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EDITORIAL

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2008; 24: 122-123

Instruments d’interacció de l’Acadèmia amb l’entorn social. La web

En l’editorial anterior vàrem comentar el passat, el present i els
projectes de futur del primer instrument que va disposar l’Acadèmia
per relacionar-se amb l’entorn social. Volem ara tractar un instrument
molt més recent i de grans possibilitats de futur: la nostra pàgina web.

ELS INICIS
La primera referència pública al projecte de creació de la pàgina

web de l’Acadèmia apareix en el parlament del President Jordi Sans
Sabrafen a la sessió inaugural del curs 2003-2004 en el que, desprès
d’explicar com amb l’ajut econòmic de la Generalitat de Catalunya
s’havia aconseguit un pressupost de manteniment mínimament just,
va manifestar: “Tot plegat ens permetrà, entre d’altres coses,
reorganitzar la secretaria de l’Acadèmia i portar així a terme el
tercer gran objectiu que ens proposem, consistent en l’ordenament
i la classificació del nostre important fons bibliogràfic i documental,
tasca que podem dur a terme amb major eficàcia des de la nostra
recent connexió a la xarxa informàtica. La Reial Acadèmia disposa,
en efecte, des del mes de novembre i gràcies al valuós esforç del
nostre Acadèmic Numerari, Dr. Solé Balcells, d’una web, a la qual
tots vostès es poden connectar, molt ben dissenyada i dirigida per
un professional informàtic i en la qual trobaran tota mena d’informació
sobre la nostra història, la nostra estructura humana i les nostres
activitats” (Revista de la RAMC, vol. 19 (1), pags. 8-10, 2004).

En efecte, com explica Francesc Solé Balcells, qui el dia 10 de
maig de 2005 va presentar la web a tots els acadèmics: “fou el
President Sans Sabrafen -desgraciadament desaparegut- el que va
ser sensible a la sol·licitud de crear una pàgina web de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Era el moment oportú. Hi havia
inquietuds i desigs de canvis; d’introduir noves tecnologies a la
Institució, modernitzant la secretaria amb una xarxa d’ordinadors,
d’instal·lar equips de multimedia a la sala Turro i a l’amfiteatre
Gimbernat. I d’una forma artesana -quasi sense pressupost- es va
iniciar la tasca. L’objectiu inicial era modest. La web, a banda
d’incloure la Revista en format electrònic, havia de reflectir les
activitats científiques desenvolupades en el si de l’Acadèmia. El
més important era l’agenda d’activitats, les realitzades i les
programades, que en l’apartat “Esdeveniments” donaven compte
de les sessions científiques, comunicacions i col·loquis, tot incloent
el seu contingut en clau sonora, amb la veu dels comunicants.
Ocupava un segon lloc l’apartat “Biblioteca”, amb l’anàlisi del fons
bibliogràfic, tan ric i extens” (comunicació personal).

Recentment, amb l’impuls derivat de l’interès manifestat pel
nou president Jacint Corbella, amb la incorporació de l’acadèmic
corresponent Joan Pujol i Ros i, sobre tot, gràcies a la dedicació del
doctor Solé Balcells, la web va iniciar una nova etapa, més ambicio-
sa, incorporant nous apartats i modificant, inclús, el portal. Solé
Balcells va fer la presentació pública de la nova versió de la web en
la sessió “La imatge exterior de la RAMC i les noves tecnologies”
celebrada el passat 21 d’abril; però, com va manifestar el President
al Ple del passat 16 de juny, la web està encara en fase de revisió
perquè “amb el traspàs d’un model antic al nou algunes informacions
han quedat modificades, i alguna perduda o mal classificada”.

ESTRUCTURA I CONTINGUT ACTUALS I PROJECTES DE FUTUR
Actualment, les seccions i els continguts de la web són els que

comentem breument a continuació.

 Història de la institució. Conté quatre apartats: “L’àrea sanitària
de la Santa Creu de Barcelona”, “La Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya” (composició, estructuració, funcions, publicacions i
ubicació), “Premis de l’Acadèmia” i “L’edifici de l’Acadèmia”.

Composició. Desprès d’esmentar els membres de la Junta de
Govern, es relacionen els acadèmics numeraris, els acadèmics
d’honor, els acadèmics corresponents espanyols i els  acadèmics
corresponents estrangers, actuals i antics.

En el cas dels membres numeràries s’inclou una fotografia, una
ressenya biogràfica i els discursos d’ingrés i de recepció. Com a
dada especialment interessant (esmentada en l’informe del President
al Ple del dia 20 de març de 2007) cal ressaltar que ja s’ha incorporat
en format PDF el text de tots els discursos des de que els tenim
impresos, pràcticament més d’un segle. En canvi l’absència de la
ressenya biogràfica d’onze dels acadèmics numeraris (possiblement
deguda, en algun cas, a les pèrdues produïdes en modificar el
model de la web) és un fet que perjudica la imatge exterior de
l’Acadèmia i que s’ha de remeiar. D’altra banda, cal recordar que,
com va anunciar el President al Ple del dia 15 de gener de 2008, el
nou model de la web proporciona espai suficient per a poder refer
els curricula, tot passant de les 15-20 línies establertes
originàriament a una extensió màxima de cinc mil caràcters. Amb
aquesta finalitat, els acadèmics que vulguin actualitzar el curriculum
(en cada cas constarà la data d’actualització) poden enviar
directament l’arxiu per e-mail a secretaria @ramc.cat.
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Editorial

En el cas dels membres corresponents espanyols la informació
proporcionada a la web és variable: en alguns casos s’inclouen la
fotografia i la ressenya biogràfica, en altres només la fotografia i en
la majoria  hi consta solament el nom i la data d’ingrés. En el cas
dels corresponents estrangers i dels acadèmics d’honor només es
donen aquestes dues dades. A fi de proporcionar una informació
més completa i millorar la imatge de l’Acadèmia, considerem
necessari homogeneïtzar les dades presentades, actualitzar-les  i
completar las que hi manquen.

Imatges de l’Acadèmia. Inclou, de moment, 14 imatges.
Agenda. Relaciona les activitats desenvolupades a partir de

l’any 2004 (incloent les convocatòries) i algunes previstes per
l’any 2010.

Sessions científiques. De moment només inclou la sessió inau-
gural del curs 2009.

Publicacions. Inclou més de 40 publicacions monogràfiques (la
majoria sobre temes d’història de la medicina)  i permet l’accés a la
corresponent versió íntegra en format PDF.

Les Revistes de l’Acadèmia. Com es va comentar en l’Editorial
anterior, inclou, en format PDF, els volums de la “Revista de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya” publicats des de l’any 2003
fins el present, incorporant la forma de prepublicació del número
immediat. Ja estan disponibles a RACO els volums des de 2009 fins
l’any 1971, en sentit retrospectiu. Estan en procés de digitalització,
de 1970 a 1945 quan tenien el títol de “Anales de Medicina y Ciru-
gía” i encara estan pendents les “Memorias de la Real Academia
Medico-Práctica de la Ciudad de Barcelona” (1798), dels “Anales de
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona” (1915-1931)
i dels “Annals de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona”(1932-1935).
I  el President va anunciar al Ple del passat dia 16 de juny que està
previst que arribin a trobar-se a la web totes les revistes publicades
en un termini màxim de dos anys

A més, la secció inclou els volums publicats des de l’any 1984
de “Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la
Ciencia” i dels volums de la Sèrie Gràfica de la mateixa revista
publicats des de l’any 2006.

Biblioteca. Consta de dos apartats. Un d’ells permet consultar
diversos catàlegs de l’Acadèmica: el de la biblioteca, el de les
memòries manuscrits, el Nomina Academicorum (1770-1995) i el de
les topografies mèdiques. L’altra apartat relaciona les noves
adquisicions de la biblioteca de l’Acadèmia.

Premsa. Recull les notes sobre les activitats de l’Acadèmia
subministrades a la premsa diària i a altres mitjans de comunicació
per la periodista Cristina Aced  des de gener de 2007.

Visites. Proporciona informació sobre les visites lliures i
convingudes al edifici i instal·lacions de l’Acadèmia. A les versions

catalana i castellana, s’afegiran en un pròxim futur versions en
Inglés i altres idiomes.

Fundació Pere Virgili. Inclou les Memòries Anuals d’aquesta
fundació. Explica què és, la seva història, i les seves funcions i
activitats, i relaciona els membres que la componen.

Diccionari Biogràfic de Metges Catalans. Conté la primera edició
en format PDF d’aquest diccionari, elaborada per Josep M. Calbet i
Jacint Corbella, i editada pel Seminari Pere Mata de la Universitat
de Barcelona. En un futur proper s’inclourà la segona edició en
versió digital, que superarà les 30.000 biografies i comptarà amb un
potent motor de búsqueda.

Arxiu Iconogràfic Històric de la Sanitat Catalana Gaspar
Sentiñon. En l’editorial del núm. 1 del volum 20 de la Revista (any
2005) el President de l’Acadèmia va fixar com un objectiu prioritari
de la pàgina web la recopilació i publicació d’un repertori iconogràfic
de la sanitat catalana, i en el primer Butlletí Informatiu publicat en el
mateix número va manifestar l’esperança que en el termini de dos
anys aquest recull  pugues ser “una pàgina de referència pel que fa
a la iconografia històrica mèdica catalana”. A finals d’aquell any ja
s’havien recollit més de 250 fotografies de metges catalans antics,
entre ells molts acadèmics numeraris o corresponents, i actualment
s’ha arribat a més de 12.000 documents fotogràfics, que s’aniran
indexant progressivament. L’arxiu permetrà fer cerques per autor,
descripció, i descriptors temàtics, geogràfics i onomàstics

Enllaços. Actualment inclou enllaços amb pàgines web de set
Acadèmies de Medicina espanyoles i de l’estranger, del Museu d’Història
de la Medicina de Catalunya, del Col·legi Oficial de Metges de Barcelo-
na, de la Fundació Uriach i de l’Exposició Centenari de la Nova Facultat
de Medicina i Hospital Clínic de Barcelona (1906-2006). Es preveu la
incorporació de moltes més webs d’institucions, organitzacions i
associacions acadèmiques, científiques i professionals relacionades
amb la sanitat, catalanes, espanyoles i estrangeres.

EL FUTUR QUE DESITGEM
Amb paraules del doctor Francesc Solé Balcells: “Desitgem un

millor futur per la nostra web. Volem posar a lliure disposició
l’immens fons bibliogràfic, encara sense catalogar. Volem que les
activitats científiques de l’Acadèmia quedin recollides amb la veu
del comunicant i els comentaris dels presents ..... En resum, volem
que la nostra web sigui pels acadèmics un punt de trobada, útil per
la classe mèdica, pels historiadors de la medicina catalana i pel
públic en general; es a dir, per a tots aquells que tinguin curiositat
científica per aquest mitjà d’informació i de comunicació”.

Es evident que només podem assolir aquest desig amb una
adequada col·laboració de tots els acadèmics.
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Col·loqui: Carència afectiva

INTRODUCCIÓ

Manuel Cruz Hernández

Acadèmic numerari

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2009; 24: 124-125

CONCEPTE
Com a introducció crec convenient dir alguns mots sobre el

concepte de la síndrome que avui ens preocupa.  En Pediatria es va
tardar molt temps a conèixer la seva importància. Al cap dels anys
hem vist que molts nens es  morien, no només per manca
d’alimentació o d’higiene, sinó també per carència d’afecte. En
principi semblava que era l’absència de la mare l’única causa, i així
es va parlar de carència materna, però més endavant es va comprovar
que el concepte era bastant més complex.

En efecte, es tracta d’una síndrome clínica deguda a la manca
continuada d’afecte, sovint per part de la mare, però també del
pare, d’altres familiars, o bé de les persones encarregades de la
cura dels nens.

Com a pediatre he de reconèixer, tanmateix, que  —a més de
l’acceptació amb un cert retard de la realitat d’aquesta síndrome—
crèiem que estava limitada a l’etapa del desenvolupament. Ara se
sap que també els adults poden patir per la manca d’afecte, si bé
estan més preparats, tant des del punt de vista físic com psicològic
per a resistir aquesta carència. Es tracta de persones que no reben
l’atenció que cal, afecte o amor per part dels qui configuren el seu
entorn,  des del cònjuge, fills,  o altres familiars, fins els companys
de la feina, amb els que es passa moltes hores,  o els amics,
aquests germans que ens dóna la vida. Avanço aquesta definició
extensa perquè vull subratllar que hem d’analitzar un fet que passa
a totes les edats, que no només forma part de la realitat sinó que és
molt important i, el que és pitjor, amb tendència a incrementar la
seva freqüència en el món modern.

Tot i que des dels camps de la Psicologia i de la Psiquiatria ja
s’hi havia parat esment, la Pediatria va obrir les portes al coneixement
de les carències afectives de manera indirecta. Va ser quan s’analitzà
amb esperit científic i crític les taxes altes de mortalitat dels nens a
les incluses i hospicis antics i quan es va aprofundir en l’estudi de
les causes del retard en el creixement. Es va comprovar que en els
trastorns del creixement el més important no era tant l’alteració
esquelètica pròpia d’una displàsia òssia, ni les alteracions de les
hormones somatotropa o tiroïdal, ni tan sols la desnutrició i
l’afectació crònica d’algun òrgan amb retard de creixement secundari,
com una problemàtica molt més subtil, com era l’hipocreixement
constitucional, incloent  el retard en la maduració i, el que ara ens

interessa remarcar, el que es va anomenar hipocreixement
psicosocial.

Precisament aquest concepte inclou tots els cassos de nens
d’alçada petita, associats a carència afectiva, sense trobar cap altra
causa. La talla baixa està precedida sovint per un retard en la corba
de pes, amb pèrdua del greix subcutani, fet pel qual en els nens
més petits de cinc anys es parla de síndrome de la falta de creixement
i progrés, amb freqüència un diagnòstic equivalent a deprivació
materna o carència afectiva. Aquesta afectació nutricional és més
pròpia de l’edat pediàtrica, a diferència del que es pot observar a
partir de l’adolescència.

ETIOLOGIA
També cal analitzar els diversos factors etiològics responsa-

bles de la carència afectiva. Com es pot intuir pel que ja s’ha apuntat,
poden ser nombrosos i sovint estan associats entre ells. Per tant
cal anticipar el concepte de multifactorialitat o co-causalitat.

- La pèrdua de la mare és el primer factor etiològic. Va
ser el primer que es va identificar i també és el principal
per la seva freqüència i transcendència. En les
descripcions inicials es tractava d’una pèrdua física: la
mare desapareixia de la vida del nen, ja fos per causa de
mort o per allunyament per altres causes. Ara se sap que
pot adoptar una significació molt variada, fet interessant
perquè pot fer difícil la seva identificació.
- Sovint es tracta del que es pot designar com a
“incompetència materna”. La mateixa mare té l’antecedent
d’haver patit una carència afectiva, no li van ensenyar les
normes de la conducta materna bàsica o té alguna
obsessió que ja li ve de la seva pròpia infantesa.  En els
casos més evidents té un conflicte psicològic que no ha
estat ben resolt, o un desequilibri emocional que li difi-
culta ocupar-se del fill, no només pel que fa a l’alimentació
i la cura física, sinó en la imprescindible transferència
afectiva continuada.
- Però hi ha més. Bowlby va descriure la deprivació par-
cial, que cada vegada és més freqüent, si hi ha una
mancança d’afecte, deguda al  temps massa llarg que la
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mare, o el pare, han de dedicar al treball de cada dia.
Quan aquesta manca d’afecte és evident es pot parlar
d’hospitalisme intrafamiliar.
- L’hospitalisme va ser, en efecte el factor i l’expressió
més coneguda al començament, tot i que aleshores es
va considerar, erròniament, com un fet excepcional. Ja fa
un segle que Pfaundler, pediatre, va crear aquest
concepte. Després Spitz va definir la simptomatologia, i
Ainswort, David i Aubry, en van analitzar  les subformes,
fins que va poder ser reproduït experimentalment en
animals de laboratori, per Harlow, a la dècada dels anys
70’s.  De seguida es va explicar el que li passava a
aquest nen desgraciat que s’ha de quedar sense la per-
sona de la mare en un hospital, o una institució pediàtrica,
que no té l’organització ni el personal preparat per a
suplir una carència afectiva.

La Convenció dels Drets del Nen i la Declaració dels Drets del Nen
Hospitalitzat (Helsinki) prohibeixen aquesta situació, però com tantes
vegades no sempre s’acompleix. En el nostre medi ara és excepcio-
nal, però no ho és encara en alguns països, així quan es va comprovar
l’horror de la situació en hospicis i incluses de Romania. Sense
arribar a aquests extrems cal que estem amatents a una situació,
potencialment nociva, per l’ingrés o acollida de nens, en les que tot i
que les normes d’higiene i alimentació siguin correctes, hi pot haver
l’absència d’aquesta “vitamina” imprescindible que és l’afecte.

- El concepte de “depressió anaclítica” es reserva per a
la situació del lactant que perd el recolzament (d’aquí li
ve el nom) de la mare, o de la persona que el cuida,
després dels sis mesos de vida, quan ja ha establert
una “relació objectal”.
- La distorsió ambiental és un concepte que sol incloure
altres situacions patògenes que comporten una carència
afectiva, des del divorci, alcoholisme, drogoaddicció o
violència, fins a viure en un barri marginal, o en un entorn
amb una relació absent o mínima, amb nens i adults
normals i estimulants.
- En aquest context  també cal fer esment de l’ambient
intrauterí. Possiblement pot haver-hi una situació de refús
afectiu intrauterina. Pot tenir influència, igual que la
carència afectiva postnatal, atès que sembla demostrat
que l’embrió i el fetus són sensibles a les reaccions del
seu entorn (soroll, veu, música) i encara més al que li ve
de la mare, tant en sentit positiu, com l’acceptació i l’amor,
com en sentit negatiu, siguin la tristesa, o el refús de la
gestació.
- L’afectivitat inadequada seria una situació freqüent i
paradoxal. Seria el cas de nens massa mimats, quan la
mare o el pare confonen voler al seu fill amb omplir-lo de
joguets i donar-li tot el que vulgui. Atès que els avis fan
sovint una funció  subsidiària dels pares cal recordar la

frase castellana “Criado por el abuelo, ninguno bueno”.
Sort que sovint els refranys també l’erren.
- Igualment cal  definir el concepte de “solitud infantil”
per a donar-li la importància que té. L’Enquesta de la
Infància a Espanya de l’any 2008 assenyala que el 27 %
dels nens i adolescents, entre 6 i 14 anys, declara que
se sent sol a casa. Un grup important el formen els nens
que quan tornen de l’escola estan sols a casa sense
ningú més. Altres sopen sols, de dilluns a divendres,
mentre els pares encara treballen. I com se resol aquesta
situació? Sovint passen el temps davant de la TV,
l’ordinador, el mòbil o amb un videojoc. Això passa més
quan el nen es fa més gran. Els problemes que se’n
deriven són prou coneguts, i no cal allargar-s’hi ara, però
si que hem de recordar que el fet és més visible a les
grans ciutats, en famílies trencades i en immigrants. Això
porta a situacions d’infelicitat, de rendiment escolar baix,
i a altres problemes psicològics.
- El concepte de nen vulnerable aporta encara un altre
aspecte: són alguns  factors exògens en aquest panora-
ma extens de causes de la carència afectiva. Seria el cas
de nens que tenen una necessitat més gran d’afecte, tot
i que sense dades objectives que ho justifiquin, ja sigui
per un antecedent de prematuritat, de baix pes al néixer
o potser perquè en el part no es va  tenir cura de posar al
nadó, de seguida, en contacte amb la mare “tocant la pell
amb la pell”, fet que també afavoreix la lactància mater-
na com a situació ideal per a tenir una bona interacció
afectiva.

Més endavant pot passar que el nen tingui la manca d’algun
factor de protecció, com per exemple una bona autoestima. També,
el mateix que passa amb el nen massa tranquil que no estimula a la
persona que el cuida, un altre pot ser molt irritable o “nerviós”
(abans en deien neuropàtic) el que origina un refús per part de  la
persona que el té al seu càrrec.

RESUM
El concepte, importància, etiologia i manifestacions de la carència

afectiva han quedat delimitats.
Però no tot és carència afectiva. Si més no en Pediatria com en

tot trastorn reactiu de la vinculacio cal diferenciar-ho de la
discapacitat física, dels trastorns generalitzats del desenvolupament,
aplegant el trastorn de l’autisme i la síndrome de Rett, la malaltia
d’Asperger, el dèficit neurosensorial greu (ceguesa, sordesa) i tota
patologia important del SNC, a més de les malalties somàtiques
que comporten una manca de creixement i progrés. Per tant no
podem pas oblidar que pot haver-hi altres problemes associats,
com poden ser l’abandonament, l’abús o el maltracte en totes les
seves manifestacions.
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Per tot el que s’ha dit caldria remarcar els aspectes pronòstics,
perquè aquesta situació pot ser un trastorn alarmant i en plena
vigència i no solament un record històric.

- Crec que tots estem d’acord en recordar el perill vital
que pot haver-hi causat per una susceptibilitat més
gran front a les infeccions, però també cal considerar
els trastorns funcionals causats per l’afectació del
creixement, i encara també per altres efectes nocius
menys visibles.
- Per exemple el fet d’estar habitualment sempre a casa
pot dur a tenir menys ganes de fer esport i en general a
una activitat física més reduïda. Així es pot arribar a
algun cas de sobrepès, a tenir altres hàbits poc saluda-
bles, amb increment a la llarga del risc cardiovascular,
amb totes les seves conseqüències.
- Han quedat definits els problemes psicològics, amb
una possible repercussió immediata.
- Quan la carència afectiva s’acompanya d’una síndrome
de manca de creixement i progrés, el risc que repercuteixi
en el desenvolupament del cervell és gran, perquè el
creixement postnatal del cervell és molt intens durant
els primer sis mesos de la vida.
- També cal recordar que la repercussió sobre el siste-
ma nerviós pot ser més tardana, en edat escolar, en
adolescents i fins i tot a l’edat adulta, si no hi fem una
intervenció correcta i aviat. Per exemple si deixem que hi
hagi un quocient de desenvolupament més baix això pot
dur més tard a una dificultat de l’adaptació social.
- En un altre grup és possible que trobem, més endavant,
situacions d’inseguretat, de por, o a la inversa, actitud

rebel, pessimisme, desconfiança, inferioritat, inestabilitat
emocional, facilitat per raure en algun tipus d’addicció,
increment de la patologia psicosomàtica, tant evident
avui en la consulta de cada dia.

