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EDITORIAL

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2014; 51

La Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya, en el seu actual format, va començar l’any 
1986, anomenant-se aleshores Revista de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Barcelona, fins 1992, quan 
aquesta va passar a ser de Catalunya, editant-se 
ininterrompudament des d’aleshores. De fet és hereva 
de las Memòries de la Real Academia Medico-Práctica 
de Barcelona, publicada des de l’any 1798, canviada a 
Anales de la Real Academia de Medicina de Barcelona 
l’any 1915 i desprès durant 3 anys des de 1931 a 1935 
Annals de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona, que va 
passar l’any 1945 a anomenar-se Anales de Medicina y 
Cirugía, fins 1982. 

Amb aquest número de la Revista comença una nova 
etapa al canviar el seu Director. La Junta de Govern 
va nomenar al Dr. Jacint Corbella nou director el mes 
de juny, en substitució al Dr. Josep Carreras i Barnés, 
director de la mateixa en els darrers 6 anys,  i que va 
traspassat el 21 d’abril de 2014 de manera sobtada. 

El Dr. Josep Carreras i Barnés era catedràtic de 
bioquímica de la Universitat de Barcelona, on es va 
llicenciar l’any 1965 i entrà de professor l’any 1965, 
marxant a Kansas tres anys i tornant com Professor 
Adjunt el 1967, guanyant la càtedra el 1977. S’acabava 

de jubilar el mes de maig, passant a Professor Emèrit. 
Les seves aportacions a la enzimologia i regulació 
metabòlica tenen reconeixement internacional. S’ha 
dedicat especialment a la Educació Mèdica, essent molt 
sensible a la millora de la mateixa per aconseguir un 
aprenentatge de qualitat dels estudiants. Va entrar a 
l’Acadèmia  el l’any 2007 i des del començament s’hi 
va implicar ajudant al seu funcionament, formant part 
de la Junta de Govern des del 2009 i des del 2011 com 
a Secretari en l’equip del President Dr. Jacint Corbella, 
continuant en l’actual, fins que va passar, per assumptes 
familiars, a vice-secretari. Molt li hem d’agrair la RAMC 
la seva dedicació, les moltes hores de treball, tant en 
l’elaboració dels Estatuts com del Reglament. Havia 
començat amb il·lusió la renovació de la revista, tasca 
que ara recau en el Dr. Jacint Corbella.

En aquests temps la RAMC s’ha fet present en les 
institucions. Les sessions científiques han estat d’alta 
qualitat. 

Agraeixo al Dr. Jacint Corbella, que sempre ha estat 
lligat a la revista i la ha impulsat, que hagi acceptat el 
càrrec de Director de la mateixa i li desitjo encert en la 
nova etapa de la revista.  
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Ingrés d’Acadèmics numeraris (Resum del discurs d’ingrés)

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2014; 50-52

Josep M. GRAU i JUNYENT

INTRODUCCCIÓ 

La història pròpia

Ja fa més de 30 anys, als integrants del Servei de 
Medicina Interna de l’Hospital Clínic se’ns va recomanar 
que a banda d’exercir l’especialitat de la forma més 
excel·lent possible, era imprescindible iniciar tasques 
de recerca. En decidir-nos per les miopaties, ens va caler 
comprar una agulla per fer biòpsies, aprendre a fer-
les, congelar-les, fer talls histològics a -30º en criotom 
i fer les primeres tincions histològiques i reaccions 
histoquímiques.  

Tasca assistencial

Dermatologia-Medicina Interna

Una vegada establert i validat el procediment de 
les biòpsies musculars, una font molt substancial 
de pacients van provenir (i provenen) del Servei de 
Dermatologia (dermatomiositis). Dins del grup de 
les miositis, i como no podria ser d’altra manera ens 
hem dedicat també a l’estudi de les polimiositis i de 
la miositis amb cossos d’inclusió (MCI). En el cas de 
les primeres confirmant la seva baixa prevalença (hi 
acostuma a haver un responsable, tipus virus de la 
hepatitis C, virus de la sida, algun medicament, alguna 
altra malaltia sistèmica associada, o algun paràsit). En 
el cas de les MCI hem contribuït descrivint els primers 
casos nacionals, les formes associades a altres malalties 
autoimmunitàries, i actualment estudiant el component 
mitocondrial de l’entitat.

Transplantaments (moll d’os i fetge)

L’Hospital Clínic és un hospital amb una gran 
experiència en trasplantaments, i a la vegada que els 
especialistes respectius anaven aconseguint cada 
vegada millors resultats, alguns altres especialistes els 
ajudàvem a entendre i caracteritzar complicacions de 
tota mena que feien els malalts trasplantats. Valgui com 
exemple les manifestacions a la pell i al múscul, entre 

d’altres òrgans de la malaltia de l’empelt contra l’hoste, 
i unes de les meves primeres publicacions en aquest 
context de casos de polineuritis, de polimiositis  i de 
miastènia gravis. Pel que fa al trasplantament d’òrgan 
sòlid, i en particular del de fetge,  varem contribuir 
a caracteritzar la anomenada miopatia dels malalts 
crítics.  

Medicina Interna (malalties sistèmiques) 

No cal oblidar que com a internistes tractem cada 
dia amb pacients que tenen malalties conegudes i 
molt prevalents,  però també malalts complexes amb 
malalties tal vegada sistèmiques. Ben aviat ens varem 
adonar que la tècnica de biòpsia muscular que teníem 
estandarditzada ens podria ajudar en el diagnòstic 
de vasculitis sistèmiques. Atès que una de les proves 
de cribratge que cal fer en l’aproximació diagnòstica 
de pacients amb vasculitis és l’electromiografia i 
atès que amb certa freqüència resultava un patró de 
mononeuritis múltiple varem posar a punt la biòpsia de 
nervi sural, de tal forma que la biòpsia de múscul i nervi 
simultànies avui és l’eina diagnòstica que més utilitzem. 

Recerca

L’any 1982 puc defensar la meva tesis doctoral amb el 
títol: “Contribució a l’estudi de la miopatia alcohòlica”. 
Aquest estudi primerenc va ser l’inici de tot un seguit 
de treballs liderats pel Dr. Alvaro Urbano-Márquez i en 
Joaquim Fernàndez-Solà on es varen constatar diversos 
fets com l’afectació no sols muscular sinó també 
miocàrdica dels alcohòlics crònics, seguint un patró 
dosi-depenent, la major gravetat d’aquesta toxicitat en 
el sexe femení, i també com l’abstinència de consum 
o el consum molt moderat permetia la millora de la 
funció ventricular d’aquests pacients.

L’any 1999 per primera vegada, la Generalitat de 
Catalunya  distingeix el Grup de Recerca Muscular com 
a Grup de Recerca Consolidat, distinció que ens atorga 
per tres vegades més fins l’any 2013. 

ESTUDI  INTEGRAL DE LES MALALTIES MUSCULARS DE L’ADULT. 
L’experiència de l’Hospital Clínic de Barcelona
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Estudi  integral de les malalties musculars de l’adult. 

El fet diferencial de l’Hospital Clínic de Barcelona

L’assistència integral

Ofertar una assistència integral vol dir visitar al 
pacient, explorar-lo curosament, contrastar i/o demanar 
les proves complementàries adients, indicar la biòpsia 
i fer-la, interpretar-la, tractar i seguir al pacient. Sota 
aquest model ens han fet i ens segueixen fent confiança 
metges de diferents CAP’s, i dels Hospitals de Mataró, 
Palamós, Mollet, Santa Caterina, General de Catalunya, 
Plató, Arnau de Vilanova i fins i tot l’Hospital de la Vall 
d’Hebrón. L’objectiu, com no hauria de ser d’una altra 
manera, és oferir un servei diferent amb la consigna de 
facilitar i de no crear cap mena de problema. 

El Servei d’Anatomia-Patològica

Fins l’any 1997, varem disposar de recursos (personal 
tècnic, reactius etc.) de projectes finançats, però va 
ser a partir d’aquí quan la col·laboració amb el Servei 
d’Anatomia Patològica va ser imprescindible perquè 
l’aventura continués. La historia es repetia. Abans que 
el múscul, la pell, el fetge, el ronyó i el moll d’ós varen 
acabar centralitzades a Anatomia Patològica, com no 
podia ser d’una altra manera.

Les proves de imatge.

Aquest és un punt de gran importància, ja que la 
electroneuromiografia (EMG), potencials evocats i 
ressonància magnètica són eines imprescindibles per 
fer bé la feina. Tenir-les no vol dir necessàriament refiar-
te’n, ja que a molts (masses) llocs aquestes proves 
no es fan prou bé, i això complica molt l’estudi curós 
d’aquestes malalties. 

El Serveis de Bioquímica Clínica i de Genètica Clínica

Sense la col·laboració d’aquests Serveis seria 
impossible dur a terme la tasca de la que estem escrivint. 
Les determinacions seriades de lactat i amoni sota 
isquèmia, les determinacions d’acidúries orgàniques, 
de carnitines, d’alfa-glucosidasa en sang seca i limfòcits 
(malaltia de Pompe) entre d’altres, fan que l’aproximació 
bioquímica d’aquestes entitats sigui molt completa. El 
diagnòstic de moltes malalties musculars genètiques ha 
canviat, de tal forma que ja no cal fer EMG ni biòpsies 
en la majoria de casos. Si que cal fer una visita mèdica 
i exploració completes, però després d’això amb una 
ressonància magnètica muscular de cos complet i amb 
un estudi genètic s’arriba al diagnòstic. 

El Laboratori de funcionalisme mitocondrial

Un altre dels fets diferencials, i aquest amb 
personalitat singular és el Laboratori de funcionalisme 
mitocondrial. Efectivament aquest és un dels pocs 
laboratoris on es duen a terme complexos estudis 
de funció mitocondrial com  el contingut en ADN 
mitocondrial, activitats enzimàtiques i estrès oxidatiu 
i respiració mitocondrial, entre d’altres.  Aquesta 
disponibilitat ens permet estudiar per una banda les 
encefalomiopaties mitocondrials primàries i per altra 
la repercussió que sobre el mitocondri tenen diferents 
tòxics com antibiòtics, antiretrovirals i fins i tot el fum 
del tabac. 

Les malalties minoritàries

Fa gairebé 3 anys es va plantejar què calia fer 
amb aquells nens i nenes amb metabolopaties que 
diagnosticats a l’esmentat Hospital Pediàtric, assolien 
l’edat adulta. L’hospital que a partir de llavors hauria 
de tenir cura d’aquests pacients havia de ser l’Hospital 
Clínic. Avui en dia, aquesta transferència ja és una 
realitat i prop de 100 malalts ja han estat visitats a 
l’Hospital Clínic. Els casos de fenilcetonúria (PKU), 
homocistinúria, xarop d’aurò, mitocondriopaties....etc  ja 
enriqueixen les consultes. Aquesta tasca no està essent 
tan sols assistencial sinó que afavoreix la formació dels 
especialistes en Medicina Interna que cal que siguin 
entrenats per tenir cura també de les anomenades 
malalties minoritàries (orden SCO/227/2007, de 24 de 
Gener). 

Futur

No hi ha cap dubte de que per ser un Grup complet 
caldria la contribució de investigadors més bàsics 
experts en genètica, medicina molecular, teràpia 
cel·lular, medicina regenerativa, etc. ja que l’aportació 
que hem pogut fer fins ara, tot i ser traslacional és molt 
més clínica que bàsica.

Conclusions

Amb tot el que s’ha dit fins ara podem arribar a 
les conclusions de que es pot fer un estudi integral 
i amb una visió holística de les malalties musculars a 
l’Hospital Clínic, gràcies a la col·laboració de moltes 
persones i Unitats. Tota aquesta feina ens ha permès fer 
algunes modestes però sòlides contribucions com són 
la correcta classificació de les miopaties inflamatòries, 
la caracterització de la lesió muscular produïda per 
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consum crònic d’alcohol i per antiretrovirals, l’estudi de 
les mitocondriopaties ja siguin primàries o secundàries,  
la delimitació conceptual i l’actitud a seguir davant un 
quadre de rabdomiòlisi, la identificació de malalties 
musculars de naturalesa metabòlica i per fi, la 
contribució al diagnòstic de malalties sistèmiques 
mitjançant la biòpsia muscular.

Referències bibliogràfiques: Totes les referències 
bibliogràfiques i les figures es poden trobar en la versió 
completa del discurs.
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Ingrés d’Acadèmics corresponents

LA BIÒPSIA SELECTIVA DEL GANGLI SENTINELLA  
EN EL CÀNCER DE MAMA: PRESENT I FUTUR

Anna DOMÈNECH-VILARDELL

Excel·lentíssim Senyor President,
Digníssimes autoritats,
Molt il·lustres senyors acadèmics,
Senyores i Senyors:

Voldria que les meves primeres paraules fossin 
d’agraïment al Tribunal Acadèmic que va fallar el Premi 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 2012 
al meu favor, pel treball titulat “Riesgo de recurrencia 
ganglionar y valoración evolutiva en pacientes con 
carcinoma de mama en estadios precoces y sometidas 
a la biopsia selectiva del ganglio centinela”. Moltes 
gràcies, és per mi una gran satisfacció i un honor entrar 
a formar part d’aquesta il·lustre institució.

