermeria/informacion_general/historia.
htm 

Accés al text complet d'un article sobre la Casa de Salut Valdecilla de 
Santander escrit per Fernando Salmó Muñiz, Jon Arrizabalaga i Luís 
García Ballester  
http://digital.csic.es/bitstream/10261/33544/1/arrizabalaga%2087-
88%20Introduccion%20de el%20Hospital%20contemporaneo.pdf  

Article publicat en el Quadern Cultural Prímula titulat “A las personas 
de coraje” i dedicat íntegrament a la figura de María Teresa Junquera 
Ibrán 
http://www.aeped.es/sites/default/files/maria_teresa_junquera_ibran.p
df.pdf 

Accés al text de l'obra d'Alejandro Casona “Nostra Natacha”, en la 
qual alguns autors han vist retratada María Teresa Junquera Ibrán i les 
seues causes per a dimitir del seu càrrec de Sotsdirectora en l'Escola 
d'Infermeres de Valdecilla  
http://humanidades.uprrp.edu/smjeg/libretos/a/alejandrocasona/nuestra
%20Natacha.pdf  

Article interessant sobre la vida de María Teresa Junquera Ibrán, pu-
blicat en la revista “Temperamentum: Revista d'història i pensament 
infermer”, i que analitza el paral·lelisme de la figura de María Teresa 
Junquera Ibrán amb el personatge de Natacha de l'obra d'Alejandro 
Casona. 
http://www.index-f.com/temperamentum/tn6/t2696r.php 

Accés al text complet de la Tesi Doctoral “Història de la institució de 
la infermeria universitària: anàlisi d'una perspectiva de gènere” de 
Concha Germán Bes, llegida en la Universitat de Saragossa en l'any 
2006 
http://zaguan.unizar.es/record/4470/files/TESIS-2009-090.pdf 

Accés al text complet de la Tesi Doctoral “El procés de professionalit-
zació de la infermeria en el Principat d'Astúries” de Carmen Chamizo 
Vega, en la qual es parla de la importància de la figura de María Tere-
sa Junquera 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16039/1/tesis_carmenchamizo.
pdf 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

“Formar part d'un hospital, perquè les inferme-
res pogueren adquirir experiència professional; 
ser un internat, ja que només així s'aconsegueix 
inculcar a les alumnes la disciplina i l'alta edu-
cació moral que la professió requereix; i final-
ment, l'estada en ella ha de ser perllongada per-
què la formació de la infermera siga perfecta”.  

     
 

 
“Viure és treballar per al món. Què més fa pel 
que queda enrere?”. 
 

María Teresa Junquera Ibrán. 

 

Totes les fotografies que apareixen en aquest tríptic han estat preses de 
l'article “A las mujeres coraje”, publicat pel Quadern Cultural Prímula 
(nº 11, Desembre 2010). 

 

 

María Teresa Junquera Ibrán 

(1890-1981) 
Una de les primeres infermeres espanyoles 
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