Per sort, si s’actua aviat, totes les alteracions assenyalades
poden ser reversibles i el remei preventiu i terapèutic és
relativament senzill si ens donem compte de la possibilitat que hi
hagi una situació de carència afectiva. Com a pediatre recordo, en
aquest sentit:

- L’estimulació precoç i continuada.
- Difondre a tots els nivells la transcendència de donar
afecte per a que hi hagi un bon deenvolupament físic,
psíquic i social.
- La instal·lació d’escoles-bressol   en tots els centres de
treball d’una certa importància pel nombre de
treballadors.
- El valor de la lactància materna, que permet establir un
vincle afectiu més gran, a més dels seus avantatges
nutricionals.

És molt útil observar el moment en què la mare dóna el pit. o
el biberó, fixant-se en si s’estableix un bon contacte visual i tot el
que resumeix una interacció positiva, davant del cas d’una mare
apàtica, que té poca atenció pel nen o, al contrari,  l’agafa amb
massa força.
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Col·loqui: Carència afectiva

CARÈNCIES AFECTIVES EN EL NEN.

ASPECTES CLÍNICS

Joaquim Callabed

El món científic va trigar molt temps a admetre la manca afectiva
com una realitat en la nostra pràctica clínica. L’OMS ja havia advertit,
el 1970, sobre l’alta incidència de patologia mental en nens i que, a
més, estava molt poc diagnosticada i tractada. Els treballs
capdavanters de Spitz i Gorfard als EE.UU. d’ Anna Freud i David a
França, de Bowly a la Gran Bretanya i recentment Joseph als EE.UU.
han aportat nous coneixements demostrant que la manca afectiva té
una etiologia, unes manifestacions clíniques i en ocasions un
substrat anatomo-patològic. No és, doncs,  només  un record històric
perquè  hi ha formes de manca afectiva ben presents en la nostra
societat actual. Aquí se’n comentaran quatre aspectes principals:

HOSPITALISME
Concepte: El nen viu en una institució i no troba el substitut de la

mare adequat o rep un maternatge insuficient.
Manifestacions clíniques: dependran de l’edat i característiques

del nen com poden ser la vulnerabilitat, la intensitat de la carència
i la durada de la separació. Els aspectes més importants són:

1. Alteracions alimentàries: anorèxia, poc interès pel menjar.
Robert Debré distingeix entre fam, en l’aspecte fisiològic i gana, o
apetència, que és més psicològica. Bulímia, que de vegades serveix
com compensació. Mericisme, en el qual el nen rebutja una part de
l’aliment i una petita part del que ha pres és reutilitzat mitjançant
una espècie de rumiació en la qual el lactant es concentra i es
desconnecta del món exterior.

2. Alteracions del ritme de son: insomni, hipersomnia.
3. Major sensibilitat a les infeccions, (especialment ORL)

independent de les condicions d’higiene.
4. Retards de creixement, no imputables a una manca nutricional.
5. Retard en el desenvolupament psíquic: retard en les grans

funcions instrumentals (motricitat, intel·ligència, llenguatge pobre).
Desfasament entre el llenguatge verbal i no verbal. Retards en el
plànol relacional i afectiu. Escàs interès per l’entorn: apatia,
replegament  sobre si mateix, manca d’interès i d’activitat en els
jocs, higiene deficient, manifestacions autoeròtiques, de vegades
estupor catatònic, repugnància a tocar objectes. Escassa capacitat
de cooperació. Dels 91 casos d’ hospitalisme que va estudiar Spitz,
el 37,5% dels nens havien mort abans de complir-se el segon any.

Va fer el seguiment de 21 d’aquests  91 nens fins als quatre anys
d’edat, i va obtenir les següents dades: 20 nens d’aquella edat
estaven impossibilitats de vestir-se sols;  15 nens no havien assolit
incorporar els hàbits higiènics sinó en una forma insuficient; 6 d’ells
no tenien encara  la possibilitat de controlar esfínters. Respecte al
desenvolupament del llenguatge: 6 dels nens no podien pronunciar
cap paraula;  5 nens tenien  vocabulari compost per  sols dues
paraules, mentre que només un d’ells podia construir algunes fra-
ses. Estudis posteriors de Bowly van confirmar aquests resultats.

DEPRESSIÓ ANACLÍTICA (SPITZ)
Fa referència a l’estat estuporós en el qual es submergeix el

nen que ha estat privat bruscament de l’afecte maternal. La seva
existència va  ser demostrada per Spitz en nens de més de 6 mesos.
En el primer mes els nens es tornen ploraners, exigents i s’enganxen
a l’observador que està contacte amb ells. En el segon mes els
plors es transformen en xiscles. Hi ha una pèrdua de pes accelerada.
El procés de desenvolupament es para. En el tercer mes hi ha
rebuig al contacte i una postura característica i patognomònica que
és la de romandre molt temps en posició de boca terrosa en el
bressol. També insomni; pèrdua de pes; una sensibilitat més gran
per  les malalties intercurrents. Retard motor intens. Rigidesa de la
cara i de l’expressió facial. Després del tercer mes: la immobilitat
de la cara és estable i persistent. Els plors disminueixen i són
reemplaçats per gemecs estranys. El retard mental augmenta i arri-
ba a una situació letàrgica.  Si abans d’un període crític que se situa
entre el segon i el cinquè mes es torna  el nen a la seva mare el
resultat és espectacular. Una de les condicions necessàries perquè
el nen canviï la seva expressió és que hagi tingut bones relacions
maternes amb anterioritat. Tant la síndrome de l’hospitalisme com
la depressió anaclítica mostren la importància en la relació mare-
fill per a un bon desenvolupament psico-afectiu, essent el període
de 8-18 mesos el més crític.

HOSPITALISME  DELS ORFELINATS  ROMANESOS (ANY 2000)
Els episodis d’hospitalisme de l’any 2000 descrits en orfelinats

romanesos confirmen la gravetat de les conseqüències d’una man-
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ca precoç severa i perllongada de les atencions per part de la mare.
L’estat romanès d’aquests anys va prohibir la contracepció i
l’avortament oferint als pares la possibilitat de donar els seus fills
a les institucions (leagan). Es va crear una greu irresponsabilitat.
Spira i Scippa van estudiar a 54 nens amb l’escala de Bayley valorant
el  desenvolupament cognitiu, la motricitat fina i global i la interacció
social. A l’edat de 8 mesos tenien una edat de desenvolupament de
4,5 mesos. Als 32 mesos l’edat mental mitjana era de 18 mesos. El
desenvolupament motor estava una mica menys alentit. En
experimentació animal, a més del conegut treball de Harlow amb els
micos és sabut que els ratolins acariciats són menys vulnerables al
càncer de pell provocat. I Rapin va demostrar que els peixos aïllats
en un estany desenvolupaven menys dendrites que els que vivien
en grup.

MANCANCES AFECTIVES LLIGADES A SEPARACIONS FAMILIARS
És una realitat que apareix en les condicions i estils de vida

actuals que s’han definit d’incertesa i de complexitat: divorcis,
hospitalitzacions, la que s’ha anomenat “mancança daurada” (Lemay)
en llars d’alt nivell social, amb pares bolcats a l’exterior. Hi ha una
successió de cuidadores a la llar. El nen es torna més difícil  i la
rotació dels cuidadors s’accelera.

Manifestacions clíniques: es poden destriar diferents fases.
Fase de protesta: el nen plora, sacseja el bressol, es balanceja,
cerca als pares. Fase de desesperança: plora de forma intermitent,
els moviments disminueixen, es torna passiu i es replega sobre si
mateix, rebutja el menjar i el vestit, sembla acceptar la situació
encara que està en una certa lluita. Fase de desinterès: accepta les
atencions ofertes per qualsevol substitut maternal, menja bé, juga,
somriu, quan la mare visita al  nen  pot estar més apàtic, no la

reconeix i fins i tot la rebutja.  El període crític de separació és entre
8 i 18 mesos. Als 8 mesos: reconeix als estranys. Als 18 mesos:
està en contacte amb la mare encara que estigui lluny d’ella. Si la
mare torna la resposta guarda relació amb la fase en la qual el nen
es troba.

Mancances afectives lligades a distorsió ambiental. Es tracta
d’una mancança que el nen pateix en l’àmbit familiar per causa de
condicions socio-econòmiques difícils o manca d’estimulació
sociocultural. El perfil familiar és compatible amb pobresa afectiva:
Relacions familiars incoherents o violentes. Separacions dels pa-
res i tornades repetides. Inserció laboral problemàtica dels pares.
Habitatge en un barri desfavorit, família nombrosa. Manca de normes
en la família. Nens “assilvestrats”. Atencions  físiques i afectives
reduïdes al mínim vital. Nens víctimes de negligències físiques o
abusos. La manca no és deguda a l’absència o separació dels
pares sinó a un contacte afectiu superficial i una alternança de
dependència extrema i una hostilitat oberta i intensa. Segons Bowly
els danys per mancança afectiva són greus i duradors. L’eficiència
intel·lectual i lingüística es redueix en les seves possibilitats.
S’empobreix la personalitat per les escasses relacions i una pobra
vida emocional.

Amb el que s’ha dit crec que ha quedat patent que la manca
afectiva existeix i té una etiologia, unes manifestacions clíniques i
fins i tot un substrat anatomo-patològic. Com indicava el Professor
Cruz una mirada del pediatre als aspectes psicològics i socials és
important per a detectar aquestes mancances. Els treballs de Joseph
(1998), han demostrat lesions amigdalars i cerebelososes en ca-
sos de dèficits afectius greus. Cal buscar noves formes de
coneixement.

Moltes gràcies Sr. President per haver-me concedit l’ús de la
paraula.



130 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 24, número 4, Octubre-Desembre 2009 - ISSN: 1133-32866

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2009; 24: 130-132

Col·loqui: Carència afectiva

CONSEQÜÈNCIES DE LES PRIVACIONS AFECTIVES SOBRE

LA SALUT MENTAL INFANTIL ACTUAL I FUTURA

Edelmira Domènech i Llaberia

Acadèmica numerària

Els canvis familiars i socials en els últims anys han sigut
immensos i aquesta situació encara no s’ha estabilitzat. Aquests
canvis estan afectant a tothom i en especial els més fràgils, com
són els nens petits.

Però les necessitats bàsiques del nens per créixer de manera
sana no han canviat i continuen essent les mateixes de sempsocials
en els últims anys han sigut immensos i aquesta situació encara no
s’ha estabilitza. Els nens necessiten més coses que una teulada,
aliments i medicines per a ser normals. Això és a  totes les edats
però molt en especial a les edats primerenques. I una necessitat
primordial és ser estimats i rebre afecte. Tot nen ha de sentir-se
estimat sense condicions, amb un amor que el protegeixi i li doni
seguretat. Això vol dir ser acceptat tal i com és, comprès, escoltat,
exigit, valorat, tractat d’acord amb la seva edat i respectat en la seva
autonomia. Sense aquesta seguretat afectiva que s’ha de poder
expressar i manifestar en fets concrets per part dels adults el
desenvolupament emocional se’n ressent i també tots els altres
aspectes que estan íntimament lligats al creixement emocional,
com són el llenguatge, els aspectes intel·lectuals i cognitius, les
relacions amb els altres infants i amb els adults i les conductes.

 Ens preguntem: està en condicions la societat actual de propor-
cionar als nens el que necessiten?  Que passa a curt i llarg termini
quan no és així? Intentaré contestar a aquestes preguntes en l’espai
de temps que tinc.

Tots sabem que el món actual, del que formem part, no ha sabut
resoldre les necessitats d’alimentació i sostre dels infants més
que en una part bastant petita del planeta, quan hi haurien de moment
recursos suficients per fer-ho amb una distribució més justa i ben
planificada. Però inclús en els llocs on estan cobertes les necessitats
d’alimentació, habitatge, sanitat  i ensenyament, reben els infants el
suport afectiu suficient per a esdevenir persones mentalment sa-
nes? Crec que en aquest aspecte encara no hi una consciència
clara del que cal. Els mitjans de comunicació es fan ressò de
campanyes contra la fam i ens ensenyen imatges de països on els
nens estan malalts i mal nodrits   Però quasi mai es fa referència a
les necessitats afectives; solament es parla de l’augment futur de
les malalties mentals i d’un increment de les conductes violentes

des d’edats primerenques. I una carència afectiva pot portar a aquest
tipus de conductes. Educar no és solsament transferir uns
coneixements i ensenyar unes habilitats, és també formar una
personalitat ben estructurada i orientada per unes profundes
conviccions i valors. Per això els nens necessiten rebre de petits i
d’adolescents un amor incondicional i estar al costat de persones
adultes en qui creure que els puguin transmetre uns valors que els
donin una raó de viure.

Les conseqüències de les privacions afectives poden ser
immediates, a curt termini i a llarg termini. Des de la comunitat
científica se’ls va prestar molta atenció al llarg del segle passat.
Freud, entre moltes coses assenyalava, a començaments del segle
XX,  que l’individu es desenvolupava mitjançant la relació mare-fill i
donava  importància a la vida psíquica infantil  com a condicionant
del comportament futur. Durant gran part del segle molts i diversos
autors: Spitz (1945a,1946), Bowlby (1951,1969), Tizard i Hodges
(1978), Rutter (1981) i tants altres ens parlen de la importància de
l’amor matern, el més estudiat en aquells moments, per a la creació
d’uns vincles afectius forts amb un infant que neix desvalgut i
depenent dels altres per sobreviure.

Curiosament ara que tenim més mitjans d’estudi en
psicopatologia i es fan més treballs experimentals els trastorns per
carències afectives no estan ni en els  índex dels manuals de més
consulta en paidopsiquiatria ni en les grans classificacions a l’ús.
No se’ls troba com a tals ni en el DSM-IV ni en la classificació també
categorial i multiaxial “CD Zero to Three” per a nens entre 0 i 3 anys.
Sí  que consta en les dues una categoria diagnòstica relativament
recent com és l’estrès post traumàtic on s’arriba a incloure com  a
aconteixement traumàtic l’abús sexual que és una forma molt parti-
cular de carència d’afecte. Però les carències afectives inclouen
molts més aspectes i estan molt més difoses en la societat d’avui:
nens que  a penes veuen els seus pares durant la setmana,
adolescents amb manca de diàleg amb els seus progenitors, fills de
famílies trencades i en conflicte, fills de famílies monoparentals on
la mare arriba tard i cansada de la feina, nens que dia rere dia
troben la casa buida en tornar de l’escola, pares depressius que no
poden transmetre als seus fills les manifestacions d’afecte que
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necessitarien, nens que han estat víctimes d’una mala interacció
amb la primera persona que els va cuidar, mare, pare, o substitut
matern amb qui es va crear un vincle insegur, caòtic o ambivalent,
nens que se senten valorats només per les notes i no per sí mateixos,
adolescents que els pares no saben quasi mai on paren i que no
se’ls escolten,  etc.  És difícil valorar el grau de carència afectiva
d’un infant quan no és una forma molt severa. No obstant formes
més lleus també poden tenir conseqüències negatives a curt i més
llarg termini o quan aquest infant ha esdevingut una persona adulta
que vol crear uns vincles de parella i d’amistats estables.

Les conseqüències a curt termini de les privacions o carències
afectives varen ser molt ben estudiades a mitjans del segle passat
par Bowlby y Spitz. Aquest, en el seu treball original sobre
“hospitalisme” (Spitz,1945a) descriu els dèficits de
desenvolupament físic i psicològic de 45 infants llatinoamericans
que havien estat criats per les seves mares fins els 3 mesos i de
les que se’ls va separar i posar en institució fins als 18 mesos, on
se’ls alimentava correctament i se’ls atenia higiènicament però,
fora de l’hora dels àpats, no rebien cap mena d’estimulació ni de
contacte humà. Als  15 mesos sobrevivien només 26 dels 45, tots
presentaven retard i únicament dos caminaven i deien algunes
paraules. Als 24 mesos el seu desenvolupament intel·lectual
corresponia a la mitjana dels 10 mesos. Dos anys desprès en un
segon treball Spitz comentava que dels 21 nens que romanien en la
mateixa institució sis no parlaven gens, la majoria pronunciava en-
tre 3 i 5 paraules i un sol era capaç de construir alguna frase.

 La privació afectiva també es va descriure dins de la família. Els
trastorns carencials intrafamiliars apareixen no tant per manca
d’estimulació verbal  (no es donen en fills de pares sords pel sol fet
de ser sords) ans per la mancança de veritables relacions afectives
(com demostraren Bousha i Twentyman el 1984 i Rutter i Lord el 1987).
Les alteracions més freqüents en nens petits en els casos de deprivació
afectiva intrafamiliar son els retards de llenguatge (més en el vessant
expressiu), el retard intel·lectual, el retard de creixement i la
inadaptació emocional i social. Estudis ulteriors duts a terme en la
dècada dels vuitanta (Money, Annecillo i Kelley, 1983) demostraren
que els trastorns per carència afectiva es podien arribar a compensar
quan es col·locava aviat al nen en un entorn satisfactori en el pla
afectiu. La possibilitat de crear uns lligams positius amb un adult que
es cuidi del nen i li doni afecte i tendresa, i estigui atent a les seves
necessitats pot afavorir el control emocional del nen i la recuperació
inclús ràpida del dèficit cognitiu i del llenguatge.

Els trastorns a llarg termini ja foren assenyalats per Freud fa
més d‘un segle. Però encara ara fan falta estudis longitudinals fia-
bles que proporcionin dades objectives sobre aquesta qüestió
important. Aquests existeixen però són  escassos i parcials.  Això
s’entén perquè els estudis longitudinals en psiquiatria infantil són
molt costosos i no fa massa anys que se’n fan i també perquè, per
raons ètiques, no podem sotmetre a carències a uns infants per fer
estudis prospectius de la mateixa manera que es fa difícil per aquest

motiu fer estudis de psicofàrmacs en nens. Aquí encara existeix una
dificultat més que és establir exactament una definició de cas del
que s’entén per carència afectiva, categoria que no està establerta
com hem dit en les grans classificacions actuals.

En un dels estudis a llarg termini, Johnson, Cohen, Skodol,
Oldham, Kasen i Brook (1999) van estudiar l’associació entre quatre
tipus de negligència a la infantesa i símptomes de trastorns de la
personalitat en l’adolescent i l’adult jove però no varen arribar a
investigar les associacions específiques amb els diferents tipus de
negligència. En un estudi longitudinal en una mostra comunitària de
738 adolescents de Nova York, Johnson, Smailes, Cohen, Brown i
Bernstein (2000) van trobar una associació entre la negligència físi-
ca i emocional i la supervisió a la infantesa i els trastorns de
personalitat en els adolescents i en els adults joves. Utilitzant
aquesta mateixa mostra, es va  demostrar un any més tard la relació
entre l’abús verbal a la infància i els trastorns de la personalitat:
els nens abusats verbalment de petits tenien una ratio més alta de
trastorn límit, narcisista, obsessiu-compulsiu i paranoide de la
personalitat quan se’ls comparava amb els nens no abusats
verbalment. Per altra banda, Zanarini, Yonk, Frankernburg et al. (2002)
van publicar que la severitat de la negligència a la infantesa es
relaciona amb la gravetat global del trastorn límit de la personalitat.

En una visió d’ara, d’avui mateix, podem dir que el tema de les
carències, o de les deprivacions afectives en els nens, està
sobrepassant en bona part el camp de la psicopatologia infantil.  Els
estudis des d’aquest  punt de vista són menys nombrosos que en
altres camps, en part  perquè es requereix un seguiment longitudinal,
que és més difícil de fer, perquè els resultats no són pas immediats
sinó a la llarga, i, a més a més de la restricció de la mostra al llarg
dels anys,  la tendència actual dels treballs és a tenir resultats
publicables més aviat. Una publicació  recent interessant és la de
Colvert, Rutter, Beckett et al.(2008), estudiant un grup de nens
romanesos adoptats a Anglaterra. Valorats  als 6 i 11 anys s’observa
que hi hagut  un increment significatiu de les dificultats emocionals,
però no dels trastorns de conducta. I aquestes dificultats emocionals
han estat més marcades en els nens romanesos que en nens
anglesos en circumstàncies semblants. Un altre estudi d’Anglin,
Cohen i Chen (2008), analitzant la  durada de la separació precoç de
la mare, en els primers dos anys, indica, que al cap de vint anys hi
ha un risc més elevat de símptomes del trastorn esquizotípic de la
personalitat (SPD). Resultats semblants es trobaven ja en el treball
anterior de Johnson et al. (2000). També n’hi ha d’altres en la mateixa
línia. És a dir hi ha estudis longitudinals  que relacionen les carències
afectives infantils amb trastorns ulteriors de la personalitat.