També voldria fer-li un agraïment especial al Dr 
Domènech Torné, el meu pare i mentor, per que, tal i 
com vaig dir el dia de la lectura de la meva tesi doctoral, 
“sense la teva exigència no ho hagués aconseguit mai”.

El tema que he triat per aquesta exposició d’ingrés a 
l’acadèmia és: “La biòpsia selectiva del gangli sentinella: 
present i futur”.

1. CARCINOMA DE MAMA

El càncer de mama és un problema de salut pública 
molt important, tant per la seva alta incidència com per 
la mortalitat que ocasiona. A Espanya és la principal 
causa de càncer i de mortalitat per càncer en la dona 
d’entre 35 i 45 anys, amb més de 16.000 casos anuals. A 
Catalunya una de cada 11 dones patirà càncer de mama 
durant la seva vida i una de cada 33 morirà per la seva 
causa. No obstant, el pronòstic d’aquestes pacients és 
millor que en dècades anteriors degut als avenços en el 
diagnòstic precoç i en el tractament.

. Evolució terapèutica

El tractament del càncer de mama ha estat 
exclusivament quirúrgic fins fa menys de 50 anys. Al 
1970 es va plantejar una nova hipòtesi a partir de la 
qual els ganglis limfàtics axil·lars metastatitzats havien 
de ser interpretats com a signes de mal pronòstic en 

la relació biològica tumor-hoste i no com la primera 
estació metastàtica d’una disseminació sistèmica del 
càncer de mama (Fisher B, 1970).

A més a més, no només es va seguir considerant 
molt important l’estat dels ganglis axil·lars de cara al 
pronòstic, si no també de cara a la utilització d’altres 
tractaments complementaris a la cirurgia. Es van iniciar 
les primeres tumorectomies amb limfadenectomia i 
radioteràpia posterior.

Fins ara, la limfadenectomia axil·lar (LDNA) ha format 
part integral del tractament quirúrgic del carcinoma 
de mama, tant en la cirurgia conservadora com en la 
radical. És principalment un procediment de diagnòstic 
que aporta informació sobre l’estat histològic dels 
ganglis axil·lars. Els objectius fonamentals són (Greenal 
MJ, 1994): a) establir un pronòstic, b) determinar el 
tractament adjuvant i c) evitar les recidives locoregionals. 
Si bé la LDNA controla la malaltia locoregional, per si 
sola té poc efecte en la supervivència a llarg termini. 
A més a més no està exempta de complicacions. Més 
d’un 50% de les pacients operades experimenten 
efectes colaterals a curt i llarg termini, tals com lesions 
nervioses amb aparició de parestèsies, afectació del 
paquet vasculonerviós del gran dorsal, limfedema 
crònic, infeccions del braç i entorpiment dels moviments 
del mateix (Borgstein PJ, 1988; Warmuth M, 1988).

Avui en dia, la introducció i àmplia utilització del 
cribatge mamogràfic està augmentant la detecció de 
tumors incipients, infiltrants o in situ, situació que 
ha comportat una disminució de la mida mitja de les 
lesions detectades, un augment en la freqüència de 
detecció de carcinomes in situ i, finalment, una menor 
afectació ganglionar de l’axil·la. Aquestes pacients, que 
presenten tumors petits precoçment detectats, són 
aquelles que es beneficien de la tècnica de la biòpsia 
selectiva del gangli sentinella (BSGS).
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1.2. Pronòstic

Entre els factors pronòstics que s’han relacionat 
de forma directa amb la supervivència global figuren 
la mida del tumor i la infiltració tumoral dels ganglis 
limfàtics (Vaquero Pérez MA, 1998).

L’estat ganglionar axil·lar és el factor pronòstic 
més important per determinar la supervivència i 
la recurrència en el carcinoma de mama, doncs és 
conegut que l’afectació axil·lar en aquestes pacients 
disminueix la supervivència als 5 anys del 85-95% al 55-
70% i comporta que presentin metàstasis a distància 
amb més freqüència (Boring CC, 1991).

Si els ganglis limfàtics són negatius, la mida tumoral 
és el factor més potent per predir la recurrència. Les 
pacients amb tumors petits (<5 mm) tenen una taxa de 
recidiva inferior al 2%, comparada amb el 20-25% dels 
tumors més grans. 

En els darrers anys ha adquirit especial importància 
la valoració de característiques pròpies del tumor que, 
per si soles, proporcionen una valuosa informació 
pronòstica (Durán HJ, 2007).

2. LA TÈCNICA DEL GANGLI SENTINELLA

La BSGS ha substituït a la LDNA en la pràctica 
assistencial de la majoria de centres perquè és tan 
precisa com la limfadenectomia en l’estadificació 
axil·lar, proporcionant una correcta predicció de 
l’estat ganglionar axil·lar global en més del 90% dels 
carcinomes de mama T1T2N0 menors de 3 cm i la taxa 
de falsos negatius es troba entre el 0 i el 10% en sèries 
llargues (Giuliano AE, 1997; Bass SS, 1999). El benefici 
d’aquests resultats radica en que la LDNA i la mortalitat 
associada poden evitar-se en pacients amb ganglis 
sentinella negatius.

2.1. Concepte de gangli sentinella

Es defineix com a gangli sentinella al gangli limfàtic 
que rep de forma directa i en primer lloc el drenatge 
limfàtic d’una determinada lesió tumoral.

 

Tumor 

Gangli Sentinella 

Gangli 
secundario 

Gangli 
terciari 

Figura 1. Representació 
esquemàtica del 
concepte de gangli 
sentinella (esquema 
modificat de Nieweg OE, 
Ann Surg Oncol 
2004;11:169S-173S). 

Aquest concepte es fonamenta en la idea de 
Halsted de la disseminació seqüencial de les cèl·lules 
a través dels vasos limfàtics, en la que concep que 
un tumor maligne primari drena inicialment, de 
forma ordenada i previsible, cap a un gangli limfàtic 
determinat, denominat gangli sentinella, situat en el 
conjunt ganglionar d’una regió concreta. Quan ocorre 
la disseminació metastàtica, les cèl·lules tumorals 
afectaran en primer lloc a aquest gangli limfàtic i 
posteriorment a altres ganglis de la mateixa cadena 
ganglionar (Valdés Olmos RA, 1999).

El terme de gangli sentinella va ser empleat per 
primera vegada al 1960 per Gould i cols (Gould EA, 
1960) en tumors de paròtide. El van definir com un 
gangli anatòmicament constant; l’anàlisi d’aquest gangli 
durant la cirurgia del càncer de paròtide determinava 
si el pacient seria sotmès o no a una dissecció radical 
del coll.

Al 1977, Ramón Cabañas va propagar el concepte 
de gangli sentinella mitjançant estudis del drenatge 
limfàtic del càncer de penis (Cabañas RM, 1977). Igual 
que Gould, afirmava que el gangli sentinella presentava 
un lloc anatòmicament fixe en el càncer de penis.

Posteriorment, Cabañas, Morton i cols van introduir 
l’ús del blau d’isosulfà amb la finalitat de detectar el 
gangli sentinella durant l’acte quirúrgic en els pacients 
amb melanoma maligne (Morton DL, 1992).

A principis dels 90 la BSGS va començar a aplicar-se 
en el càncer de mama, primerament utilitzant colorants 
vitals i posteriorment, traçadors isotòpics col·loïdals.

En el càncer de mama l’objectiu fonamental de 
l’aplicació de la tècnica de la BSGS ha estat reduir la 
morbiditat associada a la LDNA. Si la biòpsia és negativa, 
la limfadanectomia es pot evitar, amb la conseqüent 

Figura 1. Representació esquemàtica del concepte 
de gangli sentinella (esquema modificat de Nieweg 
OE, Ann Surg Oncol 2004;11:169S-173S).
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disminució de la morbiditat. Quan el gangli sentinella 
està lliure de malaltia s’accepta que els altres ganglis 
limfàtics tampoc contindran metàstasis, al considerar-se 
com a mínimes les possibilitats de metàstasis “en salt”. 
Quan el gangli sentinella presenta cèl·lules tumorals hi 
ha un risc elevat de que els ganglis limfàtics secundaris 
també en continguin i la dissecció limfàtica regional 
està indicada (Valdés Olmos, RA 1999).

2.2. Traçadors

2.2.1. Colorants vitals:

S’han descrit nombrosos tipus de colorants vitals, 
com el blau d’isosulfà (Lymphazurin®), el blau vital 
(patent blue V® o Alphazurine 2G®), el blau de metilè, 
el feniloxalat (cyalume®) i la fluoresceïna. No tots són 
òptims per la BSGS, donat que alguns, com el blau de 
metilè, presenten una pobre difusió per via limfàtica 
(Morton DL, 1992). Els marcadors limfàtics fidedignes 
haurien de ser apolars i poc hidrosolubles, com el blau 
d’isosulfà o el blau vital, que són els més empleats. No 
obstant, s’han descrit nombrosos efectes secundaris, 
d’entre els que destaquen urticària (Cox CE, 2000; Kuerer 
HM, 2001; Sadiq TS, 2001; Montgomery LL, 2002), 
eritema, edema perioral (Cimmino VM, 2001; Lyew 
MA, 2000), dessaturació d’oxigen (Momeni R, 2004) i 
anafilàxia (Cimmino VM, 2001; Longnecker S, 1985; 
Albo D, 2001). Pel contrari, a excepció de la ulceració 
en la pell en els casos d’injecció subdèrmica, no s’han 
descrit reaccions d’hipersensibilitat secundàries al 
blau de metilè, pel que és la millor alternativa al blau 
d’isosulfà (Thevarajah S, 2005).

En general, la taxa de detecció del gangli sentinella 
que s’aconsegueix amb l’ús exclusiu de colorants vitals 
no arriba als nivells òptims, arribant únicament al 90% 
en mans expertes. Per altra banda, l’ús de colorants 
vitals presenta una sèrie d’inconvenients. En primer 
lloc, donat que s’ha d’identificar la via limfàtica aferent i 
arribar al gangli sentinella a través d’una dissecció àmplia 
de teixits, en ocasions implica una cirurgia agressiva 
que excedeix la que persegueix en si el concepte de 
gangli sentinella. Per altra banda, en ocasions, durant 
la cirurgia es requereix la injecció repetida de colorant, 
al menys cada 20 minuts, ja que el colorant no sempre 
queda ben fixat al gangli i “transita”.

2.2.2. Radiotraçadors:

L’alternativa als colorants vitals són el col·loides 
marcats amb isòtops radioactius.

2.2.2.1. Comportament biològic dels col·loides:

Els col·loides estan constituïts per partícules neutres 
i biològicament inertes, que es marquen amb 99mTc. 
Després de ser injectades en l’espai intersticial, són 
absorbides en petita proporció pels vasos limfàtics 
i arriben ràpidament als ganglis limfàtics, on són 
retingudes mitjançant atrapament o fagocitosi pels 
macròfags, fet que ocorre en el si subcapsular. Els 
factors més importants que influeixen en la migració 
del traçador son: 

a) la mida de la partícula

Les partícules menors de 5 nm poden travessar la 
membrana capil·lar, fet que provocaria l’absència de 
migració per via limfàtica i una captació considerable de 
traçador per part del fetge i de la melsa. Les partícules de 
mides entre 5 i 100 nm s’associen amb una visualització 
óptima dels canals limfàtics i dels ganglis limfàtics. 
Les de mida superior als 100 nm queden retingudes a 
l’espai intersticial del punt d’injecció i mostren escassa 
o nul.la migració (Eshima D, 2000; Vazquez A, 1999), fet 
que comportaria una menor visualització dels ganglis 
limfàtics i inclús una absència de visualització. Tot ell 
podria provocar una infraestimació del nombre de 
ganglis sentinella.

 b) el nombre de partícules injectades.

Influeix tant en la taxa d’absorció des del lloc 
d’injecció com en la fagocitosi pels macròfags dels 
ganglis (Griffin FM JR, 1975). La fagocitosi macrofàgica 
mediada per receptors pot incrementar-se per 

 
< 5 nm 

Baixa retenció en el gangli limfàtic 

Penetració de la membrana capilar 

Incorporación sanguínea elevada 

Intensa captación hepato-esplénica 
5-100 nm 

Visualització de canals limfàtics 

Retenció adecuada en el gangli 
sentinella 

Más ganglios linfáticos secundarios 

Pueden sobreestimar el número de ganglios 
centinela 

> 100 nm 

Migració disminuida 

Menor visualització de ganglis limfàtics 

 Figura 2. Resum esquemàtic dels avantatges i limitacions 
de la linfogammagrafia en funció de la mida de la partícula 
utilitzada ( Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and 
Treatment. P.J. Ell, S.S. Gambhir). 
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2.2.2.3. Administració dels traçadors:

Tampoc existeix un consens establert en quan a 
la dosi a administrar, el volum total de la injecció i la 
via d’administració. Aquests tres paràmetres estan 
força relacionats entre si, essent probablement el lloc 
d’injecció el que condiciona l’elecció dels altres.