Un altre aspecte que importa assenyalar és la repercussió so-
cial del tema sobre el que es publica bastant, no només  a nivell
d’escrits  científics, sinó fins i tot amb repercussions en la pròpia
premsa. I d’aquí es passa més fàcilment a la prevenció o al
tractament.  Així es valora com un dels temes emergents que les
carències afectives tenen un paper  important en l’estudi psicològic
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dels nens, als que s’aplica un procés de reinserció en establiments
educatius. La preocupació pot arribar fins i tot a les autoritats
polítiques, que intenten establir programes de recuperació. És
interessant el cas del País Basc, on el 2006 hi havia 1.013 casos de
nens tutelats per les institucions forals i la majoria dels nens amb
carències afectives, pràcticament dues terceres parts, estaven en
famílies d’acollida. En altres llocs s’han creat  per a nens amb
carències afectives, programes d’estimulació precoç, així una “Uni-
dad de Atención Temprana” de la Universitat de Santiago de
Compostela, dirigit per M.J. Buceta, des del 2002.

En textos espanyols es troben  també referències al tema, més
aviat breus com en el de Perinat (2007) de la Universitat Oberta d
Catalunya, en el punt “Carencias afectivas y sus secuelas en el desa-
rrollo”. També és breu la referència en el punt “Clima emocional y
psicopatología. El amor necesario”, del text de M.J. Mardomingo (2002).

Ben recentment s’ha insistit en la importància de les carències
afectives, com un dels factors que contribueix en disminuir la resposta
immunitària, com s’ha vist en el treball d’Antoni Muñoz en el II
Simposi de pediatria sobre malalties infeccioses i la seva prevenció
en l’edat pediàtrica, fet a l’hospital Xanit de Màlaga el gener de
2009.  La importància d’aquestes carències també és recollida,
potser més en les repercussions periodístiques que en el propi text
del llibre, en el recent “Elogio de la Ternura”, de Jaime Rodríguez
Sacristán, catedràtic de Psiquiatria Infantil i actualment president
de la Reial Acadèmia de Medicina de Sevilla.

En resum: els estudis sobre les conseqüències a llarg termini  de
les carències afectives en la infància, són pocs nombrosos i n’hem
trobat més en la literatura anglosaxona. El tema ha dut a estudis
sobre repercussions orgàniques. També hi ha un corrent cap a la
prevenció i tractament, que ja tenen més repercussió social que clíni-
ca, arribant ja als terrenys polítics i dels medis de comunicació.
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REFLEXIONS I VIVÈNCIES DEL NAIXEMENT DE LA

PSICOFARMACOLOGIA I EL PREMI NOBEL DE MEDICINA

DE L’ANY 2000

Ingrés d’Acadèmics numeraris (Resum del discurs d’ingrés)

Xavier Forn i Dalmau
Acadèmic numerari

Des de la meitat dels meus estudis de la llicenciatura en Medi-
cina,  jo havia començat a participar en les tasques del laboratori de
García Valdecasas. La meva afició per la Farmacologia, fomentada
per l’ambient estimulant que es vivia al costat del Professor García
Valdecasas,  es va convertir aviat en una vocació.  Per altra banda,
la farmacologia moderna tenia una orientació cada vegada més
bioquímica, i vaig decidir cursar la llicenciatura de Química, iniciant
una nova etapa de formació, com estudiant a la Facultat de Química,
i com Professor Ajudant a la Càtedra de Farmacologia. L’any 1968 va
ser un dels mes plens de la meva biografia, doncs vaig acabar la
llicenciatura en Ciències Químiques, vaig presentar la tesi doctoral
a la Facultat de Medicina, i me’n vaig anar a treballar als Estats
Units amb una beca postdoctoral.

Per al meu discurs he escollit un tema que il·lustrarà el doble
vessant, clínica i fonamental, que moltes vegades ha tingut el progrés
farmacològic. Faré referència a un grup de fàrmacs, que van aparèixer
entre els anys 1950 i 1960, i que per primera vegada tenien eficàcia
en trastorns mentals greus. Després veurem com la recerca en el
seu mecanisme d’acció va portar a descobriments molt significatius
en el camp de la neurociència,  reconeguts pel Premi Nobel de
Medicina que l’any 2000 es va concedir conjuntament a  Arvid
Carlsson, Paul Greengard i Eric Kandel.  També m’he decidit a escollir
aquet tema per les relacions que he tingut amb alguns dels
personatges i fets que descriuré.

Hi han dos grans grups de malalties mentals amb carac-
terístiques psicòtiques, que per la seva gravetat i elevada
incidència, tenen una gran repercussió  social i sanitària. Són
l’esquizofrènia i els trastorns de l’estat d’ànim. Aquests últims
inclouen la depressió major, i la psicosi maniacodepressiva,
coneguda actualment com trastorn bipolar. Els trastorns d’ansietat,
d’elevada prevalença, formen un tercer grup igualment important,
amb quadres clínics variats, que tenen com característica comuna
la presentació d’ansietat.

Després d’una ràpida visió dels mitjans terapèutics de la
psiquiatria a la primera meitat del segle XX,  arribem a l’any 1952.
L’esquizofrènia es una  malaltia mental  devastadora,  que tenia  un
tractament molt poc satisfactori. I de sobte, i de forma quasi
simultània, es varen descobrir dos fàrmacs que produïen efectes

sorprenents, fins aleshores mai obtinguts,  en els malalts
esquizofrènics:  la clorpromazina i la reserpina.

Sota l’efecte de la clorpromazina, l’individu segueix atent i con-
serva les seves capacitats cognitives, però es produeix una
disminució de les respostes psicomotores als estímuls externs,
una indiferència afectiva, i una tranquil·litat emocional,  que Delay
va qualificar amb el nom de síndrome neurolèptic. Els efectes més
dramàtics s’observen en psicosis esquizofrèniques agudes, en les
que  suprimeix o disminueix,  sobre tot,  els símptomes positius
com al·lucinacions, deliris i hostilitat. L’any 1953 es va purificar un
alcaloide, la reserpina, a partir d’una planta que tenia certa tradició
medicinal a l’Índia. A l’any següent Kline  va comunicar que la
reserpina produïa uns efectes terapèutics similars als de la
clorpromazina.

Roland Kuhn, un jove psiquiatre, va provar un nou compost, la
imipramina, en malalts esquizofrènics amb resultats decebedors,
però inesperadament va observar que en alguns malalts produïa
un estat visible d’excitació, i això  va conduir al descobriment de la
seva acció antidepressiva  l’any 1958.

En el curs d’una recerca sobre la possible presència de
substàncies estimulants en l’orina de pacients maníacs, John Cade,
un metge australià, va descobrir que el liti té un marcat efecte sedant
en cobais. Després d’injectar-se ell mateix dosis repetides de
carbonat de liti,  per comprovar-ne la seguretat i tolerància, Cade va
administrar  liti a malalts maníacs internats. La investigació clínica
de Cade  va portar a l’acceptació del liti com a tractament específic
de la mania,  i amb aquesta indicació encara  s’utilitza avui dia.

Els primers fàrmacs amb una acció ansiolítica,  no lligada al
efecte sedant,  foren les benzodiazepines. La introducció de la pri-
mera benzodiazepina, el clordiacepòxid, fruit d’un intens esforç de
recerca, va ser un dels majors èxits comercials de la història de la
indústria farmacèutica.

Tot d’una,  en un període de menys de deu anys, els tres principals
grups de malalties mentals, l’esquizofrènia, els trastorns de l’estat
d’ànim i els trastorns d’ansietat,  tenien un tractament farmacològic
eficaç. L’inici d’aquesta dècada té una data molt precisa, la introducció
de la clorpromazina com antipsicòtic l’any 1952, seguit de la reserpina
l’any 1954. La introducció clínica del liti es produeix el mateix any. El
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primer antidepressiu, la imipramina, apareix l’any 1958. El primer
fàrmac ansiolític, el clordiacepòxid, s’introdueix l’any 1960. Molts
autors, al referir-se als esdeveniments  d’aquests deu anys, parlen
d’una “revolució psicofarmacològica”, doncs el descobriment
d’aquests fàrmacs va tenir importants conseqüències mèdiques i
socials. Però tot i la seva eficàcia clínica,  no se sabia absolutament
res sobre el possible mecanisme d’acció dels nous fàrmacs. Un
farmacòleg excepcional i carismàtic,  Bernard Brodie, al descobrir
que els efectes antipsicótics de la reserpina es podien relacionar
amb un efecte bioquímic a nivell cerebral,  va estendre la revolució
psicofarmacològica  de la clínica al laboratori,  i va iniciar un nou
capítol de la farmacologia.

Un  dels efectes més notables de la clorpromazina i de la
reserpina, és la supressió de les al·lucinacions dels malalts
esquizofrènics. Ningú no sabia  quin podia  ser el seu mecanisme
d’acció. Però havia cridat l’atenció que el LSD, un potent fàrmac
psicoactiu, produeix al·lucinacions i trastorns del pensament similars
a les que es presenten en els esquizofrènics. Un farmacòleg anglès
va descobrir que el LSD antagonitza l’efecte estimulant de la
serotonina sobre el muscle llis. Brodie observà que la molècula de
reserpina té un nucli indòlic, semblant a  l’heterocicle bàsic de   la
serotonina. Portat per aquesta intuïció, Brodie es planteja  si pot
existir alguna relació entre la serotonina i la reserpina, i ataca el
problema com  tant sovint  havia fet, mesurant  concentracions, en
aquest cas de serotonina en el cervell. Els resultats, publicats l’any
1955, van fer història, i marquen el naixement de la
psicofarmacologia moderna.  Brodie descobreix que dosis baixes
de reserpina produeixen una ràpida disminució de la concentració
de serotonina cerebral,  fins a nivells indetectables, que es
correlaciona amb els efectes farmacològics de la reserpina.

L’any 1968 vaig aconseguir un beca postdoctoral internacional
dels National Institutes of Health dels Estats Units per a treballar en
el Laboratory of Chemical Pharmacology. En els primers mesos,
sota la direcció de Brodie, vaig desenvolupar un mètode per deter-
minar, “in vivo”, el metabolisme de la serotonina i dopamina
cerebrals, mesurant l’acumulació dels seus productes d’oxidació
en el líquid cefaloraquidi. Els resultats suggerien l’existència de
formes diferents de monoaminooxidasa, l’enzim responsable  del
metabolisme de la serotonina i de la dopamina,  fet que va ser
confirmat per altres autors “in vitro”, i que posteriorment va permetre
el desenvolupament d’inhibidors selectius amb diferents
indicacions.

Però pocs mesos després Brodie va patir el seu primer infart de
miocardi, i després d’algunes llargues absències del laboratori es
va retirar. Aleshores  vaig començar a col·laborar amb Gopal Krishna,
un investigador del mateix laboratori, imaginatiu i competent, que
s’havia fet molt conegut al publicar,  pocs mesos abans,  un mètode
molt original per a mesurar de forma sensible i senzilla l’activitat de
l’adenilil ciclasa. I aquí cal fer un breu incís explicatiu.  Sutherland,
l’any 1958,  havia demostrat que l’adrenalina produeix la hidròlisi

del glucogen, amb producció de glucosa, mitjançant la formació d’un
nucleòtid termostable, l’AMP cíclic. Aquest nucleòtid  es forma a la
membrana cel·lular a partir de ATP per l’acció d’un enzim, l’adenilil
ciclasa, i transmet el senyal de l’activació del receptor per l’adrenalina
a l’interior de la cèl·lula,  perquè s’alliberi glucosa. A aquest nou
nucleòtid Sutherland el va anomenar segon missatger, doncs és la
molècula que  transmet a l’interior de la cèl·lula, el senyal del pri-
mer missatger, en aquest cas l’hormona adrenalina, però també de
moltes altres hormones.

Varem decidir estudiar la formació, i posibles funcions, de l’AMP
cíclic en teixit nerviós, utilitzant el seu mètode. Els resultats més
interessants els vàrem obtenir en un estudi comparatiu de varis
neurotransmissors en talls de cervells de diferents espècies
animals. Vàrem trobar que la noradrenalina i la histamina estimu-
len la formació d’AMP cíclic, amb notables diferències segons
l’espècie i l‘àrea cerebral estudiada. Mitjançant tècniques
estereotàxiques, vàrem injectar AMP cíclic a diferents àrees
cerebrals,  produint efectes específics sobre la conducta i l’activitat
motora, així com un augment de la velocitat de síntesi de serotonina.
Aquests últims resultats els àarem confirmar amb talls de cervell,  i
publicar a la revista Nature.

De tornada a Barcelona,  García Valdecasas em va facilitar que
pogués continuar en la mateixa línia de treball, i vàrem trobar que el
liti, a concentracions terapèutiques, és un inhibidor de l’activació de
l’adenilil ciclasa cerebral per la noradrenalina. Aquest resultat va
tenir una amplia ressonància,  i durant molts anys,  va semblar  que
aquest devia ser el mecanisme d’acció del liti en la psicosi
maniacodepressiva. Després,  s’ha descrit que el liti també té  efectes
inhibidors de les proteïnes G,  i de la transcripció genètica, i sembla
que tindrem d’esperar a conèixer el substrat molecular de la malaltia
bipolar  per poder definir quin es l’efecte del liti  més directament
relacionat amb la seva acció terapèutica.

No podia imaginar-me aleshores que  tots aquests estudis so-
bre l’AMP cíclic em portarien finalment a conèixer i treballar  amb
Paul Greengard,  però per mantenir l’ordre cronològic seguit fins
ara, em correspon parlar aquí del primer dels guardonats amb el
Premi Nobel de Medicina de l’any 2000,  Arvid Carlsson.

El mateix any que Brodie havia descobert l’efecte de la reserpina
sobre la serotonina,  Carlsson va fer una curta estada de sis mesos
en el seu laboratori. Quan Carlsson va tornar a Suècia, i havent
après els mètodes de fluorescència  desenvolupats en el laboratori
de Brodie, va descobrir que la reserpina produeix també una pro-
funda deplecció de noradrenalina. Carlsson va fer un altre
descobriment de gran transcendència: l’administració de DOPA, pre-
cursor metabòlic de la noradrenalina, reverteix totalment els efectes
farmacològics de la reserpina. Sorprenentment, en contra del que
era previsible, els nivells de noradrenalina no es restauraven per
l’administració de DOPA, i això el va portar a investigar sobre la
dopamina, la catecolamina precursora de la noradrenalina. Carlsson
va demostrar que la dopamina es troba en el cervell a concentracions
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molt superiors a la noradrenalina,  i amb una diferent distribució.
També va observar que el efectes de la reserpina es correlacionen
molt bé amb els nivells de dopamina.

La localització de la dopamina en els nuclis basals relacionats
amb  funcions motores, la producció per la reserpina en l’home
d’una síndrome de paràlisi i tremolors, semblant a la malaltia de
Parkinson, i la inducció per la reserpina d’un quadre similar en
animals,  que es revertia per l’administració de DOPA, varen portar
a Carlsson a suggerir que el tractament amb L-DOPA,  l’isòmer actiu
de la DOPA, podria ser beneficiós en la malaltia de Parkinson. I
després d’uns anys de recerca clínica,  es va introduir amb èxit la L-
DOPA,  en el tractament de la malaltia de Parkinson,  l’any 1967. Era
un nou concepte terapèutic  i al mateix temps un gran avenç.

Paul Greengard va ser el segon recipiendari del Premi Nobel de
Medicina de l’any 2000,  i ha estat el principal continuador, a nivell
molecular, dels descobriments de Carlsson. Greengard va tenir
l’encert de  concentrar una gran part del seu treball en les vies
dopaminèrgiques descobertes per Carlsson, ben conegudes i
fàcilment assequibles a l’experimentació.

Vaig conèixer personalment a Paul Greengard en un Congrés a
Milà,  en el que jo presentava una comunicació oral que va atreure
la seva atenció , i  va donar lloc a una invitació per a anar a treballar
al seu laboratori, en el Departament de Farmacologia de la Facultat
de Medicina de la Universitat de Yale.  Cap a la fi de 1973  vaig tornar
a Estats Units,  amb la meva dona i dos fills de pocs anys, per a una
col·laboració que anava a durar quasi cinc anys.

L’any 1968 Greengard havia iniciat  la línia de recerca que seria
guardonada amb el Premi Nobel.  Podem agrupar els resultats de la
seva  recerca en tres grans capítols. En primer lloc, la identificació
i caracterització dels enzims cerebrals involucrats en la via de
senyalització de l’AMP cíclic. En segon lloc, la identificació i purificació
de fosfoproteïnes de localització presinàptica,  relacionades amb
mecanismes d’alliberació dels neurotransmissors.  I per últim,  la
identificació i estudi funcional de fosfoproteïnes, de localització
postsinàptica,  que regulen i transmeten el senyal generat per
estimulació dels receptors.

Kebabian i Greengard havien demostrat, en homogeneïtzats de
nucli caudat, la presència d’una adenilil ciclasa sensible a baixes
concentracions de dopamina,  que era blocada específicament per
fàrmacs antipsicòtics. Els meus primers treballs a Yale varen estar
relacionats amb aquest descobriment. Utilitzant talls de nucli caudat
incubats ”in vitro”, vaig demostrar l’existència de receptors
dopaminèrgics acoblats a l’adenilil ciclasa. Aquest treball, publicat
a Science, va anar seguit d’un altre en què demostràvem que les
lesions de les vies nigro-estriades produeixen una sensibilització
dels receptors dopaminèrgics.

Greengard havia  identificat i purificat una proteïna cerebral,
excel·lent substrat d’una proteïna cinasa dependent d’AMP cíclic,
que es troba molt concentrada en regions sinàptiques, i que va
anomenar sinapsina. Una part important del seu grup, estava

esbrinant les propietats d’aquesta proteïna. A mi em va fixar com
objectiu trobar, en teixit intacte, agents que modifiquessin l’estat de
fosforilació de la sinapsina. Després de molts experiments fallits,
en que només obtenia sinapsina defosforilada, vaig decidir fer
variacions en el mètode, i vaig assajar diferents inhibidors de la
fosfatasa. Vaig trobar la solució,  fent l’extracció de sinapsina en
presència d’acetat de zinc. Amb aquet mètode per fi vaig descobrir
que els agents despolaritzants produeixen un increment de més del
80% en sinapsina fosforilada. Els resultats, que suggerien una funció
de la sinapsina en l’alliberació del neurotransmissor, els vàrem
publicar l’any 1978. Greengard estava aleshores fent plans per a
acceptar una oferta de la Rockefeller University a Nova York, i les
possibilitats que se m’obrien a Barcelona em varen decidir a tornar
a finals d’aquell mateix any.

En estudis posteriors, Greengard va comprovar que la fosforilació
de la sinapsina suprimeix la fixació de  les vesícules sinàptiques al
citosquelet, i facilita així l’alliberació del neurotransmissor. I més tard
va obtenir evidència de que les sinapsines  estan involucrades en la
formació de noves sinapsis, una funció molt important, com veurem
més endavant, per a la consolidació de la memòria a llarg termini.

L’any 1983, Greengard i col·laboradors, ja a la Rockefeller
University, varen descriure una nova fosfoproteïna que es troba en
àrees cerebrals riques en receptors dopaminèrgics, la fosforilació
de la qual es regulada per l’AMP cíclic i per la dopamina. Aquesta
proteïna, anomenada DARP-32, en estat fosforilat és un potent
inhibidor de la proteïna-fosfatasa, i té un paper clau en la transmissió
post-sinàptica. El grup de Greengard ha publicat nombrosos estudis
en els últims vint anys que demostren que la cascada DARP-32/
proteïna fosfatasa controla el grau de fosforilació, i conseqüentment
l’activitat, de molts substrats fisiològicament importants com
receptors, canals iònics i factors de transcripció.

El tercer recipiendari del Premi Nobel de Medicina de l’any 2000,
Eric Kandel, és una figura molt destacada dins d’una generació de
científics que han demostrat que els processos mentals que
semblaven domini exclusiu de la psicologia, també es poden inves-
tigar i explicar pels mètodes de la biologia molecular. Kandel va
escollir un invertebrat, un cargol de mar anomenat Aplysia, pels
seus estudis. Aquest animal té un sistema nerviós central molt
simple, en el que una determinada  conducta reflexa pot ser contro-
lada per menys de 100 neurones fàcilment identificables. Kandel va
estudiar un reflex senzill, el de la retracció de les brànquies en
resposta a l’estimulació del sifó. Va observar que aquest reflex es
pot modificar per dos formes elementals d’aprenentatge: l’habituació
i la sensibilització.

Kandel va demostrar que la sensibilització de curta durada es
deu a canvis en l’alliberació del neurotransmissor.  I en experiments
en col·laboració amb Greengard, varen demostrar que la injecció de
la subunitat catalítica  de la proteïna-cinasa dependent de AMP
cíclic, produeix els mateixos efectes sobre l’alliberament del
neurotransmissor.
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Després, Kandel va veure que en l’Aplysia, al igual que en
mamífers, la memòria a llarg termini, a diferència de la de curt
termini,  s’altera per la inhibició de la síntesi proteica. Kandel va
demostrar que amb l’estimulació repetida, necessària per la
consolidació de la memòria, s’activa un factor de transcripció, i
s’origina una cascada de fosforilacions i activacions de gens que
determinen la síntesi proteica necessària per al creixement de noves
connexions sinàptiques. És la formació d’aquestes noves sinapsis,
fenomen conegut com plasticitat neuronal, el substrat cel·lular que
manté la memòria a llarg termini.

Les investigacions de Kandel han confirmat les hipòtesis de
Greengard sobre la rellevància de la fosforilació de proteïnes en la
funció neuronal, han construït un pont entre la biologia molecular i
les neurociències,  i han obert noves dianes i perspectives, que ens
portaren sens dubte al descobriment de nous psicofàrmacs.

Per acabar,  faré uns comentaris a varies referències  que Eric
Kandel va fer sobre Santiago Ramon y Cajal en el seu discurs de
recepció del Premi Nobel.  Kandel va demostrar que quan es produeix
sensibilització per estimulació repetida, el nombre de connexions

sinàptiques en una terminal d’una neurona sensorial, augmenta
d’un promig de 1.200 a 2.600. Kandel ens recorda en el seu discurs,
que això és una demostració de la plasticitat sinàptica, mecanisme
postulat per Cajal un segle abans, com la base cel·lular de la
memòria, i de la que els treballs posteriors de Kandel en
demostrarien la base molecular. Podríem citar molts més exemples
per fer patent com la neurociència moderna  va néixer fa cent anys
amb els treballs de Cajal,  i se segueix movent dins del marc que
Cajal va construir.

Entre 1887 i 1892,  Santiago Ramón y Cajal fou Catedràtic de la
Facultat de Medicina de Barcelona, on va viure la seva etapa
científicament més productiva, en un  temps en que la Facultat estava
ubicada en l’edifici en que ara ens trobem. La seva obra va ser
reconeguda internacionalment, i ben aviat distingida, l’any 1906,
amb el Premi Nobel.  Cajal  fou un científic únic i genial, que ha estat
lligat a la història de la nostra ciutat i de la nostra Universitat, i per
això m’ha semblat just acabar el meu discurs fent-me ressò del
reconeixement que l’any 2000 Eric Kandel va fer a Estocolm de la
seva obra.
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1. PRESENTACIÓ
Després de manifestar el més sincer agraïment a l’Acadèmia

per acceptar-me entre els seus membres, i atesa la meva formació
jurídica, voldria començar l’activitat en aquesta Il·lustre institució
amb una reflexió sobre l’autonomia privada de la persona, atès que
és la característica essencial de la personalitat humana, i que tant
el Dret, com la Medicina tenen en comú que estan al servei de
l’home.

Es tracta de posar la mirada en l’àmbit de les facultats morals
de l’home, sobre els elements que configuren la personalitat, i en
l’exercici de la llibertat individual.

En les pàgines següents contemplarem la persona humana com
a subjecte de drets, i d’obligacions, i, com a tal, titular de relacions
jurídiques.

Abans de començar aquest recorregut, cal fer una referència a
la personalitat civil (arts. 29 i 30 del Codi Civil) que és la qualitat de
persona, i representa l’aptitud per a ésser titular de relacions
jurídiques, de drets i obligacions, i, tal com diu el professor
O’Callahan1 , coincideix amb la capacitat jurídica.

La personalitat és l’expressió de la naturalesa humana, i per
això està íntimament lligada a la titularitat dels drets fonamentals2 ,
que tenen el caràcter d’innats, inalienables, irrenunciables i
imprescriptibles, els quals son identificats, en l’àmbit civil,  com a
drets de la personalitat.

Els drets de la personalitat, instrumentats com a drets subjectius
de la persona, serveixen per a protegir i tutelar, en l’àmbit civil o de
les relacions privades, la persona humana i les qualitats que li són
inherents.

Dintre del catàleg dels drets fonamentals que dimanen de la
dignitat humana, ens fixarem especialment en el dret a la llibertat
individual que és el fonament de l’autonomia privada de la persona
humana, i la facultat que li permet autogovernar-se i decidir la
configuració del contingut de les relacions jurídiques en les que
participa3 .

Així doncs, i tal com ja he manifestat en altres llocs4 , crec que
l’estudi de la relació jurídica sanitària cal fer-lo des de la perspecti-
va de la dignitat humana, i que a l’hora de contemplar la incidència
de l’autonomia individual o privada en la seva configuració i
desenvolupament és necessari intentar definir allò que entenem
per dignitat, atès que el legislador no ho ha fet malgrat les reiterades
referències contingudes en els textos normatius.

2. LA DIGNITAT HUMANA. CONCEPTE. RELACIÓ AMB L’AUTONOMIA
INDIVIDUAL.

Amb la paraula dignitat ens podem referir tant a una forma de
comportament, com a la superioritat o importància que s’atorga a un
ésser, amb independència del seu comportament5 .

La dignitat és la característica pròpia i definidora de la persona
humana, i deriva de llur racionalitat. Són les capacitats cognitives i
volitives les que situen l’home en un plànol superior a la resta dels
éssers vius, i fan que l’home sigui un fi en si mateix, tal com va
proclamar I. Kant6 .

Tots els homes som iguals en dignitat, i així ho assenyala l’art. 1
de la Declaració dels Drets Humans aprovada per la ONU el 10/12/
48.  En aquest context tots estem obligats a respectar la dignitat dels
altres, atès que la dignitat és la base que sustenta i projecta els drets
fonamentals de la persona, entre els quals, el dret a la llibertat indivi-
dual i al lliure desenvolupament de la personalitat, que es manifesten
en l’autonomia com a poder de la persona per a regular llur esfera
jurídico-privada en la forma que consideri més apropiada7 .

El reconeixement de la dignitat humana ha seguit un camí
paral·lel al de l’evolució de la societat. Els primers passos els dóna
el cristianisme que reconeix la dignitat de l’home considerant que
tots som fills de Déu, i com a tals, germans i iguals, amb un deure
recíproc d’amor i de respecte. Al mateix temps, predica la llibertat
de l’home i la responsabilitat dels seus actes.

La doctrina cristiana penetra en l’àmbit del Dret Romà al que
aporta conceptes ètics i religiosos que es concreten en la “pietas”,
la “humanitas”, la “fides” i l’”aequitas”, entre altres, que
posteriorment han passat a les estructures dels sistemes normatius
occidentals, entre els quals, el nostre.

Al marge dels conceptes religiosos, l’estoïcisme aporta una
idea laica de la dignitat quan afirma l’existència d’una llei natural
universal de la que deriven el cosmopolitisme i la igualtat de drets
entre tots els homes.

I després, gairebé un llarg silenci fins que els pensadors de la
Il·lustració aprofundeixen en els conceptes d’igualtat, llibertat i
dignitat que donen vida als processos de les revolucions burgeses
del s. XVIII, i amb ells, a la promulgació de les constitucions
americanes (Virgínia, 1776, i, EE.UU. 1787), i a la Declaració Univer-
sal dels Drets de l’Home i del Ciutadà, proclamada per la França
revolucionaria i renovadora de 1789, que situa l’home, i la llibertat
individual, en el centre del sistema jurídic.

L’AUTONOMIA INDIVIDUAL EN L’ÀMBIT SANITARI

Ingrés d’Acadèmics corresponents

Josep Corbella i Duch
Acadèmic corresponent.
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D’aquesta manera s’aconsegueix la positivització dels drets
fonamentals, que es generalitza més endavant mitjançant la seva
incorporació, com a principis programàtics, en les constitucions del
s. XIX i de la meitat del s. XX, passant finalment a una fase
d’internacionalització i de reconeixement com a drets públics
subjectius després de la segona guerra mundial, com a reacció
contra les vulneracions i els abusos protagonitzats pels règims
polítics totalitaris8 .

En el marc normatiu conformat per la Constitució espanyola de
1978, té especial importància l’art. 10.1 on es disposa  que “la
dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el
lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte de la llei i
dels drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de la pau
social”. És així com la norma fonamental de l’Estat assenyala que
els drets fonamentals de la persona salvaguarden la dignitat huma-
na, i reconeix la llibertat personal en el lliure desenvolupament de
la personalitat.

Al mateix temps, la dignitat de la persona es concreta en el
reconeixement dels drets fonamentals de la persona, que repre-
senten el contingut de la dignitat humana, i els àmbits en que es
manifesta.  Mitjançant el seu exercici, l’home pot desenvolupar
lliurement llur personalitat.

La llibertat personal és el denominador comú dels drets
fonamentals, i, aquesta mateixa llibertat, és el fonament de
l’autonomia individual, que constitueix el poder jurídic de la perso-
na per a configurar el conjunt o l’esfera de llurs relacions jurídiques9 .

La Llibertat (en singular i en majúscula) és l’essència de la
personalitat, però parlem també de llibertats individuals i de llibertats
públiques (en plural i en minúscula) segons ens movem en l’àmbit
privat o l’àmbit públic dels drets individuals de la persona.

En l’àmbit dels drets individuals, la Constitució espanyola de
1978 reconeix la llibertat ideològica, de pensament, de religió,
d’expressió, d’informació, de residència, de circulació, de reunió,
d’associació, de manifestació, d’ensenyament, de sindicació, de
vot, i de càtedra10 , sense oblidar la força expansiva dels drets
fonamentals en una societat socialment avançada, que comporta el
reconeixement d’altres drets personals, del que n’és exemple la
jurisprudència del Tribunal Constitucional definidora de la llibertat
informàtica, també anomenada “habeas data”11 , com un aspecte
del dret fonamental a la intimitat personal.

En el plànol de les relacions privades, les normes civils han
estructurat un sistema per a la protecció de l’autonomia privada
amb la definició del negoci jurídic com acord de voluntats, i la
regulació del contracte, com a expressió de l’autonomia de la
voluntat12 . Mitjançant el negoci jurídic hom crea, modifica o extingeix
relacions jurídiques de tota classe.

El contracte neix per la voluntat coincident de les parts adreçada
a l’obtenció d’una finalitat concreta. És la manifestació de la llibertat
privada i significa la materialització de l’autonomia individual13 .

3.  EXERCICI DE L’AUTONOMIA INDIVIDUAL EN LA RELACIÓ JURÍDICA
SANITÀRIA

Entenem com a relació jurídica qualsevol relació social regula-
da pel dret i de la que se’n deriven drets i obligacions per a les
parts. El contingut d’una relació jurídica són el conjunt dels drets i de
les correlatives obligacions de cadascuna de les parts.

Les relacions jurídiques es poden constituir i configurar per
disposició legal o per disposició contractual, per la qual cosa, avui,
superats els temps que identificaven la prestació sanitària amb la
beneficència, i establerts per llei els drets i les obligacions de les
parts, entre els prestadors i els receptors de l’assistència sanitària,
no hi ha dubte que estem davant d’una autentica relació jurídica.

Des de la promulgació de la Llei 14/86, de 25 d’abril, general de
sanitat, tenim definit el contingut de la relació jurídica sanitària, atès
que en els arts. 9, 10 i 11 es relacionen els drets i deures de les
parts (malalts i prestadors de serveis sanitaris), desenvolupant així
el mandat contingut en l’art. 43.2 de la CE14 .  Posteriorment, la Llei
41/02, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del
pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i
documentació clínica (un títol que sembla excessivament llarg i
complicat), ha reordenat els drets i deures dels malalts seguint les
pautes marcades pel Conveni del Consell d’Europa per a la Protecció
dels Drets Humans i la Dignitat de l’Ésser Humà respecte a les
aplicacions de la Biologia i la Medicina, de 4 d’abril de 1997.

La LGS quan en l’art. 10 enumera el catàleg dels drets dels
ciutadans en front dels prestadors sanitaris, situa en el primer lloc
“el respecte de llur personalitat, dignitat humana  i intimitat”.  Per la
seva part, l’art. 2 de la Llei 41/02, en el seu art. 2, que es refereix als
principis bàsics que contempla la norma, diu que “la dignitat de la
persona humana, el respecte a l’autonomia de la seva voluntat i a llur
intimitat, orientaran tota activitat adreçada a aconseguir, usar, arxivar,
guardar i transmetre la informació i la documentació clínica”.

El Conveni Europeu sobre els Drets de l’Home i la Medicina, en
el seu article primer imposa als estats l’obligació de legislar en
l’àmbit sanitari respectant l’autonomia individual en disposar que
“les parts en el present Conveni protegiran l’ésser humà en llur
dignitat i identitat.....”.

És així com l’essència de la relació jurídica sanitària cal situar-
la en l’autonomia individual del malalt com a manifestació de la
personalitat humana i dels drets fonamentals que li són inherents,
en l’àmbit del lliure desenvolupament de la personalitat.  Des
d’aquesta perspectiva és des d’on cal situar l’actuació sanitària,
atès que respecta la llibertat individual i, amb ella, la llibertat negocial
i la voluntat de l’individu que es manifesta amb el consentiment o el
refús del tractament ofertat pels serveis sanitaris.

L’autonomia de la voluntat té els límits extrínsecs, assenyalats en
l’art. 1.255 CC15 , en la llei, la moral i l’ordre públic, entenent per tals
les normes imperatives i prohibitives, les normes ètiques sobre
relacions socials acceptades per la comunitat, i, l’organització social.
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La Llei 41/02 dedica el Cap. IV, arts. 8 a 11 a la regulació dels
efectes de l’exercici de l’autonomia personal del malalt en l’àmbit
sanitari, i així ho manifesta en el rètol que l’encapçala, però el rètol
és l’única referència expressa de la llei a l’autonomia de la voluntat,
atès que immediatament, en l’art. 8, es refereix al consentiment.

Sembla que el consentiment contemplat en la Llei 41/02,
anomenat consentiment informat16  no arriba a conformar un autèntic
consentiment conforme a les previsions dels arts. 1261 i 1262 del
CC, i que realment contempla un assentiment, sense possibilitat de
negociar, conformar i determinar el contingut de la prestació sanitària,
atès que en el seu art. 3, que recull les definicions dels diferents
conceptes que regula, diu: “consentimiento informado: la conformi-
dad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el
pleno uso de sus facultades después de recibir la información ade-
cuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud”.

El consentiment definit per la Llei 41/02 es limita a l’acceptació,
o bé al refús, de l’oferta de tractament presentada al malalt, sense
preveure cap mena de matització.  L’autonomia reconeguda no va
més enllà de l’exercici de la llibertat de contractar, tal com correspon
a un contracte d’adhesió17 , això és, s’accepta l’oferiment de
tractament que fan els serveis sanitaris, o no.

En aquesta situació, i de manera molt semblant als contractes
d’adhesió, no existeix una autèntica llibertat contractual que permeti
la discussió sobre l’objecte i la forma de la prestació, i la plena
manifestació de l’autonomia de la voluntat.

Aquest consentiment és semblant al que es manifesta en la
contractació d’una pòlissa d’assegurances, o bé un servei de
telefonia, en que l’empresa informa del servei i presenta al client
l’imprès amb les condicions del contracte.

Sense negar la validesa d’aquest tipus de contractes d’adhesió,
cal veure que l’ordenament jurídic imposa una especial regulació i
control als mateixos, assenyalant uns determinats nivells de qualitat
en la prestació, i restablint les condicions d’igualtat donant protecció
a la part més dèbil de la relació, tal com prescriu la Llei General per
a la Defensa de Consumidors i Usuaris, de 16/11/07, que inclou
expressament els serveis sanitaris en l’art. 148 en l’àmbit de la
seva regulació.

La derivació de la relació jurídica sanitària vers una forma de
contracte d’adhesió comporta que els professionals sanitaris
estiguin més preocupats per les formalitats legals, i per a que quedi
constància escrita de la manifestació del consentiment a l’oferta de
serveis i/o de tractament, en l’anomenat “document de
consentiment”, que en el compliment de l’obligació de donar
informació detallada i comprensible sobre les alternatives de
tractament, i el que és més important, en comprovar que la informació
ha arribat íntegrament al seu destinatari, i que ha sigut entesa
correctament.

La salut, com a suport bàsic de la vida, té un valor superior que
demana una atenció especial i acurada, molt més intensa de la que
es pugui derivar de la manifestació inicial de l’adhesió al tractament

proposat.  I cal que la informació sigui continuada per tal que el
malalt pugui exercitar, en cada moment, el poder derivat de la seva
autonomia.

4. LES INSTRUCCIONS PRÈVIES
Podem dir que l’autonomia privada té millor reconeixement en

l’art. 11 de la Llei 41/02 on, per primera vegada en el nostre siste-
ma jurídic18 , es formula la regulació de les instruccions prèvies o
voluntats anticipades en relació al tractament sanitari, mitjançant el
qual es possibilita que la prestació sanitària es doni d’acord amb
les normes, característiques i en l’abast que ha determinat el malalt
segons la seva voluntat.

En aquest supòsit, no és el malalt qui accepta o rebutja el
tractament proposat pel personal sanitari, sinó que és el personal
sanitari qui ha de modular l’actuació per tal que s’adapti a les
previsions establertes pel malalt, sempre i quan no traspassin els
límits establerts en el mateix art. 11 de la Llei 41/02.

El legislador ha establert un sistema formal o solemne per a la
manifestació i la validesa de les instruccions prèvies en relació al
tractament sanitari, fins al punt que en un primer moment sembla
confondre la manifestació de voluntat amb el document, atès que
comença dient: “Por el documento de instrucciones previas, una per-
sona mayor de edad, capaz y libre, .......”.  Desprès, en l’incís final del
punt segon, sembla rectificar i recuperar el concepte central de
manifestació de la voluntat i exercici de l’autonomia personal, exigint
que les instruccions prèvies hagin de constar sempre per escrit.

Les instruccions prèvies només es manifesten i s’apliquen per
al cas que la persona perdi la capacitat i no pugui manifestar la seva
voluntat.

Poden preveure comportaments futurs en tres àmbits diferents:
a) Atencions mèdiques i tractament.
b) Destinació del propi cos, i dels òrgans del mateix,
desprès de la mort.
c) Designar un representant per tal que actuï com a inter-
locutor amb l’equip mèdic.
Malgrat la llei no ho digui literalment, les instruccions prèvies

són vistes, majoritàriament, com a normes de no actuació quan no
hi ha possibilitats de recuperar la salut, i com a disposicions per
aplicar tractaments que evitin dolors desmesurats i sense cap sentit.
En aquest sentit es manifesten la majoria de models i formularis
existents.  Però, atès que la llei no preveu el seu contingut, ni el
preordena, cal tenir en compte que poden incloure disposicions de
tota mena, tant en sentit positiu, ordenant actuacions concretes,
com en sentit negatiu, prohibint o limitant l’aplicació de tractaments.

Allò que és important i transcendent és la seva existència, que
s’ha de veure com un pas endavant del legislador en el reconeixement
de l’autonomia individual de la persona.

La incapacitat o impossibilitat per manifestar la voluntat és
requisit subjectiu per a l’aplicació de les instruccions manifestades
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prèviament per la persona malalta en relació a la seva assistència
sanitària.  L’home pot esdevenir incapaç en qualsevol moment i
circumstància, de manera transitòria o permanent, i per això no
hem de pensar només en la redacció d’instruccions prèvies i en la
seva aplicació en malalts terminals19  i en les fases finals de la
vida, malgrat aquests siguin els supòsits més freqüents20 , atès que
la incapacitat pot afectar persones que no pateixen cap malaltia
prèvia.

La contemplació de les instruccions prèvies només com una
forma de concretar l’assistència sanitària en la fase final de la vida,
ha fet que també siguin anomenades com a “testament vital” per
alguns, però crec que el nom és enganyós i equivocat21  perquè vol
recolzar un intent de justificar actuacions d’auxili al suïcidi i per
alleugerir o escurçar el trànsit de la mort.

Les instruccions prèvies (de no actuació) poden plantejar
problemes ètics en relació a si cal seguir-les en el cas d’una perso-
na que, malgrat travessar una fase d’inconsciència i estar incapaci-
tada, no és un malalt terminal.

En aquest cas què cal fer?  Respectar estrictament la voluntat
manifestada anticipadament, o bé seguir les actuacions pautades
segons la “lex artis mèdica” que preveu actuar?, i deixar a banda
les instruccions prèvies entenent que no es corresponen amb la
situació de fet?

Crec que una actuació que segueixi estrictament el contingut de
les instruccions prèvies és més respectuosa amb l’autonomia indi-
vidual i la dignitat de la persona, que una altra que les ignori
voluntàriament, i per això el punt 3 de l’art. 11 de la Llei 41/02 obliga
a deixar anotada una explicació en la història clínica del malalt quan
no se segueixin les instruccions prèvies disposades pel malalt.

Però malgrat puguin ser importants aquests problemes, no són
els únics que presenta l’actual regulació de les voluntats anticipades.
Cal veure que, llevat del requisit de la constància documental, la llei
no estableix cap altre requisit formal, i han estat les CC.AA. les que
s’han encarregat d’omplir aquest aspecte disposant que poden ser
atorgades en document notarial, en document privat, amb la
concurrència de testimonis, i per compareixença davant d’un
funcionari públic (generalment, l’encarregat del registre autonòmic).

La constància registral de les instruccions prèvies ha estat, i és
encara, un dels punts més conflictius per a l’operativitat i eficàcia
de les mateixes, atès que l’organització de l’assistència sanitària
mitjançant l’establiment de diferents serveis de salut a càrrec de
les 17 CC.AA. integrades en l’Estat, comporta l’existència de 17
possibles registres autonòmics d’instruccions prèvies independents.
És per això que el punt cinquè de l’art. 11 de la Llei 41/02 preveu la
creació d’un Registre nacional d’instruccions prèvies.

Aquest Registre nacional no s’ha establert fins a la promulgació
del RD 124/07, de 2 de febrer, que va entrar en vigor 9 mesos
després de la seva publicació.  Això és, cinc anys després de la llei
que ordena la seva creació.  Durant aquest temps les instruccions
prèvies emeses en una de les CC.AA. han estat desconegudes per

a la veïna i la de més enllà, i l’autonomia individual no ha estat
reconeguda més enllà del llindar de cada casa.

Els límits imposats per l’art. 11 de la Llei 41/02 per a l’aplicació
de les instruccions prèvies són el respecte de l’ordenament jurídic,
reproduint així el contingut de l’art. 1255 CC, de la “lex artis”, i que
hi hagi correspondència entre la situació prevista i aquella en que
es troba el malalt en el moment que s’hagin d’aplicar.

La conformitat de les instruccions amb la llei, és un supòsit
objectiu i de fàcil determinació, però la “lex artis” és un concepte
indeterminat i en continua evolució, que només és conegut pels
professionals sanitaris.

La coincidència entre la situació real i la contemplada en el
moment de la redacció de les instruccions prèvies no sempre serà
fàcil de trobar atès que la vida no és una fotografia estàtica sinó un
esdevenir continu que canvia a cada girada.