Dosi

S’han utilitzat des de dosis tan petites (Veronesi U, 
2001) com 0.2 mCi (7 MBq) fins a dosis de 10 mCi (370 
MBq) (van derEnt FW, 1999), depenen del lloc d’injecció 
i de l’interval de temps que ha passat des de la injecció 
fins la intervenció quirúrgica. S’utilitzen dosis més altes 
quan s’administra per via intratumoral. Això és degut 
a que la fracció de radiocol·loïde que s’incorporarà al 
drenatge limfàtic del tumor serà menor. En general, la 
dosi més freqüentment utilitzada varia entre 0.5-3 mCi.

Volum d’injecció

Segons alguns autors (Paganelli G, 1998) un volum 
de 0.4 ml és suficient, mentre que volums elevats (3-4 
ml) poden causar altes pressions en el lloc d’injecció 
(interstici) que col·lapsen els canalicles limfàtics. Pel 
contrari, s’ha vist que augmentar el volum d’injecció i 
la dosi de traçador, augmenta el percentatge de ganglis 
limfàtics detectats (Krag DN, 1998).

Lloc d’injecció 

A B C 

D E F 

A B C 

D E F 

l’activació d’un important nombre de receptors degut 
a un major nombre de partícules. Tenint en compte 
aquest fet, optimitzar la dosi de traçador i concentració 
de partícules, disminuint el volum de dilució estàndard 
de 4 ml a 2 ml també comporta un increment substancial 
de la captació pels ganglis limfàtics en la majoria de 
pacients amb carcinoma de mama. D’aquesta manera, 
es visualitzen més cadenes limfàtiques durant un 
període de temps més llarg.

2.2.2.2. Radiotraçador ideal:

El radiotraçador ideal per a la realització de la BSGS 
hauria de complir les següents característiques: una 
ràpida i gairebé complerta reabsorció limfàtica des del 
lloc d’injecció, la seva acumulació selectiva en el gangli 
sentinella i mínima en els ganglis limfàtics secundaris, 
econòmic i fàcilment assequible, no al·lèrgic ni irritant 
(Vera DR, 1997).

La mida de la partícula ha de ser suficientment petita 
per que permeti el seu pas a la circulació limfàtica i 
suficientment gran per ser atrapada i retinguda pel 
gangli limfàtic.

Taula 1. Radiotraçadors per limfogammagrafia i 
mida de les partícules 

Radiotraçador                                                   

Rang de mida de la partícula (nm)

99mTc-albúmina sèrica humana                                           2-3

99mTc-dextran                                                                            2-3

99mTc-DTPA-mannosyl-dextran                                      6-8

99mTc-sulfur  col·loïdal antimoni                                   3-30

198Au-col.loïde                                                                          5-30

99mTc-sulfur col·loïdal filtrat                      15-50

99mTc-nanocoloide d’albúmina humana    5-80                      

99mTc-sulfur col·loïdal no filtrat           100-400

99mTc-fluorur d’estany                                50-600

99mTc-fitat d’estany                                200-1000

99mTc-microcoloide d’albúmina h. 200->1000 

 Figura 3. Representació gràfica de la injecció del traçador en el càncer 
de mama (Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. P.J. Ell, 
S.S. Gambhir). 

Tècniques cutànies: A) Intradèrmica B) Subcutània C) Subareolar D) 
Periareolar. Tècniques intramamàries: E) Peritumoral F) Intratumoral. 
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Tampoc existeix un acord establert sobre quina 
és la millor via d’administració, podent ser profunda 
(peritumoral i intratumoral) o superficial (intra/
subdèrmica i periareolar/subareolar).

L’elecció del tipus d’injecció s’ha d’adequar als 
objectius d’estadificació dels grups oncològics dels 
diversos hospitals. La taula 2 resumeix de manera 
esquemàtica les àrees de drenatge limfàtic visualitzades 
segons el lloc d’injecció utilitzat. Quan s’ha adoptat 
la decisió d’abordar tant els ganglis axil·lars com els 
no axil·lars per l’estadificació, es justifica l’elecció de 
les tècniques d’injecció profundes. Amb l’objectiu 
d’una estadificació precisa, i tenint en compte la nova 
classificació TNM, hauria de realitzar-se la injecció 
peritumoral o intratumoral, ja que són les que 
garanteixen un percentatge important de visualització 
de ganglis sentinella en localitzacions extraaxil·lars. Per 
altra banda, els grups que promouen la utilització de 
les vies superficials descriuen la seva facilitat i l’escàs 
impacte clínic que representa el percentatge de ganglis 
sentinella metastàtics extraaxil·lars.

S’ha de tenir en compte, a més a més, l’accessibilitat 
del lloc d’injecció. Si és directament accessible, com 
és el cas dels tumors palpables, el temps entre la 
injecció i l’adquisició gammagràfica pot ser òptim. 
No obstant, quan el tumor no és palpable la injecció 
del radiotraçador ha de realitzar-se mitjançant guia 
ecogràfica o estereotàxia, fet que requereix una estreta 
col·laboració entre el metge nuclear i el radiòleg i 
allarga el procediment.

Taula 2. Àrees de drenatge limfàtic visualitzades 
segons el lloc d’injecció del radiotraçador.

ZONA DE DRENATGE  
(detecció gangli Sentinella)

LLOC 
INJECCIÓ

AXIL.LA MAMÀRIA 
INTERNA

SUPERFICIAL +++ +/-
PROFUNDA +++ +++

2.2.2.4. Adquisició gammagràfica:

Existeix controvèrsia en quan a la importància de 
la realització de la limfogammagrafia prequirúrgica, 
la qual proporciona un mapa del drenatge limfàtic de 
cada pacient, amb la possibilitat de detectar ganglis 
sentinella en localitzacions inesperades. Alguns autors 
afirmen que el seu rendiment es escàs i afegeix certa 
complicació a la tècnica (Mc Masters KM, 2000). No 

obstant, la majoria dels autors la recomanen donat 
que la seva utilitat no només radica en la diferenciació 
entre el gangli sentinella i els secundaris, sino que és 
fonamental per visualitzar drenatge limfàtic extraaxil·lar 
(Paradelo C, 1999).

2.2.2.5. Sondes gammadetectores:

Són equips portàtils dissenyats per detectar 
radiacions ionitzants, de gran ús en l’àmbit de la 
cirurgia radioguiada. Es componen de dos elements: 
l’analitzador i la soda gammadetectora.

La sonda ideal hauria de tenir les següents 
característiques: 1) elevada sensibilitat; 2) excel·lent 
col·limació; 3) blindatge adequat; 4) petita mida; 5) 
simplicitat d’ús i 6) baix cost.

3. ESTAT ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR

L’estat ganglionar axil·lar és el factor pronòstic 
més important per determinar recurrència tumoral i 
supervivència en pacients amb carcinoma primari de 
mama. Avui en dia, la BSGS ha reemplaçat la LDNA en 
la pràctica clínica donat que: 1) és tan acurada com 
la LDNA en l’estadificació axil·lar; 2) proporciona una 
correcta predicció de l’estat ganglionar axil·lar global en 
> 90% dels carcinomes invasius de mama T1T2N0 < 3 
cm i quan es centra en tumors ≤10 mm assoleix quasi 
el 100%; i 3) la taxa de falsos negatius és del 0 al 10% 
en series llargues. D’aquests resultats se’n conclou que 
la morbiditat associada a la LDNA es pot evitar en els 
pacients amb ganglis sentinella negatius.

No obstant, la LDNA segueix sent la pràctica habitual 
en els casos en els que el gangli sentinella es troba 
afectat per metàstasis, ja que identifica correctament 
les metàstasis ganglionars i manté el control regional. 

En el 50-65% dels casos, però, l’únic gangli afectat 
és el gangli sentinella, pel que es comença a posar en 
dubte el benefici d’una limfadenectomia completa.

La biologia del càncer es coneix molt més en el 
moment actual que no pas quan es va introduir la 
LDNA. Alguns factors biològics poden influir en la 
predilecció d’algunes cèl·lules tumorals per envair 
selectivament ganglis limfàtics i no les vísceres, mentre 
que alguns tipus tumorals metastatitzen a uns certs 
òrgans i no a d’altres. Reconèixer la complexitat de la 
biologia tumoral ha canviat el maneig terapèutic del 
càncer, amb més ús de teràpies sistèmiques per tractar 
cèl·lules tumorals ocultes. Conseqüentment, la decisió 
d’administrar teràpia sistèmica es veu influenciada per 
una varietat de factors relacionats amb el propi pacient 
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i el tumor, amb l’estat ganglionar tumoral influenciant, 
però no dictant necessàriament l’ús de quimioteràpia. 

S’han desenvolupat una varietat d’algoritmes per 
ajudar als clínics a decidir quins pacients es poden 
beneficiar de la LDNA i quins no. La revisió de dades 
sobre seguiment i epidemiologia mostra que l’ús de la 
LDNA en el cas de metàstasis en el gangli sentinella ha 
disminuït en els darrers anys. Cap estudi ha demostrat 
el benefici o el perjudici pel que fa a la supervivència si 
s’evita la LDNA quan el gangli sentinella és positiu.

El Febrer de 2011, Giuliano i cols (Giuliano AE, 2011) 
van publicar un estudi randomitzat amb 891 pacients 
amb carcinoma de mama i gangli sentinella positiu en el 
que van analitzar el benefici real de realitzar una LDNA. 
Van concloure que la LDNA no és més beneficiosa que 
la BSGS sola pel que fa al: a) control local; b) temps 
lliure de malaltia i c) supervivència global, i que la 
única informació addicional que aporta la LDNA és 
el npmbre de ganglis que contenen metàstasis. No 
obstant, aquesta informació no canvia el tractament en 
la majoria de situacions i augmenta la morbiditat.

Per tant, la LDNA pot no ser justificable en pacients 
amb carcinoma de mama T1T2N0 i metàstasis 
diagnosticades en el gangli sentinella que son tractades 
amb cirurgia conservadora de la mama, radioteràpia 
complerta de la mama i teràpia sistèmica adjuvant.
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COL-LOQUIS I SESSIONS CIENTÍFIQUES: Any Doctora ALEU 2013. Col·loqui en col·laboració amb el COMB

ELS CANVIS EN L’ExERCICI DE LA PROFESSIÓ DE LES METGESSES

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2014; 60-63

  Edelmira DOMÈNECH LLABERIA 

Aquesta presentació forma part de “l’any Dra Aleu 
2013” organitzat pel  Dr. Bruguera des del col·legi de 
metges de Barcelona. Té relació amb la sessió que es va 
fer a la seu del col·legi el mes de juny del 2013, presidida 
pel doctor Miquel Vilardell, president del COMB.

El principal motiu de fer aquesta sessió a l’edifici de 
la Reial Acadèmia és el fet que aquí van estudiar les 
deu primeres metgesses catalanes de l’època moderna. 
Aquí es matriculava el 28 d’octubre de 1874 Dolors Aleu 
i Riera. Aquí, en els seients de pedra que avui encara 
estan intactes a la Sala Gimbernat, al voltant d’una taula 
anatòmica molt ben conservada, s’assegueren tots el 
estudiants i estudiantes de medicina de Catalunya  fins 
l’any 1906 en que es va traslladar la Facultat a l’actual 
edifici del carrer de Casanova.

El COMB va dedicar un any a la Dra. Aleu per 
commemorar que el 2013 feia cent anys que aquesta 
metgessa havia mort a Barcelona després de 30 anys 
d’exercici continuat de la medicina en aquesta ciutat. 
L’hem trobada en els llibres de registre del col·legi 
de metges de finals del XIX . Hi figura el 1898 com a 
col·legiada a la llista de metges que exerceixen a la 
província de Barcelona quan encara la col·legiació no 
tenia caràcter obligatori.

 Havia nascut el 3 d’abril de 1857. El pare era originari 
de Cornudella de Montsant i la mare de St Marti de 
Provençals, poble del pla de Barcelona (dades que 
consten en el seu expedient universitari) però ella 
nasqué a Barcelona i va morir  a Barcelona.  

Durant el seu temps d’estudiant ja intervenia en 
sessions clíniques. L’any 1879 acaba els estudis de 
medicina amb un expedient molt brillant i el 2 de juny de 
1880 va demanar el permís a Madrid per fer l’examen de 
grau de llicenciatura  però no se li autoritza fins a l’abril 
de 1882. Una companya seva que ho havia demanat 
quasi dos anys abans tampoc no havia aconseguit fins a 
1882. Aleu va fer els exercicis de l’examen de grau  els 
dies 19 i 20 d’abril de 1882 i va a  passar  a ser la primera 
dona llicenciada a la Facultat de Medicina de Barcelona 
i amb la màxima qualificació. També fou la primera en 
obtenir el títol de doctorat amb la tesi “De la necesidad 
de encaminar por nueva senda la educación higiénico 
moral de la mujer” (1883).