Aquests dos requisits, poden donar suficients arguments per a
no aplicar les instruccions prèvies i deixar l’autonomia en un
document sense cap transcendència.

Finalment, cal veure que les instruccions prèvies assignen al
metge unes funcions per a les quals, segurament, no està preparat,
en el cas que la normativa del servei autonòmic de salut disposi
que estaran contingudes en un document adreçat al metge respon-
sable”, tal com consta en l’art. 8 de la Llei del Parlament de Catalunya
21/2000.

En aquest cas, si el metge és receptor del document, també haurà
de comprovar que la persona que les ha redactat i signat era major
d’edat, gaudia de plena capacitat i actuava lliurement en aquell moment
del passat més o menys llunyà.  Només en el supòsit de que s’hagi
atorgat davant de notari o de funcionari públic podrà deixar de plantejar-
se la comprovació dels requisits de capacitat de l’atorgant.

Superat aquest punt, caldrà determinar si les instruccions
dictades respecten els límits assenyalats per a la seva validesa, i si
certament el metge té coneixements respecte de la “lex artis mèdica”,
segurament no els té sobre el contingut de l’ordenament jurídic.

Tot això fa que no pugui manifestar el meu optimisme sobre
l’operativitat de les instruccions prèvies.  Penso que la seva regulació
és excessivament voluntarista i que està mancada de tècnica jurídica.

5. LA NEGATIVA AL TRACTAMENT
Reconeguda l’autonomia de la voluntat del malalt per a decidir

si accepta o no el tractament sanitari proposat, no ha de tenir cap
dificultat admetre la negativa del malalt al tractament malgrat se’n
derivin perjudicis per a la pròpia salut i pugui posar en perill la
mateixa vida.

En el fons de la qüestió hi ha el posicionament sobre si existeix
o no un dret a la lliure disponibilitat de la pròpia vida22 , sobre la
qual no hi ha unanimitat en la doctrina jurídica.

Valle Muñiz, des de la perspectiva del respecte als valors
constitucionals, a la dignitat individual i al lliure desenvolupament
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de la personalitat, considera que és indubtable que hom pot disposar
lliurement de la pròpia vida.  A la mateixa conclusió arriben Cobo
del Rosal i Carbonell Mateu23  des de la consideració de la
preeminència de la llibertat humana que impedeix situar la persona
com un instrument de la societat al servei d’interessos col·lectius.

L’oposició al tractament mèdic ha estat plantejada en diverses
ocasions en els tribunals dels EE.UU. que han establert la doctrina
de que cal respectar-la llevat que hi hagi un interès públic superior
o preferent, com pot ser la salut pública (As/Jacobson c/
Massachusetts, 1905, sobre sotmetiment a vacunació obligatòria)24 .

En el nostre àmbit no s’ha donat tanta conflictivitat sobre aquest
particular, però la STC 154/02, de 18 de juliol, revocant una condemna
penal imposada als pares d’un menor que, per conviccions
religioses, van oposar-se, com també el mateix malalt, a rebre una
transfusió de sang, empara clarament el dret a la llibertat religiosa
mentre no afecti els drets d’altres, i declara que els menors poden
exercir els drets de la personalitat dels que són titulars, segons la
seva maduresa i capacitat.

6.  CONSIDERACIÓ FINAL
La definició i implicació dels conceptes sobre la dignitat de la

persona i l’autonomia individual no són formulacions jurídiques
reservades a l’àmbit científic de la teoria del Dret.  En tant que lligats
a la naturalesa humana acompanyen la persona sempre i en totes
les circumstàncies, per la qual cosa no podem deixar de banda
l’aportació dels juristes a la configuració de les prestacions
sanitàries.
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Excel·lentíssim President de la Reial Acadèmia de Medicina,
Excel·lentíssims Acadèmics, Senyores i Senyors, familiars, amics i
amigues. És per a mi un gran honor haver estat admès com Acadèmic
Corresponent d’aquesta institució, fet que no puc atribuir més que a
la generositat dels seus membres.

A l’hora d’escollir el tema del  discurs no he dubtat massa. Els
hi parlaré de la formació de metges especialistes  en el  context dels
canvis socials dels ultima quaranta anys. Aquest és un tema molt
estimat per mi doncs he tingut l’oportunitat de participar en totes las
fases del seu desenvolupament i de fet encara hi estic involucrat
com a membre de la Comissió Permanent del Consejo Nacional de
Especialidades en Ciencias de la Salut. Ja des dels llunyans anys
de Facultat sempre he tractat  de compatibilitzar  l’exercici digne de
la professió de metge amb la acció política, concretament en l’àmbit
de la política sanitària, això m’ha portat a exercir diferents
responsabilitats  en aquestes dues vessants. Avui hagués pogut
parlar també  dels Hospitals Comarcals de Catalunya, del Fondo de
Investigaciones Sanitarias, de la Llei General de Sanitat o de les
primeres organitzacions de metges d’hospitals de la època fran-
quista, però de tot això  se’n han fet excel·lents publicacions (1-4).

A l’hora de preparar aquestes paraules, el primer que he fet ha
estat rellegir el Discurs de recepció com numerari d’aquesta
Acadèmia del Professor Ciril Rozman, discurs fet fa quasi vint anys
i dedicat a reflexionar sobre l’ensenyament de la medicina (5). El
seu anàlisi i les seves propostes, fetes en una situació de crisi de
l’ensenyament universitari i d’inestabilitat del sistema MIR, són
avui plenament vigents. I és que  malauradament, molts dels
problemes plantejats pel  Professor Rozman  no estan encara resolts.

Partint, doncs,  del fet que no puc afeixí gaire més al continuat
magisteri del Professor Rozman  sobre aquest tema (6) jo  em refe-
riré específicament i gairebé en primera persona, a els factors
socials i polítics que van afavorir la creació del nostre model de
formació d’especialistes mèdics. També explicaré com les condicions
socials i polítiques de l’actualitat fan imprescindible la reforma
d’aquest model.

Tot seguit, en la primera part,  parlaré de com i per què   va
néixer  el sistema MIR, entretenint-me en descriure la petita història
de l’entorn  polític i social que va impulsar la seva creació. Crec que
això té interès, sobre tot per les generacions joves per que coneguin
que el sistema de formació d’especialistes de que gaudeixen és el
resultat d’un gran esforç col·lectiu, en temps difícils, en el que la

participació dels  metges joves va ser determinant. Potser així podrem
estimular-los  a participar   en la seva reforma. En la segona part
faré  referència als canvis socials més importants que configuren
aquest començament de segle al nostre país  i la seva relació amb
la crisis actual del sistema MIR.  Finalment parlaré de les mesures
que ja s’han començat a prendre per tal d’aconseguir consolidar la
seva reforma .

Quan jo vaig acabar la carrera  l’any 66 del segle passat, per
obtenir el Títol d’especialista  calia matricular-se en una Escola
Professional o simplement registrar-se com especialista en un
Col.legi de Metges durant dos anys. Naturalment, les garanties
d’aquests títols davant  la societat eren mínimes. L’estructura i
funcionament de la majoria dels  hospitals havia canviat ben poc
des dels anys de la guerra civil. Pel que fa a la professió de metge,
malgrat l’incipient i limitat Seguro Obligatorio de Enfermedad, era
una professió lliberal amb un ampli reconeixement  social i econòmic.
La majoria de metges i  estudiants de medicina eren homes; molts
d’ells, fills de metge. El paper del metge era central en el sistema, la
seva actuació tenia caràcter paternalista envers als pacients. Les
altres professions sanitàries, bàsicament infermeria, eren
subordinats del metge. Si ens fixem en la organització de l’hospital
estarem d’acord en que era rudimentària, de base administrativa i
centrada en la figura del metge. Pel que fa als  recursos tecnològics
i terapèutics, molt modestos comparats amb els que avui  tenim. En
aquest context la necessitat d’especialitzar-se era una decisió orien-
tada  principalment a l’exercici lliberal de la professió.

Uns anys abans de la meva graduació,  es va implantar a Espanya
el Plan de Estabilización Económica,  fet  lligat a dos catalans il·lustres,
Fabián Estapé i Laureano López Rodo. El pla d’estabilització va
suposar per Espanya  la sortida  de l’autarquia i el començament
d’una profunda modernització de les seves infraestructures, entre
elles els hospitals i els seus equipaments. Aquests nous hospitals
s’havien de nodrir de professionals amb uns coneixements i una
pràctica impossible d’adquirir en el sistema d’especialització vigent
a l’època. De fet entre els anys cinquanta i seixanta es quan es
registra un major nombre de recent graduats que emigraren sobretot
a Estats Units per formar-se  com a especialistes. Aquests metges
són els primers en intuir que les necessitats futures d’especialistes
passen per adquirir una formació sòlida que el sistema del propi
país no els hi pot donar i en retornar,  varen tenir un paper important
en la modernització de l’assistència hospitalària a casa nostra.

CANVI SOCIAL I FORMACIÓ DE METGES ESPECIALISTES
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En aquest període, en un ampli context d’oposició a la dictadu-
ra, el futur de la sanitat era tractat en certs àmbits universitaris i
progressistes del país com un camp de reflexió i acció política. En el
centre d’aquesta reflexió hi havia dos sistemes sanitaris vigents
llavors:  el servei nacional de salut anglès i el sistema de salut
implantat a  Cuba per Fidel Castro. Aquestes consideracions ens
van portar a  estudiants i metges progressistes a mostrar-nos  molt
crítics amb la medicina lliberal, la Universitat franquista, la Seguretat
Social, la situació de la sanitat en general i també  lògicament amb
el sistema vigent de formació d’especialistes. En conseqüència
varem començar a lluitar per una sanitat pública, gratuïta i finançada
amb impostos, per la que era imprescindible modernitzar les
infraestructures i dotar-les de professionals i tecnologies adequades.
En aquell temps es promou l’hospital i la formació en l’hospital com
a eix  de l’assistència. No va ser fins més endavant que es van
impulsar, des de el pensament sanitari progressista, els conceptes de
Alma-Ata  en relació a la importància de l’atenció primària (7); assumpte,
aquest,  tan ben tractat per Jordi Gol en els seus escrits  (8).

La confirmació que aquestes reflexions eren una realitat la tenim
en algunes publicacions de l’època com per exemple el numero
extraordinari de Cuadernos para el Diálogo, una de les revistes de
reflexió intel·lectual de més prestigi d’aquells moments, dedicat a
“La crisis de la Medicina en España” publicat al maig de 1970 (9) o
en el contingut de les col·laboracions sobre política sanitària dels
Drs. Nolasc Acarín i Ramon Espasa en el vespertí Tele-Expres de
Barcelona, posteriorment  recollides en el llibre: “La salud, exigència
popular” publicat l’any 1976 (10).

Hem vist  com des del pensament dels estudiants i metges
joves, amb una visió molt polititzada, es va promoure la necessitat
d’un canvi profund de les estructures sanitàries i en el sistema de
formació d’especialistes. Però també es va reflexionar sobre aquest
tema i es van fer propostes concretes des dels hospitals més
avançats de Catalunya i Espanya. L’hospital de Sant Pau a Barcelo-
na,  els hospitals de Madrid Clínica de la Concepción, Puerta de
Hierro i La Paz, l’hospital General d’Astúries i la Clínica Universita-
ria de Navarra, van ser els primers hospitals en oferir places de
formació d’especialistes d’acord amb el model de Residents dels
Estat Units, iniciat el 1915 al Johns Hopkins Hospital de Baltimore.

Aquesta oferta que, inicialment va ser independent per cada
hospital, va promoure la creació del “Seminario de Hospitales con
Programas de Graduados”: autèntic fòrum de reflexió sobre la
necessitat d’un nou model de formació d’especialistes. Reflexió
que es va fer -i això va ser un fet clau per l’èxit futur del nou sistema-
no només des de la posició dels responsables hospitalaris sinó
amb una participació molt activa dels propis metges en formació.
Cal dir que aquesta situació  no era aliena a la influència
generalitzada dels esdeveniments  de Maig del 1968, a París. Per a
fer-se una idea de la importància d’aquest diàleg intergeneracional
val la pena rellegir la premsa  especialitzada d’aquells anys (11) (12)
o  l’article “Los médicos Residentes ante los programas de forma-

ción de hospitales” publicat per mi mateix l’any 1970 (13). Si hom
repassa els escrits del Seminario de Hospitales i particularment la
publicació que  va fer-se  de les jornades de treball del Seminario de
Hospitales, a Madrid  el Febrer de 1971 amb la participació signifi-
cativa de Residents (14)  o es rellegeixen els treballs del Grup
d’Estudis del GAPS del Col.legi de Metges de Barcelona,  fets així
mateix amb la col·laboració de molts metges joves (15) hom hi trobarà
les bases conceptuals i sociològiques del que ha estat el sistema
MIR en els últims quaranta anys.

Tanmateix malgrat la bona sintonia  entre els primers Residents
i el seus hospitals, les relacions entre les autoritats sanitàries de
la Dictadura i les incipients organitzacions de Residents van donar
lloc a un clima de conflicte reiterat amb vagues  generalitzades,
conflictes tot hi que  relacionats amb  la formació d’especialistes,
no deixaven de ser una expressió més d’un ampli  clima d’oposició
al règim franquista.

No puc acabar aquesta primera part sense fer referència a un
fet polític clau per la consolidació d’aquest incipient sistema MIR.
Em refereixo al Reial Decret (RD) que va impulsar l’any 1978 el Prof.
Segovia de Arana des de la seva autoritat de Secretari d’Estat del
Ministeri de Sanitat. Aquest RD era el primer on l’experiencia MIR
adquiria el rang definitiu per ser efectiva a tot l’Estat. No em d’oblidar
que Segovia va ser un dels principals promotors del Seminario de
Hospitales. Per tant la seva decisió executiva, feta amb tota la capacitat
política i des del profund coneixement de la situació és un exemple a
tenir molt en comte a l’hora de reformar el sistema. I és que ens diu
que perquè els canvis siguin efectius, en un país tan regulat com el
nostre, hi ha d’haver una voluntat política decidida (16).

L’anàlisi del Decret Segovia mostra els valors que, coherents
amb la societat descrita, es volen promoure en el sistema MIR i que
han continuat inalterats fins avui, com són: exigència d’una formació
científica i tècnica; és a dir, centrada en el coneixement; adquirida
bàsicament a l’hospital a través de l’exercici professional supervisat
amb adquisició progressiva de responsabilitat. Consolidació de les
especialitats com àmbits de coneixement  independents i,   equitat
d’accés a  traves d’un examen, que en el seu moment arribarà a ser
“la oposición más dificil del país”.

La realitat és que aquest sistema nascut en un context social concret
ha estat, fins ara, un èxit reconegut  per tothom i també a nivell interna-
cional. Èxit, per altra banda, ben demostrat en la tesi doctoral de  Ramon
Pujol “La calidad profesional y el sistema MIR” (17).

Si ens traslladem al moment present; i comparem el context
que acabem de descriure amb la societat catalana i espanyola del
segle XXI, veurem que té ben poc a veure.  Espanya  és ara  un país
membre de la Unió Europea, amb una democràcia consolidada i
amb una de les primeres economies del mon. Tenim un sistema
sanitari descentralitzat en 17 Autonomies, majoritàriament públic,
universal, gratuït i finançat per impostos que crea una pressió
assistencial fortíssima sobre les estructures i els professionals. El
progrés científic, tecnològic, terapèutic i de les tecnologies de la
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informació ha canviat completament la relació entre  societat,  salut
i medicina. La societat democràtica actual està acostumada a  par-
ticipar individual o col·lectivament en el els temes  que l’afecten,
com el de la salut. Avui la salut és un dret  i ja no es defineix només
com absència de malaltia sinó que inclou conceptes relacionats
amb  el benestar i l’entorn social, fet clau per la exigència d’un nou
model de relació metge-pacient.

La nostra societat  és ara  multicultural degut a la pertinença a la UE
i a la immigració. Els hospitals s’han convertit en complexes empreses
de coneixement, organitzades amb la participació de molts tipus de
professionals; s’han introduït els conceptes de cost i eficiència en el
sistema de salut. Tot això ha provocat que el metge hagi estat desplaçat
del centre d’aquestes estructures, i que el paternalisme hagi
desaparegut dels hàbits professionals. La majoria dels metges són ara
asalariats de la sanitat pública. El sistema està liderat per politics i molt
influït per la industria, la tecnologia i els medis de comunicació. A més
la judicialització de la medicina és un fet. També s’han vist grans canvis
en la infermeria que ha crescut en coneixements i competències i s’ha
fet autònoma en relació al metge. S’ha imposat el treball en equip
multidisciplinari i les fronteres entre especialitats estan en molts casos
desdibuixades degut sobretot al progrés tecnològic. Si ens fixem en el
gènere dels metges, veurem com s’ha passat de només un 7% de dones
en els anys seixanta a un 40% en l’actualitat. De ben segur que aquesta
xifra anirà creixent, i és que a les facultats de medicina d’avui 7 de cada
10 alumnes són dones.

Una altre característica de la societat actual és la  dificultat per
planificar  els recursos humans del  sector sanitari que ara mateix
estem vivint de forma tan dramàtica. El temps necessari per a for-
mar especialistes mèdics, la feminització de la professió, la
conciliació de la vida familiar, la regulació legal del món laboral, els
canvis demogràfics  sobtats, la lliure circulació de professionals i la
influència  del progrés científic sobre el sistema, en són les causes
determinants de que sigui tan difícil fer prediccions sobre oferta i
demanda d’especialistes.

Pel que fa al sistema MIR hem vist com en trenta anys hem
passat d’una oferta de places  molt restrictiva en relació al nombre
de  llicenciats, quan no hi havia numerus clausus a les Facultats de
Medicina, donant lloc als greus problemes d’inestabilitat laboral i
atur que es varen viure en aquell temps, a tenir una oferta
sensiblement superior a la dels possibles candidats, creant-ne així
una perillosíssima distorsió del sistema i una evident pèrdua de la
seva qualitat. Encara que sigui anecdòtic, avui  a Espanya es pot ser
Resident  de Medicina Familiar i Comunitària sense parlar castellà
i havent respost correctament només al 20% de les preguntes de
l’examen MIR.  (18).

És normal que amb uns canvis socials d’aquesta magnitud, el
sistema de formació d’especialistes creat fa quasi quatre dècades
necessiti una reforma. Treballs recents de  Pujol i Nogueras a Medicina
Clínica (19) la Tesi Doctoral: “Anàlisi de l’exercici actual de la medicina
des de la perspectiva de la societat i dels metges”, d’un col·laborador

meu, Martí Dalmases (20), les enquestes i publicacions  de la Fundació
Galatea sobre la salut dels MIR (21, 22) , algunes reflexions publicades
als diaris (23) o el molt recent article  dels Professors Cardellach i
Vilardell a Medicina Clínica (24) així ho testifiquen.

Tots aquests treballs  posen de manifest que la formació actual
d’especialistes dóna lloc a un perfil de professional amb unes qualitats
i valors que no s’ajusten a les necessitats de la societat i que això és
font d’insatisfacció tant per la societat com pel propi metge i tal vegada,
juntament amb problemes inherents al funcionament del sistema
sanitari, causa del fenomen del “burnout” que actualment afecta a un
nombre significatiu de metges en exercici (25).

Naturalment que la societat actual demana metges amb profunds
coneixements científics i tècnics i aquest requisit està generalment
garantit en el sistema MIR, però amb això, avui dia,  ja no n’hi ha
prou. Cal que els especialistes a més de saber, sàpiguen fer i ser
competents  en altres àmbits;  sobretot en habilitats comunicatives,
aspectes ètics de la pràctica assistencial, gestió de conflictes i
capacitat de treball en equip en organitzacions complexes i
multidisciplinars. Curiosament les mateixes capacitats que el
Professor Rozman assenyalava en el seu discurs d’ara fa vint anys
i demanava s’introduïssin  en l’ensenyament de pre-grau.

A Catalunya la publicació a l’octubre de 2003 del Llibre Blanc de
les Professions Sanitàries, treball elaborat amb la aportació
d’experts de tots els sectors implicats, és probablement  el full de
ruta més sòlid de que disposem per l’adaptació al segle XXI de les
professions sanitàries (26).

El Llibre Blanc  ens diu que en la societat del segle XXI el ciutadà
és el centre dels sistemes de salut, que el metge per resituar-se
davant els canvis socials que hem descrit ha de recuperar els valors
del “professionalisme”. Aquest concepte és descrit com la  primacia
del benestar del pacient, el respecte a la seva autonomia, la promoció
de la justícia social, la garantia continuada de la competència
professional individual, l’equitat, la confidencialitat, la gestió racio-
nal i eficaç dels recursos,  la gestió correcta del conflicte d’interessos,
el rendiment de contes a la societat  i l’autoregulació de la professió.

Segons  el Llibre Blanc, per transmetre aquests valors s’hauria
d’actualitzar el sistema MIR i també el pre-grau de medicina, introduint
l’ensenyament  d’aquests conceptes i alhora  dissenyant un model
troncal  en la formació d’especialistes que afavorís una formació
més global i una major flexibilitat dels professionals. També
s’haurien de dissenyar programes formatius marc que delimitessin
els perfils competencials de cada tronc i de cada especialitat. D’altra
banda s’haurien d’elaborar instruments d’avaluació adequats,
professionalitzar la tasca dels Tutors, introduir la necessitat de
reacreditació periòdica de les titulacions i, finalment impulsar la
cultura de retre contes davant la societat de tot allò referent a les
activitats del sistema i dels professionals.

En acabar la primera part d’aquest discurs, feia menció a la
importància de les decisions polítiques i legislatives del Dr.Segovia
per a la consolidació dels sistema MIR. Doncs bé, crec que
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actualment estem vivint una situació semblant, amb la Llei
d’Ordenació de les Professions Sanitàries, de Novembre de 2003;
que és , sens dubte, el referent dels canvis que poc a poc, s’intenten
introduir en el sistema. Aquesta Llei és fruit de persones que tenien
ben  assumits i compartien els conceptes del Libre Blanc de les
Professions Sanitàries. De la mateixa manera que el Dr.Segovia
havia estat promotor dels conceptes del Seminario de Hospitales
dels anys setanta, el Dr. Jaume Aubía , en el moment en que va tenir
poder polític suficient com a “Director General de Recursos Huma-
nos y Economico-Presupuestarios”, va saber plasmar amb rang de
llei els elements bàsics de la reforma continguda en el Llibre Blanc,
per ell tan  ben coneguda.

L’aplicació de la LOPS està sent molt lenta, fet que no ens ha
d’estranyar, en part és degut a la dificultat de coordinar disset governs
autònoms però també per les resistències d’alguns dels sectors
implicats. No hem d’oblidar que  una gran part dels canvis que, ara
fa vint anys, proposava el Professor Rozman, encara no s’han
realitzat.

Tot i això, en alguns àmbits de la Llei s’ha avançat, particularment
a Catalunya. A casa nostra  un tema tan important com la
professionalització dels Tutors s’ha entomat amb responsabilitat, no
només en els aspectes retributius, sinó, i  el que és més important,
en els aspectes de formació. En són bons exemples el dispositiu
virtual  Aula del Tutor de l’Institut d’Estudis de la Salut (IES), el suport
de l’IES a la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya o la
creació del Programa Interuniversitari de Postgrau en Educació Mèdica.

Pel que fa a l’Estat, ara fa un any, es va publicar un nou  Reial
Decret pel que es determinen i classifiquen les especialitats en
ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes del
sistema de formació sanitària especialitzada. Aquest Decret conté
molts punts de renovació i adaptació,  particularment en els àmbits
d’organització, promoció de la troncalitat  en els programes de
formació, qualitat de la docència i avaluació  dels Residents.

La formació troncal ha rebut particular atenció. El Consell Nacio-
nal d’Especialitats en Ciències de la Salut fa un any va encarregar  l’
estudi  “La Troncalidad en las Especialidades Mèdicas” a un Comitè
d’experts. Aquest estudi ja està acabat i en fase avançada d’audiència,
on de ben segur haurà de superar molts interessos contraposats
abans de la seva aprovació definitiva.

Finalment, tant el Llibre Blanc com la LOPS consideren la
necessitat de reformar l’examen d’accés al sistema MIR. El model
d’examen emparat fins ara, que és  reflex d’uns determinats valors
del sistema, ha tingut una  gran influència  sobre l’ensenyament a
les Facultats de Medicina i, és molt probable que els canvis que s’hi
puguin introduir mantinguin aquesta influència. Per tant, aquest se-
ria un punt cabdal de la reforma. Un examen d’accés que valori no
només coneixements sinó també habilitats i competències  en els
nous valors que la societat actual  demana, podria tenir un efecte
positiu sobre els continguts i mètodes docents al  pregrau.

Per acabar, reiterant el meu agraïment als membres de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya per la seva generositat i després
d’haver fet aquest intent de relacionar societat i especialització
mèdica en dues etapes tant diferents de la nostra història recent i
d’haver senyalat l’estat actual de les accions relacionades amb la
reforma, tan necessària, del sistema MIR, no em queda més que
agrair a tots vostès  molt cordialment la seva atenció.

Moltes gràcies.
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PROPÒSITS
La Història sols és un aspecte de la Realitat, ja passada en el

temps, però que podem reviure gràcies a la memòria, escrita o
recordada per testimonis, que ens en donen una visió parcial, com
finestres, obertes a la Realitat i aportant-ne una visió esbiaixada
per la subjectivitat.

De fet, la Història, en majúscules, és la resultant de la suma de
petites històries individuals.

Amb aquestes pàgines, intentaré aportar, el meu modest gra de
sorra, amb el màxim possible d’objectivitat, cercant obrir una nova
finestra, la de la meva història individual, viscuda durant l’exili a
Montpeller, fent èmfasi en els seus aspectes mèdics.

ANTECEDENTS
Tota guerra és una dimissió de l’ésser humà, el mal nomenat

homo sapiens, en l’aspecte que més l’hauria de caracteritzar, la
intel·ligència. Oblidant que “parlant la gent s’entén”, pretén imposar
per la raó de la força, la força de les armes en aquest cas, el que no
és capaç d’obtenir, negociant, o sigui emprant la força de la raó(1).

Les circumstàncies encara empitjoren quan es tracta d’una gue-
rra civil; de fet haurien de dir-ne incivil, si ens referim a aquella
follia que durà del 1936 al 1939, per allargar-se en una ferotge
repressió que persistí mentre va viure el dictador(2-7).

La repressió portà a un penós èxode, una autèntica “allau de
carn humana”, cercant sobreviure en un  exili, caracteritzat per la
seva duresa: “s’acabava un drama i en començava un altre”(8-9).

No eren drames aïllats, eren actes d’un mateix drama, iniciat el
nefast 18 de juliol del 1936.

Deixant a part la guerra, aquests actes foren tres: èxode,
internament i residència, de duració i característiques molt variades,
generant unes patologies ben diferenciades.

Anomeno “residència” al llarg període d’estabilitat en la ubicació
durant l’exili.

En el cas concret dels Metges, cal establir una diferència radi-
cal: els que es quedaren a França i els que podien treballar, en la
seva professió.

Aquestes diferències han determinat que manquin escrits so-
bre l’exili a França, mentre tenim bastants documents i llibres so-
bre l’anomenat “exili americà”(10-12).

L’EXILI, ASPECTES MÈDICS

Ingrés d’Acadèmics corresponents

Rafael Battestini
Acadèmic corresponent.

L’ÈXODE
Una gran part de la població civil, assabentada de la brutal

repressió franquista i responent al primari instint de conservació,
va emprendre el camí de l’exili, unint-se a la desbandada de les
restes de l’Exèrcit Republicà, en un periple caòtic cap a la frontera
francesa.

Durà entorn d’una setmana, tanmateix per les víctimes fou un
llarg malson: una fugida amb la fatiga, la fam i tota mena de privacions,
agreujades per la presència dels avions enemics, que, covardament,
s’acarnissaven contra aquells fugitius indefensos(13).

L’hivern d’aquell 1939 fou molt cru, particularment als camins
que creuen els Pirineus.

Del punt de vista mèdic hi hagué, bàsicament:
Fam: per manca de tot tipus d’avituallaments.
Fatiga: per llargs trajectes, a peu, sense poder recuperar-se
en llocs adients.
Congelacions: pel fred, molt viu, i manca d’una vestimenta
adequada.
Ferides i nafres als peus: per manca de calçat apropiat al
terreny i manca d’entrenament.
Ferides “de guerra”: pels atacs aeris, metrallant i
bombardejant les columnes de civils., i, a prop de les cos-
tes, obusos disparats des de creuers, que resseguien el
nostre litoral.
Pànic: per els freqüents atacs aeris i la inseguretat genera-
da pels “bulos”.
D’aquest èxode en tenim el testimoni directe d’Antoni Rovira i

Virgili, un civil(14), i Artur Bladé i Desmuvila, militaritzat(9).

L’INTERNAMENT
La nova situació, el “segon acte”, durà d’uns sis mesos a un

any, segons el temps necessari per ubicar, amb certa estabilitat i
moltes mancances, als refugiats..

Aquella allau humana creuà la frontera de França, trobant-hi un
país mal preparat,  per la magnitud d’aquell èxode, que desbordava
totes les previsions, fent impossible alimentar i allotjar, amb un
mínim de decència, a tanta gent.

A més França estava mal disposada, per acceptar aquells
refugiats.
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La dreta feixista, l’Action Française del Charles Maurras, era
favorable a Franco i proposava lliurar tots els refugiats als vencedors
de la guerra civil.

Els “jacobins xauvinistes”, de centre dreta o radical socialistes,
veien amb enuig a uns estrangers que, a més, havien estat vençuts.

Molts diaris parlaven del “cheminement pitoyable” d’un “convoi
indésirable”, que feia “ravages”, en referència a actes de pura
supervivència, com encendre fogueres.

Sols un sector dels socialistes, amb Léon Blum, i els demòcrates
Cristians, com Georges Bernanos i alguns bisbes, entre ells Mons.
Jean Duperray, de Montpeller, i el Cardenal Verdier, de París,
consideraven un deure moral acollir als refugiats.

Els camps de concentració: el primer ministre Daladier, un inepte,
disposà uns camps de concentració, a Argelés, el Voló i Saint Ciprien,
entre altres, que resultaren  insuficients.

Del punt de vista mèdic hi hagué bàsicament:
Malnutrició: per una alimentació deficitària, responsable
d’escorbut i beri beri.
Diarrees: degudes a la malnutrició i, també, a un contagi
fecal-oral.
Parasitosi: amb proliferació de polls, puces i xinxes, per
manca de sanejament.
Pneumònies: per el fred i la insalubritat dels locals.
Tuberculosi: per contagi i malnutrició.
Brots infecciosos: de febre tifoide i tifus exantemàtic.
Hospitals improvisats: L’arribada de refugiats ferits o malalts

obligà a improvisar  uns centres hospitalaris, que, des del primer
moment, lluitaren contra la manca de recursos.

Arles-sur-Tech: A l’antic asil de vells d’aquesta localitat al
Département des Pyrénées Orientales, es va instal·lar un “hospital
de sang”, destinat als ferits de guerra.

El personal mèdic, amb el Dr. Jaume Pi-Sunyer, fill del Prof.
August Pi i Sunyer, era català.

Tanmateix, el director fou un metge francès, el Dr. Serre, que
depenia del “bureau des médecins” del comandament militar del
departament.

Elna: També al Département des Pyrénées Orientales, s’instal·là
un hospital materno-infantil, per iniciativa d’Elisabeth Eidenbenz,
una abnegada infermera suïssa.

Es dedicà a atendre a les refugiades, des dels darrers dies de
la gestació, el part, 597 en total, i els primers temps del puerperi,
junt als nadons i nens molt petits, malalts; inicialment, tots procedien
de camps de concentració, més tard acollí a tot tipus de refugiades.

La seva activitat, iniciada el mateix 1939, es perllongà fins al
1944(15).

Seta: En aquesta ciutat del Département de l’Hérault, s’instal·là,
en unes barraques de fusta, un hospital destinat als adults, homes
i dones, civils, que havien emmalaltit en els camps de concentració.

Rebia fons, i material, de la Creu Roja i el Socors Roig Interna-
cional.

Hi hagué un petit equip mèdic, amb els Drs. Alsina, Córdova i
Erce, dirigits per el Dr. Battestini,  membre corresponent de la “Societé
Languedocienne de Médecine”.

Malgrat la manca de recursos, econòmics i de material, se’n
sortiren amb força dignitat.

La disponibilitat d’aigua potable, la netedat i els lavabos abocats
al clavegueram varen contribuir a la millora dels processos, però la
mortalitat, pròpia d’aquells temps sense antibiòtics, era elevada.

Encara tenien humor per editar, en ciclostil, una revista
nomenada “L’echo de l’Hôpital”.

LA DISPERSIÓ
La sortida de l’internament era múltiple:
El retorn a casa: Molts refugiats, fatigats de fugir, decidien retor-

nar, cap a l’Espanya feixista.
Allà els esperava un “tribunal militar” o un “tribunal de respon-

sabilidades civiles”, que dictava “inhabilitaciones”, prohibint exercir
la feina habitual.

Ésser afusellat, morir de gana o, en el millor dels casos, malviure
com a marginat, aquestes eren les possibilitats que oferia la
“magnanimitat” dels vencedors.

Sortir de França: Aquesta solució representava anar seguint
l’èxode, cada vegada més lluny de Catalunya, cap a Amèrica, en
vaixells generalment noliejats pel Govern de Mèxic.

Foren milers els refugiats que trobaren una feina digna, i ben
retribuïda, sobretot a Mèxic, on el President Lázaro Cárdenas havia
apostat en el potencial humà que fugia d’en Franco per poder
modernitzar el seu país (8-10-12). A més d’un acte d’humanitat aque-
lla aposta fou un encert.

Treballar a França: Aquesta alternativa sols quedava reservada
als que estaven disposats a acceptar tasques inferiors a la seva
preparació.

Sols s’oferia tres tipus de feina:
Els joves podien allistar-se a la “Légion Etrangère” i ésser carn

de canó en cas de guerra.
Els adults més robusts podien entrar en les “compagnies de

travailleurs”.
Els que coneixien bé la pagesia trobaren feines a l’agricultura.
Recordem que a França els intel·lectuals no tenien el dret de

viure de la seva professió.

LA RESIDÈNCIA
El “tercer acte” d’aquell drama durà anys i es caracteritzà per

una relativa estabilitat.
A mitjans del 1939 s’obrí, a Montpeller, una “Residència

d’intel·lectuals”(9-15).
La iniciativa havia sortit de Mr. Jean Amade, professor de Litera-

tura, amic, de Frederic Mistral, que dirigí la seva Tesi Doctoral,
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“Origines et manifestacions de la renaissance litéraire en Catalogne
au XIX siècle”, llegida i premiada l’any 1924, parlava correctament
el català.

Jean Amade trobà el recolzament del batlle, Zucarelli, i fons que
provenien de la Generalitat, a l’exili, a través de la Fundació Ramon
Llull, del “Servicio de Ayuda a los Refugiados Españoles” i de l’estat
mexicà, a més d’aportacions puntuals de Pau Casals i el Comte de
Güell.

El primer administrador de la Residència fou Manuel Alcàntara,
el succeí Miquel Guinart.

Es rebia un subsidi de 450 francs al mes per cada refugiat.
Inicialment s’intentà ubicar a tots els intel·lectuals en un gran

edifici, però, posteriorment, es decidí llogar pisos econòmics,
emprant els fons disponibles.

Montpeller era una dinàmica ciutat, d’uns dos cents mil habitants,
amb un “Jardin des plantes”, els  “Jardins du Peyrou”, un teatre
d’Òpera i un Palau de Justícia.

Del “vell” Montpeller ressalten la “Tour des Pins”, dedicada a
Jaume I “Lo Conquestaire”(16), i la “Tour de la Babotte”, des de la
que Le Normand feu el primer salt reeixit en paracaigudes.

Tanmateix el més important de Montpeller és la seva Universitat,
fundada al 1289, en torn d’una Escola de Medicina, que s’havia
iniciat el 1180.

A la Universitat de Montpeller varen estudiar el Dante, Petrarca
i Rabelais, a més d’Arnau de Vilanova i Miquel Servet, que també en
foren professors, parlant-hi Llatí i Català.

La Facultat de Medicina, ubicada a prop de la Catedral, gestionava
dos Hospitals Generals, el vell “Saint Eloi” i el modern “Saint Char-
les”, una Maternitat, un Sanatori per a tuberculosos, als afores, i
“Font d’Aurelle”, un centre psiquiàtric.

Per la Residència d’Intel·lectuals Catalans, de Montpeller hi
passaren forces metges.

Alguns, sols hi estigueren de pas, unes setmanes, seguint cap
a Tolosa, com Jesús Bellido i Golferichs; cap a Andorra, com Joaquim
Trías i Pujol; o cap a Amèrica, com Lluís Benet, Emili Folch, Francesc
Cervantes, Jaume Julià, August Pi i Sunyer i el seu fill Jaume, Joan
Soler i Plà i Pelai Vilar; la majoria anaren a Mèxic.

Pocs, com Jaume Alsina, retornaren a casa, per sofrir-hi un llarg
empresonament.

Altres, com Rosa Poy, dentista i única dona professional de la
Sanitat exiliada, Benet Mori o Tomàs Pumarola, s’embarcaren,
bastant més tard, cap a Mèxic o l’Argentina, el darrer.

Bastants, com Nicolau Battestini, Borràs, Còrdoba, Cordomí,
Joaquim Danés, Gispert, Enric Mías, Recasens, Joan Riudabets,
Sicre i Humbert Torres es quedaren a Montpeller(17).

Si bé no podien exercir professionalment, cobrant, podien
atendre, gratuïtament, a altres refugiats malalts, actuant al domicili
del pacient, al del propi metge o en un petit dispensari, instal·lat a
la rue du Petit Saint Jean, on hi havia l’oficina de la Residència
(18).

El Col·legi de Metges de Montpeller era molt estricte a l’hora de
prohibir que els metges refugiats cobressin, en metàl·lic, per la
seva actuació, a canvi, mai va protestar si un pacient agraïa els
serveis rebuts amb una aportació en espècies, bàsicament aliments,
que bona falta feien.

Molts Professors de la Facultat admetien, en les sessions
clíniques de la seva Càtedra; als metges refugiats, considerats com
a socis corresponents de la “Societé Languedocienne de Médecine”.

La majoria dels metges francesos eren demòcrata cristians i es
mostraren ben disposats cap als refugiats. Es donà el cas curiós
del Prof. Delmas, toco-ginecòleg, pro alemany, però que, tal volta per
esperit “gremial”, sempre defensà als seus col·legues exiliats.

Un altre factor positiu, i gens menyspreable, fou la gratuïtat dels
estudis dels fills de refugiats,  tant al Batxillerat com a la Universitat.
Els joves no érem marginats dins la societat francesa.

Amb la guerra, l’actitud dels francesos, el “poble ras”, cap als
refugiats varià totalment.

En lloc d’uns estranys érem persones d’un mateix bàndol, amb
un enemic comú.

La humiliant derrota de l’exèrcit francès reforçà aquesta actitud:
tots érem uns “vençuts”.

La mobilització general obligà a contractar, per a tasques diverses
a refugiats, que ressaltaren per la seva eficàcia, fent-se respectar.

A més, una part dels oficials alemanys havia combatut a la
nostra guerra civil; admiraven els combatents republicans, pel seu
heroisme i, sovint, ho feien palès .

A canvi, la policia del col·laboracionista “Règim de Vichy” i la
Gestapo varen estrènyer, fins a límits angoixosos, el seu setge als
refugiats: per ells tots érem sospitosos i enemics.

Del punt de vista mèdic cal tenir present que l’angoixa dominava
tot tipus de patologies.

Considero molt interessant citar unes reflexions del Dr. Solé i
Pla, a un pacient:

“Només teniu un refredat, però moralment que us passa?”.
Seguidament afegí:

“Som els supervivents d’un gran naufragi, que encara lluitem
contra el mal temps.

Mirem la realitat cara a cara i afrontem el nostre destí.
Això passarà, l’adversitat ens farà forts i l’època actual ens

semblarà un malson”(9).
L’angoixa i la solitud varen generar un augment de les

drogoadiccions, aleshores limitades al tabac, l’alcohol i fàrmacs,
com el làudan, el dagenan i el luminal.

Hi hagué pocs intents de suïcidi i sols un d’ells, malauradament,
consumat.

Malgrat la solitud de molts adults, la prevalença de les
malalties de transmissió sexual fou similar a la de la població
autòctona.

Fou elevat el nombre de casos de tuberculosi, “penellons” i
“pupes”, per impètig.
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Sols es disposava de preparats de calci i de pomades com
l’Inothiol.

Entre altres medicaments cal ressaltar l’aspirina, l’elixir
parégorique, contra les diarrees, l’oli de fetge de bacallà, l’oli de
resina, un xarop, a base de codeïna, per la tos, el “radiosalil”, per
als cops, i un “tafetas gomé”, que ja era el precursor de les famoses
“tirites”. Més tard s’introduí el “pental”, una sulfamida, en comprimits,
pomada i com a “buco pental”, pel mal de gola.

La malnutrició fou un risc constant.
Montpeller rau en una àrea vinícola i, per aquest motiu, hi havia

una manca de cereals i carn.
També escassejaven els ous, l’aviram i les patates, ja que els

alemanys ho requisaven quasi tot.
A canvi, per estar a prop del mar, d’en tant en tant es pescaven

tonyines i, sovint, als mercats es trobava, anguiles, crancs, musclos,
“peix de roca” i pops.

Com a fruita de temporada, a part del raïm, hi havia “caquis”,
figues, peres, pomes i prunes.

Disposàvem de castanyes, vesses, naps, pastanagues, ordi
“perlat” i, a vegades, llenties.

Es feia pa amb farina de blat de moro i sucre de raïm.
Els escolars rebíem, cada dia d’escola, un quart de litre de llet

en pols, dues galetes enriquides amb casseïna i una presa de
xocolata “vitaminada”. Era una aportació dels Quàquers americans,

a través de la Creu Roja suïssa. En certa manera combatien la
malnutrició, al menys als adolescents.

Els responsables d’aquella situació, desastrosa per a la quasi
totalitat del món, hauran de respondre davant la Història.

El fet de perdonar no pressuposa oblidar.
Sols la Memòria Històrica pot fer que aquelles aberracions no

es tornin a repetir.
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LA FEMINITZACIÓ DE LA PROFESSIÓ MÈDICA:

UNA REALITAT QUE EXIGEIX CANVIS EN LES

ORGANITZACIONS SANITÀRIES

Feminitzar és donar aparença femenina a algú o alguna cosa1.
En l’àmbit de la medicina, el nombre de dones que actualment
exerceixen aquesta professió ha portat a la redacció d’articles i
estudis que han descrit la introducció i l’evolució de la dona en
aquest camp i que posen de manifest els trets que la caracteritzen.
Analitzar el procés de feminització de la medicina comporta conèixer
les particularitats dels inicis, la identificació dels valors personals
i professionals en la construcció de les relacions de treball i la visió
actual de la professió des de la perspectiva de gènere.