Com a metgessa va tenir una vida molt activa i va 
exercir la professió a Barcelona durant un període de 30 
anys, vencent els obstacles que, pel fet de ser dona, va 
trobar el llarg del seu camí. Tampoc va oblidar l’aspecte 
més científic i va publicar articles i alguns llibres. En 
cita uns quants un treball publicat l’any 2000 per 
Judith Camps i Marta Casasús amb el títol “Aportació 
al coneixement de la doctora Dolors Aleu, metgessa 
catalana (1857-2013)”. Dolors Aleu també fou la 
primera metgessa catalana en pertànyer a una Societat 
Científica estrangera important i encara es va dedicar 
a l’ensenyament. Impartia classes a l’Acadèmia per la 
il·lustració de la dona  que tenia la seu a la Rambla, a 
Barcelona..

En quant a la seva vida privada es va casar amb Emili 
Cuyàs que no era metge.  

Van tenir  un únic fill  que va triar la  mateixa professió 
que la mare i que va morir durant la carrera. Dolors Aleu 
va viure 56 anys i va morir a Barcelona el 13 de febrer 
de 1913 a la seva casa de la muntanya pelada (pertanyia 
a la vila de Gracia) avui  barri de la Salut, deixant vidu 
el seu marit.

Evolució de la professió mèdica femenina en el 
segle xx

Des de la mort el 1913 de la primera dona llicenciada 
en medicina, fins a la dedicació de l’any a aquesta 
capdavantera, el 2013 han passat cent anys. Al llarg 
d’aquest temps la posició de la dona metge  ha anat 
canviant, primer d’una manera molt lenta, fins molt 
més enllà dels primers cinquanta anys d’aquesta etapa 
1913-2013. Després ha anat agafant un ritme molt 
ràpid. Els canvis en el nombre de dones que han exercit 
la medicina així com en els canvis en les especialitats 
a les que s’han dedicat  les metgesses han estat 
considerables. Poso un exemple. A la promoció que 
es llicencià el 1960 a Barcelona  van acabar només sis 
dones, un nombre semblant a les promocions de trenta 
anys anteriors. Trenta anys després el nombre de noies 
igualava el de nois i, a partir de la última dècada del 
segle XX, les noies que es matriculaven a medicina 
van passar a ser majoria i, després  de l’any 2000, el 
nombre de dones que  acabava la carrera superava el 
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dels homes. I així segueix en l’actualitat tot i que sembla 
ser que la diferència s’ha frenat una mica.

Ha estat un camí gens fàcil, en un segle en el que 
a Catalunya  hem viscut  èpoques d’estancament i 
d’altres  de canvis molt grans en poc  temps. Tots els  
esdeveniments socials i tecnològics  dels darrers trenta 
o quaranta anys no solament a  casa nostra, ans a tot 
el món occidental, han marcat profundament l’evolució 
de l’exercici de la professió mèdica de la dona.

En el segle XIX  la medicina estava en mans dels homes. 
Feia falta un canvi. Calia que algú el comencés. Aquí el 
van iniciar tres dones: Ma Elena Masseras,  d’origen 
tarragoní, Dolors Aleu, barcelonina i Martina Castells, 
lleidatana, que es van matricular i cursar la carrera de 
medicina entre 1872 i 1881. (veure taula)  Reberen el 
recolzament del catedràtic de Cirurgia, doctor Joan Giné 
i Partagàs, que per aquest sol fet hagué de suportar que 
li diguessin ”mujeriego” i fou mal vist principalment per 
la premsa mèdica de Madrid.

Però en acabar, a les tres pioneres els faltava l’examen 
de grau    (llicenciatura) que requeria permís de Madrid.  
Quan varen demanar l’autorització per fer l’examen de 
llicenciatura les autoritats de Madrid es van espantar: 
com era possible que tres dones volguessin ser metges 
i ja haguessin cursat tota la carrera? Per permetre  a 
dones examinar-se de grau no existia reglamentació 
pròpia; hi havia un buit legal. El govern central veia amb 
molt mals ulls que les dones accedissin a la Universitat. 
La solució fou el silenci administratiu i  fer-les esperar. 
De les tres una, Elena Masseras, cansada d’esperar, va 
fer entremig la carrera de magisteri i quan l’any1882 
varen obtenir al permís, les tres es varen llicenciar 
però Elena Masseras va seguir fent de mestra i ja no 
es dedicà a la medicina. Martina Castells es casà amb 
un metge però va morir de l’embaraç el 1884. Aleu va 
exercir durant trenta anys a Barcelona. Fou l’única de 
les tres que va tenir un exercici professional llarg com 
a metgessa. 

Després de llicenciar-se les  primeres metgesses el 
govern central va promoure  lleis per tallar l’entrada de 
les dones a la universitat. Les que vingueren darrera van 
haver de seguir lluitant por poder estudiar medicina i 
més tard per poder assistir a classe a la Facultat. Però 
a Catalunya hi havia algunes dones que ja estaven 
cursant la carrera de medicina a la Facultat del carrer 
del Carme i aquestes pogueren acabar després de la 
promulgació e les lleis que barraven l’entrada de la 
dona a la Universitat. La quarta dona llicenciada en 

medicina a Catalunya fou Dolors Lleonart que va acabar 
l’any 1886, exercí a Gracia, on l’any 2006 el Plenari de 
l’Ajuntament del Districte de Gracia li va dedicar el nom 
d’un carrer. 

LES TRES PRIMERES METGESSES DE LA FACULTAT DE 
MEDICINA DE BARCELONA

NOM ELENA 
MASSERAS

DOLORS 
ALEU

MARTINA 
CASTELLS

Naixement 25-05-1853 03-04-1857 23-07-1852
Inici dels 
estudis

1872 1874 1875

Final dels 
estudis

1878 1879 1881

Any 
llicenciatura

25-10-1882      20-04-1882 25-04-1882

Any doctorat - 06-10-1882 09 - 10-1882
Defunció 04-10-1905 18-02-1913 21 - 01-1884

Estudiant brillant, es va casar amb un metge, tingué 
una vida professional activa. Va viure fins el febrer de 
1936. Després de  les quatre citades hi hagué una tall 
llarg de la matriculació.    En començar el segle XX sis 
noies, aconseguiren llicenciar-se en medicina després 
de fer part o tota la carrera a l’edifici del carrer del 
Carme. Foren: Sinèsia Pujalte que estudià els primers 
cinc anys a València i es  llicencià el 1901, Miracle Andreu 
que va començar la carrera a Saragossa i va acabar a 
Barcelona el 1903, Francesca Fontova, graduada el 
1903, Maria Dolors Pujalte, germana de Sinèsia que 
també es graduà l’any  1903, Trinitat Sais Plaja que es 
graduà el 1904 i Montserrat Bové, manresana que va 
acabar també el 1904.  Les següents ja varen estudiar a 
l’edifici de la Facultat de medicina del carrer Casanova 
que s’havia inaugurat el 1906. La primera graduada al 
carrer de Casanova fou Virginia Soler el 1908. (Corbella, 
2003).

Però el nombre de noies per curs va seguir essent 
molt baix fins molt entrat el segle XX. De fet no va 
créixer fins que l’any 1968 es va produir la massificació 
dels estudiants de medicina. A l’augmentar el nombre 
de nois matriculats també va créixer el nombre de 
matriculacions femenines. Es feia palès el canvi. L’any 
1968 es va crear a Catalunya una segona Facultat 
de Medicina, la de la UAB. En aquells anys voldria 
assenyalar també algunes altres fites importants que 
foren: la creació de les especialitats mèdiques, l’aparició 
dels primers residents (embrió dels actuals MIR) i els 
canvis en l’organització hospitalària.

Els canvis en l’exercici de la professió de les metgesses
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Per examinar l’evolució de la feminització de la 
medicina des de que es va llicenciar la Dra Aleu fins 
a l’entrada del segle XXI hem dividit aquest període 
de temps en diversos trams que han estat presentats 
per diferents participants a la taula rodona que es 
va celebrar a la Reial Acadèmia de Medicina el mes 
d’octubre de 2013.

El primer tram compren des de1882 fins a 1936  
quan va començar la guerra civil. D’aquest període en 
parlà Lluis Martínez. És periodista i autor d’un llibre 
sobre aquest tema.

El segon tram correspon a la guerra civil (1936-1939) 
que ha estat ben estudiat per Carles Hervás, metge i 
historiador. Les que els va coincidir la carrera amb la 
guerra civil van tenir moltes dificultats perquè se’ls va  
anul·lar les assignatures que ja tenien aprovades Sabem 
d’alguna noia que es va trobar en aquesta situació. Una 
és la Dra. Ma Teresa Guardiola  que fou entrevistada el 
febrer de 2913 per Núria Escur a la Vanguardia quan 
tenis 93 anys i encara seguia exercint de metge.

Després de la guerra, les poques dones metges que 
exercien ho feien en visita privada. Aquesta situació va 
durar molts anys. Aquí ens en parlarà la Dra. Montserrat 
Rutllan que quan ella va acabar la carrera encara 
persistia la mateixa situació: és a dir molt poques noies 
exercien la medicina i, les que ho feien, es dedicaven 
majoritàriament a la privada. Quan es va crear el 
“seguro obligatorio de enfermedad” algunes metgesses 
van començar a fer substitucions (i poques tenien plaça 
pròpia) a la seguretat social que llavors els ocupava 
molt poques hores al dia. 

Tercer tram.  Des de la massificació i   l’accés de la 
dona a la medicina hospitalària. L’evolució en aquests 
anys l’explica amb detall  la Dra Carmen Gomar, que 
ha viscut personalment durant anys la medicina 
hospitalària.

Fou realment la Dra. Aleu la primera dona metge a 
Catalunya?

Va ser la primera dona que va obtenir el títol de 
llicenciada en Medicina de l’estat espanyol en època 
moderna.  Però molt abans de 1882 hi hagueren 
èpoques en que les dones ja havien avançat molt en 
l’exercici de la medicina. També hi altres períodes de 
la història durant els quals a les dones se les prohibia 
exercir. 

Penso que dones curant malalts  en el medi familiar 
n’hi ha hagut sempre. Però l’activitat mèdica no s’ha 

exercit sempre amb títol, i de molts segles abans ja hi 
havia algunes dones que tenien permís per a exercir 
alguna tasca sanitària.

Un altre punt és si es dubtava de la capacitat de la 
dona per fer aquesta feina. Només cal recordar que, a 
l’Antiga Grècia, hi ha els escrits suficientment clars de 
Plató, defensant la igualtat intel·lectiva i de possibilitats 
de la dona. Ho diu ben clar a la República. Segons ell 
no hi ha dos naturaleses més diferents que l’home i la 
dona però a la pàgina 29 del text que he consultat de 
la República  escriu que “hay mujeres a propósito para 
la medicina” i   més de cent pàgines més enllà defensa 
que no existeix cap professió a la que no es pugui 
accedir per raó de sexe, ja que la naturalesa ha dotat 
de les mateixes capacitats els dos sexes. I afegeix que 
una educació idèntica per homes i dones no solament 
és possible ans també la més vàlida.

  A Catalunya hi ha antecedents de dones metges 
a la corona d’Aragó. A la baixa edat mitjana es troben 
dades sobre dones que exercien tasques sanitàries i 
algunes d’elles foren metgesses per decisió del Rei. 
Així durant el llarg regnat  de Pere III cap a la meitat 
del segle XIV, i dels seus fills Joan i Martí cap a finals 
de segle i fins a 1410. Aquestes dones que exercien la 
medicina no havien estudiat a la Universitat (hi havia 
la de Lleida des de 1300, i l’estudi de Medicina de 
Barcelona des de 1401) però tenien titulació de metge 
per ordre Reial. Gracies al treball de recerca d’alguns 
historiadors, el primer Antoni Cardoner, antic membre 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya,  se’n 
coneixen algunes: la cirurgiana reial Cahut, valenciana, 
documentada el 1332, Floreta de Sta Coloma de Queralt, 
Bellaire de la plana de Lleida, Reginó de Barcelona i 
algunes més. Totes elles tenien autorització d’exercici 
i de prescripció de medicaments. Però no s’esmenta 
cap tipus de formació més enllà de la pràctica. Però val 
a dir que tampoc tenien títol molt metges homes que 
exercien la medicina.

Suposem que l’exercici femení de la medicina a 
l’edat mitjana va ser més extens del que coneixem, La 
majoria de les que ens han arribat documents eren 
jueves. Després amb la persecució dels jueus van deixar 
molt pocs documents o s’han  perdut. Tenir un text 
escrit en lletra hebrea era perillós i els devien destruir. 
Aquestes jueves visitaven cristianes d’amagat, tot i 
estava perseguit si no es convertien. I els conversos, 
per la por devien també destruir els seus papers. La 
documentació medieval de dones fent de metges ha 
estat més estudiada a França i així hi ha alguns llistats 

  Edelmira Domènech Llaberia 



Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 29, número 2 Abril - Juny 2014 - ISSN: 1133-32866 63

llargs de “barberes” i cirurgianes a Paris i a Occitània, 
principalment a la Provença. 

 Sembla ser que també hi hagué una pràctica de la 
medicina de menys nivell entre població musulmana, 
més al país valencià. Però l’ensenyament de la medicina 
a les universitats era només per homes i cristians.

 Molts anys després, a començaments del segle 
XX sabem que l’ensenyament de la medicina a les 
Universitats encara estava vetada a les dones. És a dir 
hi ha hagut èpoques en que moltes dones van exercir 
la medicina, a un nivell poc reconegut, però, el que 
sembla clar, és que mai a les dones  se’ls havia permès 
l’accés als estudis superiors.   

Molts segles més tard se seguia privant a la dona no 
solament l’accés a la universitat ans també la pràctica 
de la medicina. A principis del segle XIX, Henrieta 
Faber s’hagué de disfressar d`home per treballar com 
a metge a L’Havana. Quan es va enamorar  va revelar 
que era una dona i, quan es casà, fou condemnada 
a deu anys de presó perquè a Cuba estava prohibit a 
les dones d’exercir de metge. A Anglaterra hi hagué 
un cas semblant, una dona es va disfressar d’home 
i va poder exercir de metge. Durant el XIX la situació 
va evolucionar molt poc. El segle XX ha estat el de 
creixement i transformació del panorama de l’exercici 
mèdic per part de les dones.

Potser cal recordar també que la primera doctora 
francesa en medicina va ser Madeleine Brès, originària 
d’Occitània, nascuda a Nimes, tot i que va fer la seva 
carrera professional a París. Va fer una tasca assistencial 
i  social important pel que fa a la cura dels nens, la seva 
alimentació i protecció. 

Quin pot ser al futur de l’exercici de la medicina de 
les dones?

Abans de parlar del nostre futur voldria assenyalar 
que en una part encara molt gran del nostre planeta 
l’educació de les noies està molt i molt endarrerida i  és 
molt diferent al que ens plantegem en el nostre món 
occidental. Per sortir d’aquesta situació en que s’han 
trobat les dones durant molts anys en el món occidental 
i en el que encara estan moltíssimes dones en altres 
cultures, considero que cal lluitar per superar quatre 
tipus de privacions en el que s’ha trobat la dona que vol 
arribar a ser metgessa i exercir la professió i que són les 
següents: 1- Privació de l’educació bàsica – milions de 
nenes en el segle XXI encara no van a escola 2) privació 
de la pràctica a les dones. Durant molts períodes de la 

història se’ls ha prohibit exercir de metges.  3) privació 
de l’educació superior; hi hagué un temps en que a les 
dones tot i podent fer de metge se’ls barrava el pas a la 
Universitat. 4) Dificultat de l’accés de la dona a llocs de 
gestió i d’alt nivell professional. 

En els països més avançats i democràtics els tres 
primers nivells han estat assolits en el llarg del segle 
XX i és probable que en un temps no massa llarg es 
podrà trencar  el denominat “sostre de vidre” que 
fa que en aquest moment hi hagin més homes que 
dones que ocupen llocs de responsabilitat  tant en els 
hospitals com a les Facultats de medicina. Això obligarà 
a resoldre un problema econòmic i social perquè no 
sigui un handicap per les generacions següents ja que 
la dedicació als més petits de la societat no es pot veure 
compromesa de cap manera si volem que els nostres 
fills creixin sans psíquicament. Però penso que es pot 
arribar a resoldre si s’evita la competència entre sexes i 
es prima la competència professional i motivacional per 
sobre del fet de ser home o dona.

El futur no el podem preveure massa i és complex.  
Cal tenir en compte per entreveure l’evolució  futura  
l’aspecte educatiu (essencial) , social, econòmic i polític. 
Mirant enrere la història del que ha sigut l’evolució de 
les dones en l’exercici de la medicina veiem que hi ha 
hagut èpoques en que les dones han fet de metges 
encara que fos sense el títol acadèmic i èpoques en que 
s’ha retrocedit segles enrere. El model actual de dones 
amb accés als estudis i a les professions, en aquest cas 
de medicina, en igualtat amb els homes, no és encara 
ben segur que pugui ser accessible a dones que en 
altres cultures se’ls reconeixen menys drets. 
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Fa un segle i mig, qui es podia imaginar que hi havia 
dones que somiaven a tenir estudis? Perquè en aquells 
anys, cal recordar-ho, els homes i les dones no eren 
iguals davant la llei. No tenien els mateixos drets. Els 
papers estaven ben repartits: l’home,  a treballar fora 
de casa, i prou. La dona, si no era pagesa o obrera, a la 
llar, cuidant del marit i dels fills. I si era pagesa o obrera, 
també; però després de deixar la salut al camp o a la 
fàbrica. Si alguna tenia aspiracions, que fes de mestra, 
potser de bibliotecària. O de llevadora, sempre que fos 
viuda o casada.

La subordinació femenina anava tant d’acord amb la 
pretesa llei natural que ningú va pensar a reglamentar 
segons quins escenaris. A les autoritats no se’ls va 
acudir de promulgar lleis prohibint l’accés de la dona 
als estudis superiors. Per a què, si no n’hi havia cap? 
Així doncs, aprofitant aquest buit legal i jugant amb la 
política dels fets consumats, unes dones van ingressar a 
la Universitat de Barcelona. I no ho van fer en qualsevol 
facultat, sinó en la de Medicina, que en aquell moment 
s’allotjava on és ara la Reial Acadèmia de Medicina.

La situació del segle XXI és molt oposada a la de fa 
gairebé segle i mig. La dona té ara una gran presència 
en el món sanitari, i aviat serà hegemònica. N’hi ha 
prou amb fer una ullada a les aules de Medicina per 
comprovar-ho. Potser és hora de tancar el cercle. Hi ha 
historiadores que afirmen que fa mil·lennis la medicina 
també era una professió femenina.

Però al segle XIX, i des de molt temps enrere, la 
situació era diferent. La medicina estava en mans dels 
homes. Calia un canvi? Sí, però sempre hi ha d’haver qui 
el comenci, qui assenyali el camí, qui demostri que el 
que alguns titllen de quimera és perfectament possible. 
En aquest cas, no va ser una dona, sinó tres, les que hi 
van obrir pas.

Parlem de Maria Elena Maseras i Ribera, de Dolors 
Aleu i Riera i de Martina Castells i Ballespí. Les tres es 
van llicenciar, però només dues, Aleu i Castells, van fer 
i superar l’examen de doctorat. De les tres, només una, 
Aleu, va tenir una carrera professional mèdica llarga. 

Maria Elena Maseras es va dedicar a l’ensenyament, i 
Martina Castells va morir al poc d’iniciar el seu exercici.

Durant un quant temps hi va haver un cert debat 
sobre quina de les tres, Maseras, Aleu o Castells, havia 
estat la primera metgessa de Catalunya. La polèmica, 
com veurem, s’explica un cop més per la burocràcia. 
Els doctors Jacint Corbella i Edelmira Domènech 
determinen que Maria Elena Maseras va ser la primera 
metgessa en sentit estricte, perquè va ser la primera en 
acabar els estudis; però Dolors Aleu va ser la primera 
que va obtenir el grau de llicenciada, malgrat que 
Maseras havia demanat abans el permís per examinar-
se. Ara bé: Martina Castells i Dolors Aleu es van doctorar 
quasi simultàneament. Maria Elena Maseras no es va 
doctorar.

Totes tres, i no serien pas les últimes, van haver 
de passar per les forques caudines de la burocràcia 
per tirar endavant el seu discutit dret a l’educació 
superior. Unides per la burocràcia, però també per dues 
característiques comunes: tenien una gran força de 
voluntat i una intel·ligència brillant. Prou i amb escreix 
com per deixar en ridícul els que les volien barrar el 
pas al·legant arguments tronats com ara que el cervell 
femení era més petit i menys capaç.

La seva iniciativa va provocar un llarg debat públic 
que va durar dècades. Hi havia persones favorables a 
l’accés de la dona als estudis superiors, però moltes 
altres  dibuixaven un panorama apocalíptic si tal 
cosa succeïa. Sí, perquè després les dones voldrien 
ser catedràtiques, advocades, jutgesses, polítiques i 
ministres. Voldrien ser com els homes. I llavors les llars 
quedarien abandonades i la societat cauria en el caos.

I en aquest punt, ¿ens hauria de sorprendre que 
doctors com el gran Joan Giné Partagàs o Josep 
Letamendi, que treballaven perquè la sanitat catalana 
arribés als nivells de França o Alemanya, també 
aprovessin que les dones estudiessin?

Quan Maseras, Aleu i, més tard, Castells, van 
començar a demanar permisos per obtenir el títol, les 
autoritats de Madrid es van adonar que unes dones 
havien ingressat a la Universitat. En què estarien 
pensant? I ara què es podia fer? Primer van intentar 
de negar-los el dret a l’examen i després van provar de 
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fer que el títol no tingués cap valor professional. Però 
resulta que no hi havia cap llei que emparés les tals 
cacicades.

Així doncs, després de prendre’s uns mesos de temps, 
el govern espanyol va emetre una reial ordre, la del 
16 de març del 1882, que acotava l’entrada femenina 
a la universitat. Totes les que volguessin ingressar a 
partir d’aquell moment haurien de demanar un permís 
especial, com veurem més endavant.

Quan aquestes dones van decidir iniciar els estudis 
universitaris, Catalunya i Espanya vivien una època 
de gran efervescència política. Finalitzava el sexenni 
democràtic amb l’acostumat cop d’Estat, en aquesta 
ocasió del general Pavía, que va donar pas a una 
restauració borbònica amb aparença constitucional. 
Catalunya tenia en aquella època només 1,7 milions 
d’habitants, cens que a finals del segle fregaria els dos 
milions. Disset de cada cent catalans vivien a Barcelona, 
ciutat cada cop més industrial.

Va ser una època de grans aldarulls al camp, per 
causa de la fil·loxera i la rabassa morta. També va ser 
una etapa d’especulació forassenyada coneguda com la 
febre d’or i que va acabar abruptament al 1882. Va ser 
l’època igualment en la qual es gestava la guerra de la 
independència de Cuba i el catalanisme polític modern.

Mentrestant, com apunten algunes historiadores, 
la societat es movia entre dos pols: el de la tradició, 
que desconfiava de qualsevol progrés que afavorís les 
dones; i el de les noves conviccions que afloraven dins i 
fora de les fronteres. Hi havia una transformació social 
en marxa que per força afavoriria, no sense resistències, 
l’accés de la dona a totes les àrees del coneixement.

***
Maria Elena Maseras va néixer a Vila-seca 

(Tarragonès) el 25 de maig de l’any 1853, tot i que 
durant un quant temps es va creure que era natural 
de Barcelona, perquè la família es va traslladar a viure 
a aquesta ciutat. El seu pare era veterinari i la mare 
havia exercit de mestra. Durant uns anys van viure a la 
Barceloneta i també al Raval, al carrer de Sant Pau.

La jove Maseras es va treure el títol de batxillerat 
a Barcelona, després de moltes consultes, gràcies a 
un permís del brevíssim rei Amadeu I. Va iniciar els 
estudis de Medicina el 1872 i els va finalitzar el 1878. 
Es va inscriure com alumna lliure, perquè la seva idea 
era estudiar amb professors particulars i presentar-se 
només als exàmens; però un canvi de disposició legal, 
l’any 1875, la va obligar a assistir a l’aula. No només no 

hi va haver cap incident, sinó que els seus companys la 
van rebre amb aplaudiments.

L’1 de febrer del 1879 va demanar d’examinar-se per 
obtenir la llicenciatura, però el permís no va arribar fins 
el 19 de juny del 1882, gairebé tres anys i mig més tard. 
I és que, com s’ha dit, a Madrid no sabien què fer amb 
aquell imprevist. Es va examinar el 25 d’octubre d’aquell 
mateix 1882 i va obtenir un excel·lent.

Segons explica Betsabé Garcia a Juguen dames, Maria 
Elena Maseras havia marxat a Madrid, potser amb la 
intenció de finalitzar la carrera i fer el doctorat com 
més aviat millor. Es va examinar d’algunes assignatures 
pendents, però en va suspendre una, la d’història de la 
medicina.

Tampoc és que ho tingués gaire fàcil per aconseguir 
els permisos. A favor seu jugava el buit legal; i en contra, 
la burocràcia i la tradició. Va aprofitar l’espera estudiant 
per ser mestra. I després va tenir temps per preparar-
se unes oposicions per ser directora de l’Escola Normal 
Central de Madrid, però la plaça la va guanyar Carmen 
Rojo, una recomanada de José de Osorio Silva, duc de 
Sexto i majordom reial.

Potser desanimada pels molts obstacles que havia 
hagut de superart, va renunciar a exercir de metge, 
però el seu mèrit històric no li pot prendre ningú. Des 
del novembre del 1883 va començar a treballar com a 
mestra a Vilanova i la Geltrú i, més tard, a partir del 
1890, a Maó. Va exercir la seva segona professió en una 
escola situada al número 5 del carrer de sant Josep fins 
al moment de la seva mort, causada per una miocarditis, 
el 4 de desembre del 1905. No sé sap si mai va fer de 
metge, però en l’esquela mortuòria trobada pel doctor 
Corbella hi consta el títol de doctora.