Una mirada a la història, ens acosta a les primeres alumnes de
medicina a Catalunya, l’Elena Maseras i la Dolors Aleu, els anys
1872 i 1874, respectivament. En aquella època, l’accés de les do-
nes als estudis universitaris no era fàcil, com tampoc aconseguir
l’autorització per a la realització de l’examen de llicenciatura, sotmès
a un permís del govern que arribava anys més tard2 3. La incipient
presència de les dones en la professió mèdica no va estar exempta
de polèmica i els diaris d’aquell temps se’n feien ressò4. Com
qualsevol esdeveniment nou, es va produir una barreja entre la
controvèrsia i la sorpresa entre aquells que van ser-hi presents, i
les aptituds de les metgesses van resultar un focus de debat i
tensió.

Actualment, el criteri de sexe resta exclòs de la competència per
exercir la medicina, però els estereotips de gènere al voltant de la
professionalització de la dona continuen existint. Les professions
les exerceixen les persones i en totes s’hi han construït identitats
masculines o femenines5. L’augment del nombre de metgesses
respon al mateix desenvolupament social que han sofert la majoria
de les professions. L’estudi de demografia de les professions
sanitàries, dut a terme l’any 2005 pel Centre d’Estudis Demogràfics
per encàrrec del Departament de Salut i en el marc del desplegament
operatiu del Llibre Blanc de les Professions Sanitàries, assenyalava
que el nombre de metges col·legiats a Catalunya durant el primer
trimestre de 2005 era de 31.790. Destacava que la distribució per
sexes s’havia anat equilibrant i que, actualment, el 55% eren homes
i el 45% dones, però en progressiva i accelerada feminització amb
l’entrada de les promocions més joves. Una altra dada important,

és la distribució per sexe de les especialitats. La medicina de família
és més practicada per dones i les especialitats quirúrgiques
segueixen sent més escollides pels homes6.

En medicina no existeix un model únic de professió ni de procés
de professionalització7. Les reflexions al voltant de la feminització
de la medicina s’han basat en la valoració dels efectes negatius que
han produït les desigualtats de gènere dins la professió i que han
influït en la pràctica professional de les metgesses, com: la deficient
qualitat de vida laboral percebuda per les dones i la dificultat en
l’accés a la docència acadèmica, a la investigació o als càrrecs de
comandament de les institucions sanitàries.

Tot i essent uns elements que cal millorar indiscutiblement,
sembla més efectiu enfocar l’anàlisi cap a la inferència del sexe en
l’estil de la pràctica clínica, en una visió general, lluny de les
particularitats individuals. La pràctica de la medicina tradicionalment
s’associa a conductes del gènere masculí, atès que fins a finals del
segle XIX no es produeix la incorporació de la dona als estudis de
medicina. És justament per aquest motiu que s’evoluciona cap a una
recodificació de les pràctiques associades a un determinat gènere.

La professionalitat va associada a la competència clínica, cien-
tífica i tècnica, entesa com el conjunt de coneixements, habilitats i
actituds i als processos complexos per a la presa de decisions que
permet que l’actuació professional estigui en el nivell exigible a
cada moment (un expert, en definitiva). Però, el bon metge no
únicament encerta en els seus diagnòstics i tractaments sinó que
també està compromès amb la seva professió i amb la societat, en
general8. Tot i tenir aquesta competència clínica, la manera com
realitzen la pràctica els professionals pot ser diferent i hi influeix la
cultura de cada persona, entesa com el conjunt de creences, valors
i costums, i es construeix per influència de l’herència familiar i del
context social. L’enfocament de l’entrevista clínica o motivacional,
el consell preventiu, la utilització de l’educació per a la salut com a
un instrument per treballar els canvis d’hàbits, són alguns àmbits
on les dones assoleixen més competència professional.

Sembla, doncs, més interessant aprofitar les diferències de
pràctica assistencial associades a la perspectiva de gènere per

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut. Generalitat de Catalunya.

Autor invitat
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dissenyar diversos models d’actuació professional i crear espais
multidisciplinaris amb sinèrgies reals entre els diversos
professionals. Això podria ser factible a partir del disseny d’un
model organitzacional que tingui en compte la perspectiva de gènere,
entesa com el conjunt d’actuacions que pretenen fomentar
dinàmiques d’actuació per part de tota la societat que permetin una
igualtat real, i no només teòrica, pel que fa a les dones i als homes9.
I cal fer-ho partint de l’anàlisi de les pròpies percepcions, de les
dificultats de la pràctica de la professió i de les solucions que en
poden proposar. Així mateix, la qualitat d’atenció percebuda pel
pacient és una variable a tenir en compte pel disseny dels models
de pràctica assistencial. La interdisciplinarietat i el consens són
claus per a un nou contracte social en el si de les institucions
sanitàries amb la finalitat de tractar les desigualtats de gènere.

El compromís per al desenvolupament i la millora dels models
d’organització del treball cal que sigui participatiu i compartit per
part de tots els agents que hi participen. Transformar les
organitzacions des d’una perspectiva de gènere reclama un canvi
tranquil i progressiu cap a noves organitzacions dels serveis, una
nova distribució de tasques i nous rols deslligats dels estereotips
de gènere, i ha de desembocar en una nova organització dels tres
temps dels professionals (treball, personal i familiar), assumida
per tothom de forma natural. En aquest sentit, l’oportunitat que ens
brinda l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació a la pràctica clínica i a la gestió sanitària, ha de ser
entesa com un instrument excepcional per articular la conciliació de
la pràctica professional i l’organització dels temps.

Per altra banda, cal també reconèixer i acceptar els canvis i les
noves mirades que l’accés massiu de dones a la pràctica de la
professió mèdica han aportat. Per exemple, en el tipus de relació
metge pacient, molt més simètrica gràcies a la major capacitat de
comunicació emotiva de les dones professionals, o en el
desenvolupament del treball en equip, on les dones exerceixen un
lideratge més col·laboratiu i més propens a reconèixer i potenciar
les capacitats dels seus membres.

El Llibre Blanc de les professions sanitàries de Catalunya10

identificava, com un dels reptes del sistema sanitari, els canvis en
l’exercici professional, i la feminització de la professió mèdica com

una de les variables més importants en aquests canvis. Les
organitzacions que aprenen són aquelles que són capaces d’adaptar-
se als canvis que es produeixen en la societat i de trobar-ne
alternatives a les dinàmiques caduques i ineficaces.

Hem d’acceptar, doncs, que els canvis socials i culturals pel
que fa als rols de sexe són presents també, com és natural, a les
organitzacions sanitàries i això planteja una sèrie de reptes que
caldrà afrontar. Tanmateix, el procés de feminització de la medicina
és, a part d’una realitat, una oportunitat (i no una amenaça) per
millorar els processos de les institucions sanitàries. Assumir la
gestió del talent, entesa com el recolzament i difusió de les bones
pràctiques, potenciar la formació continuada dels professionals,
premiar el treball en equip i l’assumpció de responsabilitat per part
dels professionals en la gestió, o implantar sistemes retributius
basats en incentius i crear sistemes de seguiment que permetin la
millora contínua dels professionals, s’ha d’entendre com un pas
necessari per dotar el model d’una major obertura i permeabilitat
en tots els sentits. Es tracta de fer del nostre sistema sanitari un
model d’eficiència, qualitat i equitat, tant per als ciutadans que el
gaudeixen, com per als professionals que són el seu motor.
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PREMI NOBEL DE FISIOLOGIA O MEDICINA
El Premi Nobel de Fisiologia o Medicina de l’any 2009 s’ha atorgat

a tres investigadors pel descobriment de com els extrems dels
cromosomes són copiats durant la divisió cel·lular i com són protegits
contra la seva degradació. La resposta a aquestes qüestions s’ha
trobat en conèixer l’estructura i seqüència concreta dels extrems
dels cromosomes (anomenats telòmers) i les característiques de
l’enzim que els manté, la telomerasa. El premi ha estat compartit
pels investigadors Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider i Jack
W. Szostak (1).

 Un problema no resolt des del descobriment de la replicació
del DNA, en la dècada dels anys 1950, era com resultava possible
copiar fins al final del tot, fins a l’última base, els extrems dels
cromosomes. El coneixement disponible fins aleshores indicava
que una de les dos cadenes es podria copiar sense problema, però
l’altra cadena de DNA, degut a la orientació en la que es produeix la
replicació, no podria copiar-se fins el final del tot. D’aquesta forma,
els cromosomes s’anirien escurçant, divisió rere divisió, fins a
desaparèixer. Però òbviament això no passava i per tant era un
misteri el com els extrems dels cromosomes podien mantenir-se
intactes.

En una de les observacions inicials, Elizabeth Blackburn
estudiant els cromosomes de l’Tetrahymena, un organisme
unicel·lular ciliat, va identificar una seqüència de DNA (CCCCAA) que
es repetia diverses vegades en els extrems dels cromosomes. Al
mateix temps, Jack Szostak va observar que les molècules lineals
de DNA o minicromosomes generats en el laboratori es degradaven
ràpidament si s’introduïen en les cèl·lules de llevat. Blackburn va
presentar els seus resultats en una conferència l’any 1980, capturant
l’interès de Jack Szostak i decidint tots dos realitzar un experiment
que resultaria clau. A partir del DNA de Tetrahymena, varen aïllar la
seqüència CCCCAA, la van acoblar als extrems dels mini-
cromosomes, i varen introduir les construccions  en cèl·lules de
llevat. Els resultats, publicats l’any 1982, varen indicar que la
seqüència de DNA dels telòmers protegia els minicromosomes de
la degradació (2). Més tard, es va fer evident que els telòmers amb
la seva seqüència característica són presents en la majoria d’éssers
vius indicant l’existència d’un mecanisme fonamental molt conservat

evolutivament (3). Per exemple, en tots els vertebrats incloent l’home,
els telòmers estan formats per centenars de repeticions de la
seqüència telomèrica esmentada (4).

Subsegüentment un altre pas molt important va ser fet per Carol
Greider, llavors un estudiant de postgrau, i per la seva directora
Elizabeth Blackburn mentre investigaven si la formació del DNA dels
telòmers podria ser deguda a un enzim desconegut. Greider i
Blackburn van identificar signes de l’activitat enzimàtica en uns
extractes cel·lulars en el procés de còpia de seqüències
telomèriques, anomenant telomerasa a l’enzim purificat (5). A més,
van demostrar que la telomerasa està formada per RNA i proteïnes,
i que el component de RNA contenia la seqüència CCCCAA. Aquesta
seqüència de RNA de la telomerasa servia de motllo per tal que
l’activitat polimerasa pogués copiar l’extrem dels cromosomes fins
al final del tot, sense perdre ni una sola base (6).

Les observacions de Blackburn, Greider i Szostak resultarien
essencials per comprendre processos tan importants com
l’envelliment de les cèl·lules, el càncer o la immortalitat de les
cèl·lules mare (7). Una de les observacions en aquest sentit va ser
el descobriment  que certs mutants de llevat conduïen a una reducció
progressiva de la mida dels seus telòmers, i que aquests mutants
es dividien cada vegada més a poc a poc fins que arribaven a aturar
la seva divisió i morien. També es van generar artificialment mutants
de la telomerasa en Tetrahymena observant un fenomen similar
d’envelliment i senescència (7). Més tard varen demostrar que la
senescència en cèl·lules humanes també queda endarrerida per
l’activitat telomerasa. Un problema en sentit contrari tindria lloc en
les cèl·lules canceroses, on en part la seva immortalitat es podria
explicar al haver detectat una activitat telomerasa incrementada.
Això ha dut a la proposta  que una de les formes de tractar el càncer
podria ser aconseguir disminuir l’activitat telomerasa en les cèl·lules
canceroses, fent-se ja diversos assajos en aquest sentit (7).

Per últim s’ha descobert també que alteracions en l’activitat
telomerasa són responsables de diverses malalties hereditàries.
Entre elles certs tipus d’anèmia aplàstica congènita, en què es
produeixen un nombre insuficient de divisions cel·lulars en les
cèl·lules mare de la medul·la òssia donant lloc a una anèmia
greu (7). També s’ha descobert que certes malalties hereditàries
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de la pell i dels pulmons són causades per defectes de la
telomerasa (7,8).

PREMI NOBEL DE QUÍMICA
El Premi Nobel de Química de l’any 2009 s’ha atorgat també a

tres investigadors, en aquest cas per a l’identificació de l’estructura
molecular i funcionament dels ribosomes, peces claus de la vida
per la traducció del codi genètic per tal de formar les proteïnes. El
premi ha estat compartit pels investigadors Venkatraman
Ramakrishnan, Thomas A. Steitz i Ada E. Yonath (1).  Per tal
d’aconseguir identificar l’estructura molecular dels ribosomes els
tres investigadors guardonats han fet servir un mètode anomenat
cristal·lografia de raigs X per a traçar la posició de tots i cadascun
dels centenars de milers d’àtoms que composen el ribosoma.

Un dels processos claus en la comprensió de la vida ha estat el
reconeixement que la informació genètica codificada en la seqüència
de bases de DNA és copiada a l’intermediari anomenat RNA
missatger (mRNA) i, a partir d’aquest, traduïda per formar proteïnes
(4). En la identificació del flux d’informació en aquest procés ja hi
havien intervingut nombrosos científics amb anterioritat. Una de les
observacions inicials va ser la identificació de l’estructura en doble
hèlix del DNA feta per Francis Crick, James Watson, i Maurice Wilkins,
guardonats amb el premi Nobel el 1962 (9). Altres peces clau en la
comprensió d’aquest procés varen ser aportades per Arthur Kornberg,
pel descobriment del funcionament de l’enzim que sintetitza el mRNA,
la RNA polimerasa (10), i per l’espanyol Severo Ochoa, per a la
descodificació del codi genètic a través del qual cada aminoàcid d’una
proteïna està codificat o determinat per un o uns pocs triplets  (conjunts
de tres bases) a nivell del mRNA (11). Ambdós, Severo Ochoa i Arthur
Kornberg, varen ser guardonats amb el premi Nobel de Fisiologia o
Medicina l’any 1959. Però, tot i que el flux i descodificació de la informació
del RNA a les proteïnes ja es coneixia des d’aleshores, el mecanisme
exacte i l’estructura molecular del ribosoma, maquinaria clau en aquest
procés, seguia sense conèixer-se.

Els guardonats amb el premi Nobel de química d’aquest any,
Venki Ramakrishnan, Thomas Steitz i Ada Yonath, van considerar
que, per tal de ser capaços d’entendre cóm funcionava el ribosoma,
primer havien d’identificar en detall la seva estructura molecular.
Per tal d’aconseguir els seus objectius tots tres varen fer servir la
tècnica de cristal·lografia i difracció de raigs X, una tècnica d’imatge
en la qual els patrons de difracció per raigs X que passen a través
d’un cristall d’una substància s’utilitzen per reconstruir la seva es-
tructura atòmica. Però la primera dificultat amb la que es van trobar
era que aparentment no resultava possible el primer pas consistent
en aconseguir cristalls a partir de ribosomes purificats. Era un
moment en el que es pensava que mai resultaria possible aplicar
aquesta tècnica de difracció de rajos X a una estructura tan complexa
com el ribosoma. Però l’any 1980, Ada Yonath, treballant amb els
ribosomes de bacteris termo-resistents, i per tant molt més robus-

tos, va aconseguir el que inicialment semblava impossible: obtenir
els primers cristalls purs de les dues subunitats del ribosoma (12).
Això va marcar el començament de dues dècades d’intensa activitat
en les que, després de superar nombroses dificultats tècniques
addicionals, es va culminar amb la publicació de les estructures
d’alta resolució de les dos subunitats del ribosoma (13). Fet que va
permetre nombrosos estudis addicionals conduents a esbrinar els
detalls més íntims del funcionament del procés de traducció (14).

Però, a part de l’enorme rellevància pel coneixement i comprensió
d’un dels processos claus de la vida, el premi Nobel de química
d’enguany també resulta d’una gran importància per a la medicina.
Aproximadament el 50% dels antibiòtics tenen con a diana molecular
el ribosoma, i un problema mèdic creixent molt ben documentat és
el desenvolupament de resistències als antibiòtics. El coneixement
detallat de l’estructura molecular del ribosoma i de com els
antibiòtics interaccionen permetrà  comprendre molt millor el procés
de formació de resistències. De fet s’han identificat ja les interaccions
moleculars entre els ribosomes i els antibiòtics, subministrant
dades clau pel disseny de nous antibiòtics per combatre els bacteris
resistents (15).
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FELIP BASTOS I MORA. In memoriam.
(1918-2008)

Necrològica

Ramon Trias i Rubiès
Acadèmic numerari

El Dr. Felip Bastos Mora va néixer a Barcelona el 29 d’abril de
1918 i va morir el novembre de 2008. Va ser elegit acadèmic
corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona l’any
1956 en guanyar el premi Salvà i Campillo.

Es va llicenciar en medicina i cirurgia l’any 1943 per la Universitat
de Barcelona. L’any 1955 es doctorava en Medicina per la Universitat
de Madrid amb la tesi Tuberculosis experimental del esqueleto.

Va desenvolupar la seva activitat en l’àmbit de la cirurgia
ortopèdica i traumatològica. Iniciant la seva carrera profesional en
aquesta especialitat primer com ajudant del Dr. Bastos Ansart. L’any
1948 fou encarregat de la direcció del Servei d’Ortopèdia de l’Hospital
de l’Esperança de Barcelona. Entre els anys 1975 i 1989 fou el
primer cap del Servei de Traumatologia de l’Hospital Residència de
Sant Camil a Sant Pere Ribes.

La pràctica de la seva especialitat el portà a aprofundir en el
tractament quirúrgic de les seqüeles motores de la paràlisi cerebral.

La producción bibliogràfica del Dr. Felipe Bastos s’inicia l’any
1949 amb la publicació de “Cirugía de las parálisis espásticas” que
fou seguit per d’altres llibres : “Contractura isquémica de Volkmann”
(1951), “Dolor cervicobraquial” (1984), “Prótesis sin cementar de la
cadera” (1988), “Neuroortopedia básica” (1991) i “Diccionario enci-
clopédico ilustrado de traumatología” (1999). A més a més de
traduccions de l’alemany al castellà del  IV volum de la Cirurgia de
Kirscher-Nordmann, “Cirugía del cuello, de las extremidades y de la
pelvis” (Barcelona, ed. Labor, 1949) i “Técnicas ortopédico quirúrgi-
cas de actualidad” de Max Lange (Barcelona, ed. Jim, 1974).

Fou membre de diverses societats ortopèdiques i
traumatològiques entre elles la Societat Internacional de Cirurgía,
la Societat Internacional de Cirurgía Ortopèdica i Traumatológica, la
Deutsche Orthopaedische Gesellschaft, la Société Française
d’Orthopédie et Traumatologie, la Sociedad Ibero-americana de Ci-
rugía de la Mano, la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatolo-
gía, la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología; de la qual presidí
el congrés, celebrat a Barcelona, l’any 1988.

El Dr. Felipe Bastos Mora representà una medicina humanística
com ho demostra aquesta definició escrita per ell mateix: “La paraula
Diccionari s’utilitza amb el ferm propòsit de facilitar información vàlida
sobre la diversitat i complexitat dels termes emprats en traumatolo-
gía, donant-los el significat precis per a la seva utilització. Pero el
llibre no s’esgota en la seva funció etimològica com a diccionari. El
cualificatiu d’Enciclopèdic implica una descripció dels temes abordats,
desde tots els punts de vista. Pretén a més, facilitar dades biogràfiques
dels autors de mètodes que es designen per noms d’autors, sobretot
en aquells que figuren com opinions de malalties, símptomes etc. Ser
Traumatòleg és molt més que saber utilitzar plaques i cargols, fet que
permet anar més enllà de la pura tècnica”.
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Antoni Secanell i Sala neix el 1915, en el si d’una família pagesa,
a Sant Guim de la Plana, població de La Segarra que s’estén al
sector de llevant de la plana de Guissona, en l’interfluvi de dos rius,
el Llobregós i el Sió. Mort a Igualada el dia 24 d’agost, als 83 anys.

Cap el 1927 es trasllada a Igualada on cursa el batxillerat al
Col·legi dels Pares Escolapis, entre els anys 1927 i 1933. Obté el
títol de batxiller al Institut Maragall de Barcelona. En el seu expedient
no hi ha cap suspens, i hi han 12 aprovats, 3 notables, 12 excel·lents
i una matrícula d’honor de llatí. També hi consta la següent nota
manuscrita: “Declaro que la meva llengua materna és la catalana”.

El curs 1933-34 ingressa a la Universitat Autònoma de Barcelo-
na on, per un canvi en el pla d’estudis, ha de fer a la facultat de
Ciències un curs preparatori abans d’ingressar a Medicina. Això el
fa endarrerir en relació als seus companys, que van anar a
Salamanca i l’any 1934 ja tenia el primer curs de medicina. Cursa
tota la carrera, tant abans com desprès de la guerra amb matrícula
gratuïta, degut a que a casa seva només pagaven 38 pessetes de
contribució a l’any. El 1936, amb 21 anys i havent cursat dos anys de
Medicina, és cridat al front. Abans d’anar-hi aconsegueix el títol de
Practicant. Passa tota la guerra en hospitals de campanya al front
d’Aragó, participant a la batalla de l’Ebre.

Acabada la guerra, li queden anul·lats els estudis fets a la
Universitat Autònoma (només li deixen el curs preparatori). A base de
convocatòries extraordinàries entre els mesos de setembre de 1939
i 1940, aconsegueix examinar-se i aprovar 18 assignatures.  (Val a dir
que donava una propina al bidell perquè el matriculés de més
assignatures de les permeses, segons explica un dels seus fills).

En el transcurs de la carrera va ser alumne intern a la Càtedra
del professor Agustí Pedro Pons, i va ser un bon alumne com ho
demostra el seu expedient acadèmic: no hi ha cap suspens, hi
consten 11 aprovats, 8 notables i 8 excel·lents, amb 2 matrícules,
una d’elles de pediatria.

TITULACIÓ ACADÈMICA
1940. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UB.
1958. Obtenció del títol d’Especialista en Puericultura i Pediatria,

per portar més de tres anys en l’exercici de l’especialitat.