***
Dolors Aleu i Riera (1857-1913), filla de Joan Aleu i 

Eulàlia Riera, objecte central d’aquest homenatge, és 
un personatge molt important perquè es va doctorar i, 
sobretot, va exercir la professió durant 25 anys.

La família Aleu vivia a Barcelona, però era d’origen 
prioratí. Dolors Aleu va néixer el 3 d’abril del 1857. Va 
viure al carrer del Carme, molt a prop de la Facultat, 
i més tard al de sant Domènec del Call. Va acabar el 
batxillerat el mes de juliol del 1874 i al setembre del 
mateix any, dos més tard que Maria Elena Maseras, 
va començar els estudis de Medicina, tot i que per 
raons familiars el primer curs el va fer a València, on va 
aprendre amb el professor A. Fórmica Corsi, també un 
gran defensor de la il·lustració femenina.

Lluís Martinez
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Dolors Aleu era filla d’una família de classe mitjana de 
Barcelona. El seu pare, Joan Aleu, doctor en farmàcia, 
va tenir diversos càrrecs públics: cap de la policia 
municipal, tinent d’alcalde i alcalde del barri del Raval.

Va ser educada amb preceptors durant els primers 
anys de la seva vida. Tenia una  intel·ligència brillant. 
Als cinc anys ja sabia llegir. Va acabar els estudis de 
Medicina l’any 1879, amb un currículum brillant que 
conté 15 excel·lents. Com Maseras, va ser víctima de 
la burocràcia. Va haver d’anar personalment a Madrid 
per fer valdre els seus drets. Va demanar el permís per 
fer l’examen de llicenciatura el 2 de juny del 1880, però 
l’autorització no va arribar fins el 4 d’abril del 1882, és 
a dir, abans que el de Maseras, tot i que ella ho havia 
demanat gairebé any i mig abans. Es va examinar el 20 
de juny del 1882 i va obtenir un excel·lent. Així es va 
convertir en la primera dona llicenciada en Medicina de 
l’Estat espanyol.

Com hem vist, el retard en la concessió del permís, 
que també afectaria Martina Castells, responia al fet 
que les autoritats havien estat discutint durant mesos 
l’estratègia per barrar el pas de les dones als estudis 
superiors. No va ser fins que no es va emetre la reial 
ordre del 16 de març del 1882 que no es va desencallar 
tot l’afer.

Dolors Aleu va fer els exàmens del doctorat el 8 
d’octubre del 1882, només 4 dies després que ho fes 
Martina Castells,  i no sense abans d’haver de superar 
un altre cop la ferma oposició de la burocràcia i del 
mateix rector de la Universitat de Madrid, únic lloc de 
tot l’Estat on llavors era possible aconseguir el grau.

El mateix 1882, quan encara no tenia el títol de 
doctora, es convertir en la primera dona que ingressava, 
després d’un llarg debat, en la Societat Francesa 
d’Higiene. Les corporacions professionals catalanes i 
espanyoles la rebrien amb més fredor.

La tesi doctoral de Dolors Aleu té com a títol “De 
la necesidad de encaminar por una nueva senda la 
educación higiénico-moral de la mujer” (1883). Per 
què va triar aquest tema? Ella mateixa ho explica: “El 
considerar que encara hi ha qui discuteix i disputa al 
nostre sexe l’aptitud per als estudis professionals ha 
estat per a mi un motiu d’inspiració per adoptar com 
objecte d’aquesta tesi el següent tema.” I la doctora 
també fa aquesta constatació que ens omple de 
vergonya retrospectiva: “Sembla increïble que hi hagi 
qui cregui i digui que la instrucció de la dona és un 
perill.”

Dolors Aleu va demanar permís al catedràtic Joan 
Giné i Partagàs per dedicar-li la tesi, ja que sempre 
l’havia encoratjat a persistir en els estudis malgrat els 
obstacles que anaven apareixent. El doctor Giné es va 
sentir molt honorat i va respondre, en referència als 
que volien barrar el pas a les dones: “El dia que la dona 
elabori tant bé com pot el pensament, es refermaran la 
llibertat i el progrés; és a dir, dues coses diametralment 
oposades a les que els seus pobres esperits desitgen”. La 
tesi es va publicar el 1883 a La Independencia Médica, 
revista que també dirigia el doctor Giné i Partagàs.

La doctora Aleu va exercir com a ginecòloga i pediatra 
de prestigi a Barcelona. Tenia grans inquietuds socials 
en favor de la dona que no s’havien exhaurit amb la 
redacció de la seva tesi. Així, durant el temps que va 
romandre oberta, va ser professora d’higiene domèstica 
de l’Acadèmia de Ciències, Arts i Oficis per a la Dona, 
més coneguda com Acadèmia per a la Il·lustració de 
la Dona, fundada el 1885 per ella mateixa i la famosa 
concertista d’arpa Clotilde Cerdà i Bosch (1852-1926), 
de nom artístic Esmeralda Cervantes. L’acadèmia, 
situada al número 10 de la Rambla de Canaletes, oferia 
classes a unes 300 nenes de famílies obreres. Només 
va estar oberta dos anys i va acabar amb un dèficit de 
12.000 pessetes. Era una institució massa avançada per 
a la societat de l’època.

Dolors Aleu va escriure textos divulgatius com ara el 
titulat Consejos a una madre. Sobre el regimen, limpieza, 
vestidos, sueño, ejercicio y entretenimiento de los niños, 
que va preparar mentre estudiava el quart curs. També 
exercia desinteressadament com a pediatra a la Casa de 
la Caritat, on hi anava periòdicament.

El seu domicili era a la Rambla del Liceu, però després 
el va traslladar al número 31 de la Rambla de Catalunya, 
on també tenia la seva consulta. La seva clientela era 
sobretot femenina. En una ocasió va escriure que havia 
tractat dones que feia molt de temps que patien una 
malaltia, i que així haurien continuat si no haguessin 
tingut l’oportunitat que les consultés una metgessa. 
Bona prova que hi havia una demanda social que les 
noves doctores anaven a satisfer.

El 1883, un any després de doctorar-se, es va casar 
amb l’agent de borsa Camil Cuyàs, amb qui va tenir 
dos fills. El primer va ser enginyer. El segon va morir de 
tuberculosi pulmonar als 21 anys, quan ja era metge 
intern a la Facultat de Medicina de Barcelona. Sembla 
que aquest disgust familiar va precipitar la seva mort, el 
1913. Només tenia 55 anys. També sembla que el seu 
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espòs es va desfer de tots els seus llibres i papers, de 
manera que el seu record va quedar reduït a unes fotos, 
un escriptori i un mocador que atresora una besnéta 
seva.

***
Martina Castells Ballespí (1852-1884) va néixer en 

una família de metges de pensament liberal i preocupats 
per l’avenç de la medicina. La nissaga mèdica la va 
començar el besavi. Metge era l’avi, el pare i també ho 
van ser els seus germans. Letamendi diria anys després 
que la doctora Castells “posseïa una predestinació” a 
la medicina “per la condició hipocràtica de la família”. 
Doncs bé: no va ser bufar i fer ampolles. Era dona i, a 
més, tenia problemes de salut.

Als vuit anys va ser enviada a casa d’uns oncles seus 
a Zumaia (Guipúscoa) per curar-se d’una oftàlmia que 
la va apartar de la lectura i l’escriptura. Però allà va 
aprendre l’èuscar en poc temps per poder jugar amb els 
nens del veïnatge. Va tornar a casa, però la mort d’un 
germà seu al riu Segre la va commocionar i a més va 
patir una corea. Va haver de tornar a interrompre els 
estudis durant un temps.

La doctora Castells posseïa una intel·ligència brillant. 
Va dedicar la pausa obligada per la salut a escriure poesia 
i, quan va poder, va tornar a les aules i va fer el batxillerat 
a l’Institut de Lleida. L’any 1877 va ingressar a la facultat 
de Medicina de Barcelona, on els seus companys la van 
rebre molt bé, com rememora Letamendi en un article 
publicat a La Ilustración de la Mujer. “Quin contrast –
escriu Letamendi– entre la conducta d’aquests joves 
escolars, liberals espontanis i ingenus, i la de no pocs 
suposats redemptors del país, el liberalisme dels quals 
es contorba davant la sola imaginació que una dona 
aspiri a sortir-se d’aquell històric triangle del bressol, 
la cuina i la mitja.” Letamendi era un vell amic de 
la família i un gran defensor de l’accés de la dona a 
l’educació sense límits.Va patrocinar la tesi de Castells. 
Considerava el doctorat d’aquella jove col·lega com un 
acte heroic.

Mentre era a Barcelona, Martina Castells vivia al 
carrer de la Portaferrissa. Va finalitzar els estudis l’any 
1881. Era, doncs, la tercera dona que sortia de la 
Facultat de Medicina de la ciutat. En la seva instància 
per fer l’examen de llicenciatura, el 20 de juny del 
1881, es queixa al ministeri de Foment de la “situació 
anòmala i il·legal, fruit de la ignorància i la superstició”, 
que obstaculitzava la culminació femenina dels estudis 
superiors.

Però amb això no n’hi va haver prou. El seu pare va 
haver de fer moltes gestions i tràmits per aconseguir 
que l’admetessin a l’examen. El permís va arribar el 4 
d’abril del 1882, el mateix dia que el de Dolors Aleu, 
però es va examinar cinc dies més tard que ella, el 25 
d’abril.

Castells es va doctorar el 4 d’octubre del 1882 
amb la tesi manuscrita Educación física, intelectual y 
moral que debe darse a la mujer para que contribuya 
en grado máximo a la perfección y la dicha de la 
Humanidad. En va publicar una síntesi amb el títol de 
La madre y el niño a la Revista de Higiene y Educación, 
l’any 1883. A la tesi, Martina Castells fa peticions tant 
raonades com aquesta: “Si la nena que ha passat a ser 
dona, després dels coneixements adquirits, s’inclina a 
seguir una carrera científica o dedicar-se al comerç, i 
aspira al capdavall a una posició honrosa a la societat, 
proporcioneu-li els mitjans perquè continuï endavant”.

El fet que tant Aleu com Castells dediquessin la 
seva tesi no a qüestions estrictament mèdiques, sinó 
a defensar els estudis superiors de la dona és una 
altra demostració de l’ambient hostil en el qual vivien. 
També és indicatiu el fet que es limitaven a defensar el 
dret a l’educació professional, i cap altre. Sabien fins a 
on podien arribar. Hi havia coses per les quals encara 
no hi havia un clima social favorable. Res de demanar la 
igualtat de tots els drets. En tot cas, es podia defensar 
que una dona ben formada aconseguiria una família 
més feliç. I per això, també, les primeres doctores van 
triar sempre les especialitats que més tenien a veure 
amb el paper tradicional de la dona: la ginecologia i la 
pediatria.  

Precisament, Martina Castells es va dedicar a la 
pediatria per consell de Letamendi. Va demanar 
l’ingrés a la Societat Ginecológica Española, però no 
la van admetre. Tampoc va poder exercir gaire temps. 
Casada amb el doctor Antoni Constantí, metge militar 
de l’Institut Pere de Mata de Reus, va morir als 31 anys, 
per una nefritis durant l’embaràs. Clotilde Cerdà li va 
dedicar una nota necrològica i una poesia.

***
Les dones que van succeir Maseras, Aleu i Castells 

a les aules també van haver de vèncer dificultats. La 
ja esmentada reial ordre del 16 de març del 1882, que 
havia desencallat els permisos d’examen de llicenciatura 
i de doctorat de les aspirants, suspenia l’admissió a la 
universitat de més dones, tot i que les que ja estaven 
matriculades podrien finalitzar els estudis.

Lluís Martinez
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Pitjor encara: poc després, el 19 d’octubre, 
mitjançant una ordre telegràfica, es negava l’accés 
femení al batxillerat. Aquesta restricció només va estar 
vigent un any, fins al setembre del 1883, però llavors es 
va deixar ben clar que el títol de batxillerat no donava 
dret a l’ingrés automàtic a la universitat.

L’efecte d’aquest ucàs va ser demolidor. Entre el 1886 
–el mateix any que va culminar l’abolició de l’esclavitud 
a les colònies espanyoles– i el 1894, cap dona més va 
ingressar a les aules de Medicina. A Barcelona només 
n’hi havia una: Dolors Lleonart i Casanovas. A les 
d’Espanya hi eren Isabel Andrés Hernández, Elia Pérez 
Alonso i Luisa Dominga García.

Dolors Lleonart, doncs, es va convertir l’any 1886 en la 
quarta llicenciada en Medicina de Catalunya. Va néixer 
el 24 de setembre del 1866 a Gualba (Vallès Oriental). 
Va finalitzar el batxillerat a l’Institut de Tarragona i el 
1880, amb només 14 anys d’edat, va començar els 
estudis de Medicina, que va finalitzar el 1886.

El currículum acadèmic de Dolors Lleonart és 
excel·lent, igual que l’examen de llicenciatura, que 
va passar els dies 25 i 26 de juny del 1886. Va fer el 
doctorat l’any següent i va desenvolupar una activitat 
professional llarga i activa a la vila de Gràcia, on va 
ser anomenada metgessa honorària de l’Hospital de 
Beneficència. Va morir el 20 de febrer del 1936, amb 
69 anys.

A continuació esmentaré els noms de les doctores 
que van sortir de les aules de Barcelona fins al 1936. 
Les seves biografies ja van quedar exposades en la 
meticulosa exposició del Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona dedicada a les Metgesses de Catalunya i 
es poden consultar al web. Aquesta és la font que he 
utilitzat per aquest apartat. Només em detindré en 
alguns casos especials.

Aquestes doctores són Sinesia Pujalte Martínez, 
Miracle Andreu Boigues i Francesca Fontova Rosell, que 
va ser la primera que va exercir a Lleida. L’expedient 
de Francesca Fontova és interessant perquè hi ha una 
nota que reflecteix la persistència de les traves que van 
haver de sofrir les dones que volien estudiar.

Es tracta d’un llarg escrit del seu pare, datat el 7 
d’octubre del 1895, en el qual protesta perquè la 
direcció general d’Instrucció Pública permetia estudiar 
el batxillerat a les dones però després les prohibia 
d’accedir a la Universitat. L’escrit va servir d’alguna 

cosa, perquè Francesca Fontova va rebre el permís de 
matrícula, condicionat que els professors garantissin 
que no hi hauria aldarulls per la seva presència a l’aula. 
Va estudiar la carrera entre els anys 1895 i 1903.

Trinitat Sais i Plaja va ser la primera metgessa 
gironina. Va néixer a la Bisbal d’Empordà el 22 de juliol 
del 1878. El seu pare era sastre i la mare, en quedar 
viuda, va fer estudis de llevadora, professió que va 
exercir. Trinitat Sais va estudiar magisteri a Barcelona, 
on va obtenir el títol l’any 1893. Després va anar a la 
facultat de Medicina i es va graduar el 1904.

Va tenir una vida professional molt activa, dedicada a 
la tocologia i la pediatria. Tenia el consultori al número 
10 del carrer Pelai, al costat de Francesca Fontova.

Trinitat Sais va publicar treballs de divulgació i 
sensibilització sanitària a La Mujer Moderna i a Feminal 
i també a la Gaceta Médica Catalana. Va tenir una 
intervenció activa en el Congrés de la Tuberculosi de 
Barcelona del 1910 i en el d’Higiene Escolar del 1913.

El 1914, en una demostració que la mentalitat de 
les institucions estava canviant, va pronunciar la lliçó 
inaugural de curs del Col·legi de Metges de Barcelona, al 
local de la plaça de Catalunya. Era la primera metgessa 
que ho feia. La seva conferència tractava sobre “La 
ignorancia de la mujer en los conocimientos de higiene 
y puericultura como primera causa de mortalidad 
infantil”.

A més, participava en organitzacions assistencials i 
socials vinculades a la Lliga i al Centre Catalanista del 
doctor Robert, on va ser cap dels serveis que atenien 
els nens i les mares del Raval. També era una gran 
defensora dels dret de les dones. Va morir sobtadament, 
en plena activitat professional, el 17 d’octubre del 1933, 
als 55 anys, amb un prestigi molt elevat. Va tenir dues 
filles, Teresa i Edelmira Llaberia Sais, que també serien 
metgesses.

Montserrat Bobé Marsal, com Francesca Fontova 
i altres, va haver d’aconseguir un permís condicionat 
que la seva presència no causaria disturbis. Va treballar 
activament com a metgessa de parts i de nens. Tenia el 
seu consultori al número 26 de la Ronda Sant Pau de 
Barcelona, que després va traslladar al número 5 del 
carrer de la Llibreteria, on també tenia el seu domicili. 
Va ser l’última graduada a la vella facultat. Després 
d’ella, totes van sortir de la nova facultat associada a 
l’Hospital Clínic.

Les metgesses catalanes fins al 1936
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La primera llicenciada de la flamant Facultat de 
Medicina va ser Virgínia Soler i Alberola, nascuda a 
Alcoi l’any 1883. La van seguir Maria Dolores Pujalte 
Martínez, que amb només 19 anys s’havia llicenciat en 
Farmàcia, Encarnació Tuca i Nassarre, Margarida Segura 
i Segura, que era nascuda a Mallorca, Teresa Campañà 
i Cassi, Mercè Nart i Marsal, Carme Díaz Pérez, Teresa 
Bracons i Gasset i Ignacia Salvans i Casas. Aquesta 
última també va ser un cas notable perquè si hi havia 
poques dones que es dediquessin a la medicina encara 
n’hi havia menys que fossin cirurgianes, com ella.

Van seguir Cecília Marin i Gratacós, Dolors Prat i Puig, 
les germanes Teresa i Edelmira Llaberia i Sais, Serafina 
Valls i Pla, Assumpció Núñez i Domènech, Rosa Gibert 
i Castellà, Francesca Casaponsa i Suñol, Maria Llabrés i 
Piris, Francesca Surós i Forns, Serafina Palma Delgado, 
Empar Valls i Gil, Ramona Vidal i Costa, Josefina Latorre 
Barnet, Maria Cardona i Fara, Montserrat Farran, Carme 
Salvador i Saumell, i les germanes Maria Lluïsa i Victòria 
Quadras-Bordes.

Cal esmentar també el cas de Carme Torrente i 
Gallar i Lina Garnica Navarro, perquè es van dedicar 
a l’oftalmologia a Badalona. Això suposava un canvi 
important perquè fins el moment, les especialitats més 
triades per les dones era la ginecologia i la pediatria. Cal 
esmentar finalment Pilar Corrons i Cabal.

Després va arribar la fractura provocada per la 
rebel·lió militar del 1936 i el retrocés social imposada 
per la dictadura. Però el vent de la història és impossible 
d’aturar, com veurem a continuació.
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Carles HERVÁS I PUYAL

La guerra no ha estat mai escenari per a les dones. O 
en tot cas, la seva participació ha estat tradicionalment 
ignorada per la història. Els protagonistes eren sempre 
els militars, els guerrers, els soldats heroics, els que gua-
nyaven les batalles. El paper de la dona quedava relegat 
a tasques secundàries, auxiliars, quan no de simple fi-
gurant passiu. Un aspecte indestriable del rol social que 
una secular organització patriarcal li tenia assignat: la 
cura de la llar i la família. Però els anys trenta del passat 
segle marquen un canvi en les expectatives de les se-
ves aspiracions personals, i les dones, amb nous espais 
de protagonisme, com el reconeixement del dret al vot, 
passen a ser, segons l’expressió de l’historiador Josep 
Lluís Martín Berbois, d’ignorades a desitjades.

Durant la guerra civil espanyola (1936-1939), a Ca-
talunya, com a la resta del territori lleial a la República, 
les dones es converteixen en pilars de la rereguarda. 
Sense deixar el seu paper de mestresses de casa, han 
de cuidar dels fills, dels avis i a la vegada lluitar per una 
economia domèstica cada cop més minvada. Amb els 
homes joves de la família mobilitzats al front, ferits, 
morts, fugits o a la presó, ocupen els llocs que aquests 
han deixat buits al camp i a les fàbriques, moltes d’elles 
reconvertides en industries de guerra. I tot això sense 
oblidar que no es poden escapar de ser a la vegada víc-
times innocents de la manca de queviures, de malalties, 
dels cruels bombardeigs, de deportacions i exilis, per no 
parlar dels execrables episodis de violència de gènere.

Dins del camp de la Sanitat, també les dones van viu-
re un especial protagonisme. Cal distingir, però, dos col-
lectius: el de les infermeres i el de les metgesses. Les 
primeres van tenir un paper fonamental molt a prop 
dels ferits, treballant, amb risc de les seves vides, als 
hospitals del front i de la reraguarda. Amb més o menys 
preparació, foren imprescindibles en el funcionament 
d’aquests establiments.

La participació de les metgesses, però, va ser molt 
més reduïda. I per varies raons. En primer lloc, si bé en 
virtut del Decret del 17 d’agost de 1936 “tots els met-
ges, farmacèutics, veterinaris... es consideraven  mo-

bilitzats”, i per tant, com la resta dels seus companys,   
totes elles restaven a la disposició del que els hi dema-
nessin les autoritats, a la pràctica això no va tenir cap 
transcendència, doncs dins l’organigrama de la Sani-
tat Militar no hi havia lloc per a  la dona (un cop més, 
amb l’excepció de les infermeres i del contingent de les 
Brigades Internacionals, que disposaven del seu propi 
Servei Sanitari i on van treballar un nombre conside-
rable de metgesses estrangeres en els hospitals propis 
d’aquestes unitats).

Per altra banda, la demografia professional tampoc 
ajudava. Segons la Guia Mèdica, l’any 1936 a Catalunya 
hi treballaven 3.178 metges, dels quals 2.012 ho fe-
ien a la ciutat de Barcelona, i 1.166 a la resta del país. 
D’aquest col·lectiu, només hem trobat 17 metgesses 
exercint a Barcelona i dues que ho feien en altres in-
drets (i que com només són dues, val la pena que les 
recordem: van ser la Francesca Casaponsa Suñol, que  
treballà a Igualada i La Bisbal de l’Empordà, i la Rosa 
Gisbert Castellà, que va exercí la seva professió durant 
molts anys a Tortosa). La majoria (fins a onze) practi-
caven les especialitats considerades com més adients 
per la seva condició femenina: la toco-ginecologia i la 
pediatria. La presència de la dona dins la professió mè-
dica constituïa doncs un fet gaire bé testimonial, molt 
allunyat de la situació actual, que és el resultat dels pro-
funds canvis sociològics, culturals, econòmics, polítics, 
etc., que van tenir lloc al llarg de la segona meitat del 
segle XX.

Malgrat tot, un petit grup de metgesses barceloni-
nes es van implicar en el conflicte a través de la seva 
col·laboració en institucions oficials dependents del 
Departament de Sanitat i Assistència Social, amb una 
inclinació destacada cap a aquesta darrera vessant. Són 
el testimoni d’un compromís cívic i vocacional davant 
d’una situació de profunds enfrontaments ideològics1. 
Les citarem per ordre alfabètic:

• Josepa Bastard i Martí va néixer a Barcelona l’any 
1904 i es llicencià en Medicina el 1930. S’especialit-
zà en ginecologia i pediatria. Abans de la guerra era 
metge de la “Unión Cooperatista Barcelonesa”. El 18 

COL·LOQUIS I SESSIONS CIENTÍFIQUES: Any Doctora ALEU 2013. Col·loqui en col·laboració amb el COMB
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de juliol del 36 la trobem com a metge voluntari de la 
clínica de l’Escola del Treball. Dirigida pel Dr. Adolfo 
Azoy Castañé, es tractava d’una petita instal·lació on 
s’atenien pacients víctimes d’accidents produïts a la 
feina. Amb motiu de l’allau de ferits que es produïren 
com a conseqüència de les lluites dels primers dies, 
de seguida s’hi va improvisar un hospital de sang 
que funcionà com un apèndix o lloc de drenatge de 
l’Hospital Clínic. El maig de 1938 la doctora Bastard 
era membre del Consell Nacional de la Infància eva-
cuada, i dos mesos després, va ser designada per a 
dirigir un Hospital Infantil obert per aquest mateix 
organisme i situat a una finca de La Garriga, al Vallès 
Oriental, amb una capacitat de 50 acollits. Al aca-
bar la guerra marxà a Venezuela, mentre al Col·legi 
de Metges la donaven de baixa per “desaparecida”. 
L’any 1970 exercia a Madrid.

• Júlia Coromines i Vigneaux. Nasqué a Barcelona el 
dia 16 d’octubre de 1910. Fou la quarta dels vuit fills 
de l’advocat i polític republicà Pere Coromines, fun-
dador de l’Institut d’Estudis Catalans, i germana del 
filòleg Joan Coromines. Estudià Medicina i es llicen-
cià el 1934. El 1936 la Generalitat la nomena met-
ge de guarderies (entre d’altres, les del Poble Nou), 
càrrec que ocupà fins el 1938. Després de la guerra 
s’exilià primer a París i posteriorment a l’Argentina, 
d’on tornà el 1944. S’especialitzà en Psiquiatria i Psi-
coteràpia,  i el 1959 introdueix el psicoanàlisi a l’es-
tat espanyol. Morí, centenària, a Barcelona el 30 de 
març del 2011.