ACTIVITAT DOCENT
1969–1980. Professor de Pediatria a l’Escola d’Assistents Tècnics

Sanitaris (ATS) del Sant Hospital d’Igualada.

ACTIVITAT PROFESSIONAL
1940. Puericultor a l’Obra Maternal Infantil (OMI) entitat origina-

da als anys trenta i per tant, anterior al SOE.
1942. Puericultor del Centro Secundario de Higiene Rural

d’Igualada. Posteriorment, Puericultor del Estado, a Igualada.
1948. Especialista interí del Seguro de Enfermedad, de l’Instituto

Nacional de Previsión.
1950. Agregat de pediatria i puericultura a l’Hospital d’Igualada,

sota la dependència del Cap de la Secció d’Obstetrícia.
1958. Pediatra de Família del Seguro Obligatorio de Enferme-

dad, a la zona d’Igualada.
1959. Cap del Servei de Pediatria i puericultura al Sant Hospital

d’Igualada. Servei de nova creació, que es deslliga d’Obstetrícia.
S’ha de destacar que va ser promotor de les primeres

incubadores a Igualada i que, a més, en va pagar asumir els costos.

SOCIETATS CIENTÍFIQUES
1968. Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina

de Barcelona per premi amb la memòria “Topografia mèdica
d’Igualada” (Barcelona: RAM; 1968. Arm. s, caixa VII, núm. 1)

1981. Soci Numerari de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears.

ANTONI SECANELL I SALA. In memoriam.
(1915-2008)

Necrològica

Josep M. Ustrell i Torrent
Acadèmic corresponent.
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Medicina d’Occitània

Jacint Corbella i Corbella
Acadèmic numerari

NOTA SOBRE L’OBRA D’HENRI DAUSSET

(TARBES, 1874 - PARÍS, 1936) EN EL CAMP

DE LA NUTRICIÓ I LA FISIOTERÀPIA

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2009; 24: 156-157

Henri Dausset fou un metge originari de Tarbes, al vessant nord
del Pirineu, que després va fer una llarga carrera a París, però no es
va desvincular del tot de les seves arrels occitanes, mantenint un
treball a Biarritz, i també a Vichy, a l’Alvèrnia, igualment  terra d’Oc.
Josep Tomàs Monserrat el descriu com a persona morena, baixeta,
bondadosa i serena, procedent de família adinerada. Va estar uns
anys treballant a Biarritz, on passà la infantesa el seu fill Jean.
(Medicina Balear, 2005, 14-16)

Va fer la seva carrera principalment al servei de Fisioteràpia de
l’Hôtel-Dieu de París, on ja el trobem l’any 1913, en el primer llibre que
hem vist d’ell, com “Assistant de Physiothérapie” à la Clínica Mèdica
de l’Hôtel-Dieu. Més tard, en un altre llibre de 1925, consta com a Cap
del Laboratori de Fisioteràpia de la mateixa Clínica Mèdica. Finalment
fou Cap del Servei central de Fisioteràpia de l‘Hôtel-Dieu de Paris, i
així figura en un llibre seu de 1932. Al mateix temps trobem, sota el
seu nom, que té relació amb dues institucions occitanes, a Biarritz i
Vichy. Així es diu “Hélianthe, maison de régime et d’agents physiques
de Biarritz” i “Hotel Radio, maison de régime de Vichy”.

Va seguir una bona carrera com a metge fisioterapeuta, i encara
diríem avui com a nutricionista, publicant llibres sobre aquests temes.
Era pare de Jean Dausset (Toulouse, 1916 - Palma de Mallorca, 2009),
premi Nobel de Medicina de 1980, molt relacionat amb els Països
Catalans, principalment Mallorca, on visqué alguns anys i morí, i
València, on va llegar bona part de la seva documentació científica.

En aquesta nota es fa una anàlisi esquemàtica dels seus llibres
i idees sobre la nutrició correcta, i algunes formes de tractament
físic, sigui pel sol i la llum i per les radiacions més enllà de l’espectre
lumínic, l’ultravioleta i l’infraroig. Va tenir un considerable èxit edito-
rial. Fem l’anàlisi breu de quatre obres, una en el camp de la nutrició
i les altres en el de la Terapèutica Física.

1. La primera obra data de l’any 1913. Ës “La Chaleur et le Froid
en Thérapéutique”, amb un subtítol llarg: “L’air chaud. Bains d’air
atmosphérique – Diathermie et autres vehicules thermiques”. Editat
a París, per J.B. Baillière, té 96 pàgines, i apareix dins de la col·lecció
“Les actualités médicales”, que aleshores ja portava 87 volums,
tots ells del mateix format petit. Està dividit en quatre parts:
Generalitats sobre el calor; termoteràpia per l’aire sec; altres vehicles
tèrmics; i l’última, les principals aplicacions clíniques. És un llibre

clar i permet veure la importància que es donava als agents físics
en la terapèutica del seu temps.

2. La segona obra és de l’any 1925, publicada a París per A.
Maloine, que és un dels editors clàssics d’obres de medicina a
França en el seu temps, des de la seva base a la rue de l’École de
Médecine. És un text de 299 pàgines, molt clar i subdividit. El títol és
indicatiu “Formulaire pratique des régimes”, amb un subtítol més
detallat: “Études des divers aliments. Tableau des aliments permis
et defendus. Liste de ménus et recettes spéciales”.

Ja en el pròleg es diu que la dietètica és la base de la medicina,
perquè moltes malalties es deuen a defectes alimentaris, per
insuficiència, per carència, i sobretot per excés, i ho subratlla. Està
una mica, en aquesta part, en la línia dels antics règims de sanitat.
Vol que sigui una obra útil, tant pels metges com pels propis malalts.
Diu que els règims alimentaris han de ser individualitzats, però
també cal conèixer unes normes generals. Fa referència als
coneixements aportats per molts autors anteriors, els seus mestres,
i arriba sovint al detall de gairebé les receptes de cuina. Explica
també la seva experiència: “la meva pràctica personal a la casa de
règim Hélianthe, a Vichy, y a l’hotel Radio, a Vichy...”.

El llibre té quatre parts. La primera (pp. 3-32), és una part gene-
ral, i amb taules per a consultar. Insisteix en menjar poc a poc i
mastegant bé. La segona (pp. 33-106), és una referència detallada
als diversos tipus d’aliments, explicant les seves qualitats i
limitacions. En principi es decanta més pels vegetals que per les
carns, tot i que en remarca la necessitat d’aquestes. La tercera part
(pp. 107-270), és el cos principal del treball. Adapta el règim segons
les diverses malalties, amb molt detall i explicacions segons el
saber del moment. Demostra un bon coneixement de la dietètica,
però també de la clínica. Aquí es veu la seva experiència pràctica.
Finalment la quarta part, que és breu (pp. 271-293), explica algunes
receptes especials.

3. La seva tercera obra individual és “L’Héliothérapie”, llibre de
115 pàgines, publicat per un altre dels editors actius de l’època,
“Gauthier-Villars et Cie, éditeurs” dins de la sèrie “Les actualités
physiothérapéutiques”. La col·lecció tenia vuit parts (electroteràpia,
radioteràpia, ràdiumterapia, actinoteràpia,...). Aquesta tenia tres
volums, el primer (helioteràpia, fet per Dausset), i els dedicats a les
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Portada de «Formulaire Pratique des Régimes» Henri Dausset (1874-1936)

radiacions ultraviolades, i la llum i l’infraroig. En conjunt són divuit
volums, dels quals Dauset, cap del servei de fisioteràpia de l’Hôtel-
Dieu, en fa un. Ho detallem per situar el tema dins d’un extens grup
del que en diem terapèutica física. Aleshores se li feia més cas, si
més no en l’ambient mèdic estricte.

La cura pel sol encara tenia en aquell temps una bona fama. Cal
recordar que l’any 1903 es va concedir un dels primers premis
Nobel de Fisiologia o Medicina, a Finsen, per les seves aportacions
en aquest camp. En el començament del pròleg diu “L’helioteràpia ha
esdevingut un mètode clàssic de tractament en els països on la higie-
ne ha incrementat la seva importància“. I recorda la importància del
moviment naturista. “Le platges, que França en té tantes, són el lloc
preferit pels banys de sol”. Esmenta els autors que han difós més la
cura solar, principalment Rollier, en els seus sanatoris de Leysin. El
llibre està fet, com l’anterior, de manera clara, i aquesta és una de les
seves finalitats “Estarem contents si hem pogut presentar aquest
tema amb claredat, sense grans teories, amb ensenyaments útils i
pràctics...”. Dedica gairebé una tercera part del text a l’aplicació en
malalties, la més important la tuberculosi; però també el raquitisme,
el reumatisme, malalties de la pell, i altres aspectes.

4. Una altra obra de Dausset, aquesta en col·laboració, va tenir
més èxit editorial, més edicions, fins i tot després de la mort de
Dausset, i portada per deixebles, aprofitant l’empenta del títol. Està
fet per J. Aimard i H. Dausset . “L’Ultra-violet. La lumière solaire et
artificielle. L’infra-rouge”. Hi ha un subtítol molt llarg. Va ser editat
per “L’Expansion Scientifique Française”, també de París. Dausset
va veure fins a la cinquena edició, la de 1933, amb tres-centes
pàgines. La sisena és de 1941 i porta els quatre noms, els dos
autors inicials i els dos que seguiran . La vuitena, de 1952, està
portada per A. Aimes, professor a la facultat de medicina de
Montpeller i per P. Bétoulières, electroradiòleg dels hospitals.

Aquesta edició té 233 pàgines. La primera meitat del llibre, dividida en
tres parts, tracta dels aspectes més tècnics (radiacions, aparellatge,
tècniques), i la segona explica les indicacions terapèutiques, amb un
cert detall, donant particular interès a la tuberculosi.

5. Tenim, a més notícia, d’altres llibres seus que potser no van
tenir tanta difusió, però estaven en el mercat de l’especialitat del
temps. Només els esmentem.

- Dausset, Henri; Hanriot, A: “La Gymnastique vasculaire par le
bain progressif alternant”, 1914.

- Dausset, H; Dejust, L.H; Chenilleau, A; Brace-Gillot, L: “Comment
sont traités les rhumatismes chroniques dans le service central de
Physiothérapie de l’Hôtel-Dieu de Paris”, 1931.

- Delherm, Louis; Dausset, Henri: “La Physiothérapie sédative
des affections vésiculaires”, 1932.

- Dausset, H: “La Physiothérapie des maladies rhumatismales
chroniques”, 1934.

Per altra banda va aplicar els seus coneixements de fisioteràpia
al tractament de les seqüel·les dels accidents de treball, camp
aleshores incipient, i en va sortir un llibre: “Traitements physio-
thérapiques des sequelles des blessures et des accidents du travail”
(Paris, Baillière, 1923).

En aquest aspecte veiem com Dausset va passar a tenir un
paper d’una certa importància en el tractament de malalties
reumàtiques, tasques en les que, en el camp del diagnòstic, també
hi va intervenir el seu fill. Henri Dausset fou una personalitat dins
de la reumatologia francesa del seu temps.

També va tenir un cert protagonisme en el camp de l’aparellatge
de l’especialitat. Va introduir un aparell de bany actínic “Douche
actinique du docteur Dausset”, i encara diferents tipus de làmpades
d’infra-roigs, ofertes en els catàlegs de Fernand Guillot, un dels
proveïdors més coneguts aleshores a París.
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VIDA ACADÈMICA

BUTLLETÍ INFORMATIU NÚMERO 14.INFORME DEL PRESIDENT AL
PLE DE 20 D’OCTUBRE DE 2009

 Benvolguts acadèmics,

1. Des del darrer ple del mes de juny hi ha hagut la baixa estival
de l’activitat de l’Acadèmia, amb un reinici  a finals de setembre
amb l’ingrés de tres acadèmics corresponents, els doctors Borja
Corcóstegui, Francesc Freixa i Joan Gené. Encara queden tres
membres corresponents que ingressaran el proper dimarts, i per
l’any que ve hi ha dos acadèmics dermatòlegs de Lleida, la doctora
Rosa Martí i el Dr. Casanovas. També els qui obtinguin premi, tot i
que per ara encara tenim pocs treballs.

Aquest ingrés d’acadèmics corresponents ha suposat una vitalització
de les activitats de l’Acadèmia en les seves sessions públiques, que es
fan a l’amfiteatre Gimbernat, i solen estar bastant plenes de públic,
portat en bona part pels premis acadèmics recipiendaris. La sala en
aquest moment té una utilització continuada, ja va sent més coneguda
fora de l’Acadèmia i ens la demanen per alguns actes.

2. El tema de la lliçó d’inici de curs ens ha preocupat bastant. Li
toca, per ordre rigorós, al doctor Lluís Barraquer i Bordas.  El seu
estat de salut li dificulta entre altres coses els desplaçaments i en
els últims temps, la seva assistència ha estat pràcticament nul·la.
Últimament, a més, ha tingut un accident vascular, el que li dificulta
l’exposició verbal. Per sort, perquè li feia molta il·lusió fer aquesta
lliçó d’inici de curs, ja tenia el tema escrit, que ja ens ha lliurat, amb
el títol “Què és el neurològic?” És molt llarg i dens. Ha demanat si en
cas de no poder-lo llegir ell, el podria llegir la seva filla, que és
metgessa, la doctora Edelmira Barraquer Feu, i en la sessió de junta
de la setmana passada es va acordar que no hi havia inconvenient,
perquè ja hi ha algun precedent. Si hi estan d’acord ho farem així.
Però en tot cas és un text massa llarg, per la seva durada de lectura
en la sessió inaugural, que caldrà adaptar.

3. En punts específics de l’ordre del dia, i per tant més enllà
d’aquest informe inicial, hi haurà l’informe econòmic, atenent la
justa petició del doctor Domènech Mateu, explicant la liquidació de
pressupost d’ingressos i despeses corresponent a l’any 2008.  També
l’informe sobre l’estat de les obres, que farà el doctor Trias. Al
marge del que expliqui ell, veiem que hi ha un alentiment que crec
que és del tot injustificat, perquè els terminis ja se sabien,  i no hi ha
hagut imprevistos en aquest cas. Cal dir que ocasiona un perjudici
a alguna de les activitats de l’Acadèmia, impedint una correcta
classificació de llibres, dificultant, i encarint, la tornada dels que

estan en dipòsit a Artés, i dificultant evidentment l’arribada de noves
donacions, que en aquest moment no tenim lloc per posar-les.

4. La dotació que rebem de la Conselleria de Sanitat és de
62.000 euros cada any. El conveni que inicialment era per quatre
anys, en l’última  renovació va ser per tres, i pràcticament sense
increment (inferior a l’IPC). Ara s’acaba aquest 2009 i cal renovar
per l’any 2010 i següents. Sembla, per la informació que s’ha donat
a la Reial Acadèmia de Farmàcia, que està en la mateixa situació
que nosaltres, que el proper es faria només per un any. En tot cas
caldrà estar molt atents a aquest tema, perquè aquesta subvenció
és fonamental pel funcionament bàsic de l’Acadèmia. Amb això
paguem el personal i les despeses mínimes de funcionament. El
proper dia 27 d’aquest mes d’octubre tinc una entrevista amb el cap
de Recursos Humans de la Conselleria de Salut, el senyor David
Elvira, que té al seu càrrec les subvencions.

5. Reunions d’Acadèmies. Hi ha dos tipus de reunions, les que
tenim amb les altres Acadèmies de Catalunya, per medi del Consell
Interacadèmic, que presideix la consellera de Justícia, i les reunions
de les Acadèmies de Medicina de tot l’estat, que se solen fer a
Madrid, en locals cedits per la Real Academia Nacional de Medici-
na, tot i que aquesta no hi participa.

El proper dia 17 de novembre està prevista la reunió de totes
les 10 Acadèmies de Catalunya, amb la sessió d’inauguració de
curs, que aquest any correspon, per ordre rotatori, a l’Acadèmia de
Ciències Veterinàries de Catalunya. Es farà en el Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona.

Per altra banda el conjunt de Reials Acadèmies de Medicina de
l’Estat farà el seu congrés biannual a la ciutat de Múrcia dels dies
26 a 28 de maig de 2010. Està prevista la participació tant dels
acadèmics numeraris com dels corresponents. En el programa pre-
liminar s’han previst algunes taules rodones sobre Neurociències,
Hematologia, Cardiologia i Traumatologia. També s’han anuciat dos
conferències d’acadèmics invitats. Una d’elles la farà el doctor Ciril
Rozman sobre el tema “Formación de los MIR”. La doctora Mary Luz
Terrada de València farà l’altra sobre el tema “Información médica
obtenida a través de Internet”.  Es demanen comunicacions sigui a
aquests temes, siguin comunicacions lliures.

6. Després tindrem la votació per a la selecció de candidat per
a la provisió de la plaça d’acadèmic corresponent a les comarques
de Girona. La distància, potser més mental que física, amb
coneixement menys proper, ha fet que hi hagués més d’un error en la
convocatòria escrita, que ja s’ha rectificat. Els en demano excuses.
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7. Per tenir un nivell més alt de transparència en la dinàmica i
resultats de les votacions hem acordat que el recompte de vots es
faci a càrrec de dos acadèmics escrutadors, independentment de la
mesa, que seran triats per ordre d’ingrés més recent, en principi el
tercer i quart si hi són presents (atès que els dos primers són els
que reparteixen, ja tradicionalment les paperetes i recullen els vots
amb l’urna). Si calgués també es faria la crida nominal dels votants.
Amb aquesta mesura volem prevenir els problemes que es poden
presentar en situacions de votacions molt ajustades.

8. També comentaré, breument, però com a punt específic, que
ja s’han nomenat dues comissions, amb termini per a lliurar els
seus informes. Una es refereix al tema dels membres emèrits, que
té un termini de tres mesos, i l’altre, amb termini de quatre mesos,
per tractar d’una possible reforma de les seccions, tant en número
com en vitalització. La primera la presideix el doctor Moisès Broggi,
i el Dr. Josep Antoni Bombí actua com a secretari. La segona la
presideix el doctor Francesc Solé Balcells i el Dr. Josep Carreras
n’és el secretari.

9. En un document a part tenen la previsió, encara curta,
d’activitats properes. També hi ha activitats foranes, en les quals
participa l’Acadèmia. El proper divendres hi ha el lliurament a
Manresa, del premi Oleguer Miró d’Història de la Medicina, dotat
amb 3.000 euros i l’edició del llibre. Ja porta més de deu edicions i
és un dels clàssics de la cultura mèdica a nivell comarcal a Catalunya.

També el dissabte 14 de novembre l’Acadèmia, per medi del Dr.
Guerrero i del president, participem en un acte en homenatge al
doctor Ramon Merli i Feixes, mort el 1832, amb col·locació d’una
placa a la ciutat de Cardona, amb el rètol “Dr. Ramon Merli i Feixes,
acadèmic de medicina i regidor degà de Cardona”.

Per últim, ho han rebut tots per carta tramesa des de l’Acadèmia,
però els invito a més personalment, a l’acte d’homenatge que el
dijous dia 29 d’octubre a les 12 es farà a l’Aula Santiago Ramon i
Cajal de la Facultat de Medicina, en honor del Dr. Antoni Cardesa,
membre numerari, un dels patòlegs més destacats del país, i crea-
dor i continuador d’escola.

Moltes gràcies

SESSIÓ D’HOMENATGE A JEAN DAUSET A LA REIAL ACADÈMIA DE
MEDICINA DE LES ILLES BALEARS

El dijous dia 3 de desembre de 2009 es va celebrar a la ciutat de
Palma de Mallorca una solemne sessió necrològica en homenatge a
Jean Dausset (1916-2009), que era membre d’honor de l’Acadèmia
d’aquella ciutat. Van fer parlaments, glossant alguns aspectes de la
persona de Jean Dausset,  els doctors Alfonso Ballesteros, president
de la corporació, i Josep Tomàs Montserrat, Francesc Bujosa Homar
i Macià Tomàs Salvà, tot ells acadèmics numeraris. La Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya, de la que el doctor Jean Dausset era
Acadèmic d’Honor, va estar representada pel seu president.

El dissabte dia 14 de novembre de 2009 es va col·locar a la casa
on havia viscut el doctor Ramon Merli (1768-1832), nat a Cardona,
una placa recordant que fou membre numerari de la Reial Acadèmia
de Medicina,  aleshores de Barcelona, des de l’any 1817 fins el
1832 i alcalde de la vila de Cardona l’any 1809. En un acte al saló de
sessions de l’Ajuntament, presidit pel batlle de la ciutat, el
farmacèutic senyor Josep M. Sala, els doctors Lluís Guerrero i Jacint
Corbella, acadèmics numeraris, van llegir un estudi sobre la
personalitat i obra del doctor Merli. El doctor Guerrero va analitzar
els antecedents familiars i l’activitat ciutadana de Ramon Merli, que
va deixar una certa empremta recordada localment. El doctor Corbella
va estudiar l’obra mèdica, i el seu llibre sobre prevenció de les
epidèmies.

Es va editar un opuscle amb el text d’aquestes intervencions i
reproduint algunes imatges de Cardona i la portada del llibre del
doctor Merli.

HOMENATGE DE LA VILA DE CARDONA A L’ACADÈMIC DOCTOR
RAMON MERLI I FEIXES.
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VISITA D’ESTUDIANTS a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, cap a la dècada de 1930. S’hi pot

veure al Dr. August Pi-Sunyer, president. Es pot observar la presència de l’altar (que procedia de l’edifici

antic del carrer dels Banys) al fons on actualment hi ha la secretaria.

(Fotografia: AIHSC - Fons: RAMC).

L’Arxiu Iconogràfic Històric de la Sanitat Catalana

‘Gaspar Sentiñon’
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