• Pilar Corrons i Cabal. Va néixer a Barcelona el 12 d’oc-
tubre del 1912. Inicià els seus estudis de medicina el 
1930 i els acabà l’agost de 1936. Col·laborà a l’Institut 
de Fisiologia al costat d’en Rossend Carrasco i For-
miguera. L’any 1938, després de guanyar unes opo-
sicions del departament d’Assistència Social, ocupà 
la plaça de directora d’una Llar de Repòs Infantil a 
Tiana, al Maresme,  instal·lació dependent de la Llui-
ta antituberculosa. Un cop va prendre possessió del 
seu nou càrrec, detectà una sèrie de greus irregulari-
tats administratives que perjudicaven l’atenció de les 
criatures ingressades. Per denunciar a les autoritats 
aquesta situació es va veure enfrontada a un Tribunal 
Popular, davant del qual va defensar la seva opinió 
amb gran fermesa. Se’n va sortir sense entrebancs 
i aconseguir millorar les condicions d’aquell centre. 
Un cop acabada la guerra, va tenir molts problemes 
per revalidar el títol de metge, com tots els seus com-

panys que havien acabat la carrera en data posterior 
al 18 de juliol de 1936; no el va obtenir fins el 1943. 
Dedicà la resta de la seva carrera professional al labo-
ratori, al costat del seu marit, el també metge Josep 
Vives Mañé. La doctora Pilar Corrons morí a Barcelo-
na el dia 23 d’octubre del 2001.

• Francesca Surós Forns. Nasqué a Barcelona el 1906. 
Després de fer estudis de Magisteri, es llicencià en 
Medicina l’any 1936. El 1938 fou directora de la Llar 
d’Infants malalts Ignasi Iglésies, que era  el nom amb 
el que es coneixia en aquell moment l’antic Hospi-
tal de nens pobres del carrer Consell de Cent. Des-
prés de la guerra fou represaliada i condemnada a la 
suspensió perpètua d’exercici a Barcelona. Morí en 
aquesta ciutat el mes de desembre de 1991.

• Empar Valls Gil. Nascuda a Barcelona el 17 de de-
sembre del 1907, estudià medicina i es llicencià l’any 
1931. Especialista en dermato-venereologia. La dedi-
cació a aquesta especialitat la va dur probablement a 
ser nomenada directora de la Lluita antivenèria i con-
tra la lepra a Reus el 1936, i dos anys després met-
gessa del Dispensari antipalúdic. Acabada la guerra 
patí un procediment de depuració que es va tancar 
sense sanció el novembre de 1940. Durant uns anys 
va ser ajudant de la càtedra de Dermatologia que 
dirigia el professor Jaume Peyrí i Rocamora.

Unes breus consideracions com a comentari final.

Malgrat que durant aquells anys s’inicià un canvi en 
la mentalitat tradicional respecte al paper de la dona 
dins la societat, aquesta transformació fou molt len-
ta. I una mostra la tenim en el tipus de tasques enco-
manades a aquestes professionals fins i tot per la via 
institucional: assistència infantil, atenció al nen malalt, 
guarderies, protecció social a orfes i refugiats, etc.; és 
a dir, una part d’aquelles ocupacions que des de sem-
pre s’havien considerat lligades a la condició femenina; 
un fet ja assenyalat amb anterioritat per historiadores 
com la Natàlia Navarro o la professora Mary Nash. Cal 
dir, però, que el servei de guarderies de la Generalitat 
va representar una iniciativa de progrés per que el seu 
objectiu era facilitar a la dona treballadora la conciliació 
entre l’atenció als fills i les seves obligacions laborals, 
al mateix temps que foren el lloc on moltes criatures 
de les classes socials més desfavorides van descobrir la 
socialització, els jocs a l’aire lliure i fins i tot la possibili-
tat d’un suplement a la seva dieta habitual molts cops 
absolutament necessari.

Les metgesses de catalunya i la guerra civil
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I en segon lloc, hem pogut veure com aquestes cinc  
metgesses van patir sense excepció la duresa de la re-
pressió implacable desfermada contra els perdedors un 
cop acabada la guerra: Josepa Bastard i Júlia Coromines 
van haver d’abandonar els seu país i marxar cap a l’exi-
li; Pilar Corrons, Francesca Surós i Empar Valls van ser 
represaliades i condemnades a un exili interior. Cervan-
tes va dir que “por la libertad así como por la honra se 
puede y se debe aventurar la vida”. I sense exageració 
es pot dir que aquelles dones (i moltíssimes més) van 
posar en greu perill la seva carrera professional i fins i 
tot la seva persona per fer costat a un projecte que pre-
tenia simplement construir un país més just i decent. El 
seu exemple, encara avui vigent, ens obliga, amb actes 
com aquest, a impedir que l’oblit caigui sobre la seva 
memòria.

1 Important va ser també el paper de Dolors Canals i Farriols 
(Barcelona, 1913-2010). Durant la guerra organitzà el servei 
de guarderies de guerra de la Generalitat, i des d’aquest 
lloc, impulsà un projecte per transformar les guarderies 
tradicionals en centres on col·laboraven especialistes 
de diverses disciplines (pediatres, psicòlegs, higienistes i 
pedagogs) per tal de contribuir al desenvolupament de 
les potencialitats de cada criatura. Es tractava d’un intent 
d’educació global, coherent i modern pels nens fins als 6 
anys. Malgrat que en algun lloc figura com a metgessa, en 
el seu expedient acadèmic consta que l’any 1936 només 
havia acabat els estudis d’infermeria (Arxiu Històric de la 
Universitat de Barcelona).

Carles Hervás I Puyal

Placa de dedicatòria del CAP de La Bisbal a 
la Dra. Francesca Casapona

Dra. Pilar Corrons i Cabal

Dra. Ramona Vidal i Costa

Dra. Francesca Surrós i Forns
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Montserrat RUTLLANT i BANYERES 

Parlar dels anys 55-60 del segle passat des de la 
perspectiva de la dona que estudiava medicina, és un 
exercici que l’any 2013 és difícil d’imaginar en el context 
de la societat actual. Els canvis generals de la presència 
pública de la dona en la societat i especialment en el 
món del treball, s’han donat d’una forma encara més 
aclaparadora amb la presència en algunes facultats, 
considerades fins al moment masculines -especialment 
en les facultats de medicina i algunes enginyeries. 

L’evolució del paper de la dona en molts terrenys ha 
fet un salt espectacular, encara que quan fem aquests 
comentaris en una societat desenvolupada no podem 
fer-ho sense una certa mala consciència de pensar en 
les dificultats que tenen les dones en molts països. 
Un exemple recent amb la dificultat de la lluita per un 
tema tan bàsic com l’escolarització de la dona en molts 
països, és la multipremiada Malala Yousafzai.

En el meu cas personal, el fet d’estudiar medicina 
i exercir la professió va ser familiarment molt ben 
acceptat ja que malgrat que a la meva família, quasi bé 
tots eren mestres, teníem l’experiència que la meva àvia 
i la meva mare havien treballat fora de casa. Tampoc 
vaig notar mai rebuig en els meus companys ni en la 
majoria de professors encara que vist des del moment 
actual sí que alguns fets anecdòtics ens feien adonar 
que hi havia una  certa discriminació. En un cas concret 
que recordo una certa discriminació positiva, i en alguns 
altres que més aviat he intentat oblidar, negativa.

Anècdotes apart, la realitat va ser que més de la 
meitat de les noies que van començar la carrera la 
van abandonar. Recentment, sortia una d’elles en una 
entrevista a La Vanguardia, Josefina Castellví, que va ser 
una pionera en la investigació antàrtica i va liderar la 
instal·lació de la Base Antàrtica espanyola.

Només d’una manera aproximada, diria que vam 
acabar la carrera amb una proporció d’un 5-6% de 
dones, mentre que 30 anys després, quan la meva filla 
estudiava medicina a la mateixa facultat, estaven ja més 
o menys igualats.

Una dificultat en parlar d’una manera abstracta de 
com exercíem la professió les dones d’aquelles pro-
mocions, és el fet que d’alguna manera, com es diu 
col·loquialment, “cada dona és un món”, i cada dona 
estudiant de medicina o metge, era en certa forma, 
pionera en el camí que triava per a exercir la professió. 
En la decisió del “com” influïen els primers contactes 
professionals, les primeres experiències en la medici-
na pública o privada, les seves habilitats personals, la 
seva necessitat més o menys peremptòria d’assolir la 
independència econòmica, i els seus plantejaments 
familiars de futur. És per això que la forma en què jo 
personalment vaig desenvolupar la meva professió, és 
indestriable de la meva biografia.  

El meu recorregut professional va començar quan 
feia Patologia General. Vaig tenir la sort de poder entrar 
interna al Laboratori de Bacteriologia del Dr. Amadeo 
Foz, expert de l’OMS en Bacteriologia, que dirigia 
també el servei de l’hospital d’infecciosos, avui Hospital 
del Mar. De fet, el curs anterior, quan estudiàvem 
l’assignatura de microbiologia, ja m’havia interessat 
especialment pel tema dels microbis, d’una manera en 
certa forma fortuïta i que avui, en l’època del Google i 
la Wikipèdia sembla inversemblant: feia “d’apuntista” 
amb dos companys de curs. Allà vaig estar aprenent, 
treballant més de 300 dies l’any, tots els matins, sense 
cap retribució econòmica però amb la satisfacció, que 
llavors era prou gratificant, d’estar-me formant en 
un servei dels de més prestigi en aquell moment. En 
aquesta època, als laboratoris del professor Pedro Pons 
despuntaven especialment el laboratori d’hematologia 
amb P. Farreras - C. Rozman - S. Woessner - R. 

EL PREDOMINI DE LA MEDICINA PRIVADA.  
LIMITACIONS EN L’ExERCICI PROFESSIONAL.   
PERSPECTIVA PERSONAL D’UNA DONA ESTUDIANT  
DE MEDICInA I DESPréS METgE. AnyS 55-60 ProMoCIó 1960
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Castillo - J. Sans -, que després van posar en marxa 
importants serveis d’hematologia a diferents hospitals 
de Barcelona. A la secció de bacteriologia, hi havia 
també una dona metge, Clara Roy, que amb la Soledad 
Woessner eren tota la representació femenina en els 
laboratoris esmentats on algunes de les estudiants 
de medicina podíem emmirallar-nos. En acabar la 
carrera se’ns presentava el dilema de com seguir la vida 
hospitalària de formació i pràctica clínica i compaginar-
la amb alguna manera de guanyar-nos la vida. De fet, 
per la majoria, era optar entre medicina privada o fer 
suplències a la Seguretat Social. 

A mi personalment se’m va presentar l’oportunitat 
d’anar a posar en marxa el servei de bacteriologia a 
la Maternitat de Barcelona, que llavors dirigia el Dr. 
Santiago Dexeus Font. Al Dr. Miquel Salazar, se li va 
encomanar d’engegar el nou laboratori de la maternitat 
i va buscar col·laboració entre els qui havíem treballat 
amb ell a la clínica Mèdica del Professor A. Pedro Pons 
per les diferents àrees. Naturalment, aquesta feina 
tampoc es cobrava. Però per a mi, va ser entrar en un 
món fins llavors bastant desconegut, el de les mares 
soles, i els fills en règim de semiorfanat. Paral·lelament i 
a les tardes vaig començar a fer suplències a la Seguretat 
Social a diferents ambulatoris i, especialment, durant 
sis anys a l’ambulatori de Manso, que es va inaugurar 
en aquell moment per donar un salt de qualitat 
dintre de l’organització de la Seguretat Social. Els que 
treballàvem en règim d’interinitat cobràvem només el 
50% del sou i no cotitzaven per nosaltres a la Seguretat 
Social. Mentre tant, vaig començar a posar en marxa 
amb el meu germà hematòleg, un laboratori privat on 
especialment la bacteriologia i l’hematologia, ens van 
proporcionar un cert prestigi entre alguns companys.

Deu anys després, cap als anys 70 quan esperava el 
tercer fill, em vaig plantejar optar definitivament entre 
la medicina privada i la pública. I vaig triar la privada, en 
part per motius econòmics-familiars i també perquè la 
Seguretat Social em donava la impressió d’un distancia-
ment entre el pacient i el laboratori, que a mi, formada 
en la Càtedra del Dr. Pedro Pons i amb l’experiència del 
tracte personal del pacient en la privada, m’hi va fer in-
clinar definitivament. La impressió que teníem era que 
en la pública et converties fàcilment en un “analitza-
dor” o tècnic de laboratori qualificat, mentre que en la 
consulta privada, col·laboraves en el diagnòstic perso-
nalitzat i en la selecció de proves necessàries. És difícil 
sintetitzar els motius per les successives eleccions però 
no hi ha dubte que el fet de veure les circumstàncies 

amb ulls del segle XX no és menyspreable.

Recentment apareixia en el diari “Ara”  un article 
que es titulava “la medicina té cara de dona” en el 
qual s’exposava el fet que de cada deu nous metges, 
sis són dones. I afegia que avui no sorprèn ningú entrar 
a la consulta i trobar que qui porta la bata de metge es 
una dona, però quan la primera estudiant de medicina 
assitia a classe a la facultat, ho havia de fer amb dos 
escoltes que li va posar el seu pare. Hi ha molts factors 
que expliquen la feminització de la medicina a més 
de la incorporació al món laboral, però també és cert 
que la dona ha tingut més tendència a incorporar-se 
pel sector serveis que inclouen la cura de les persones. 
Actualment, també amb molts altres àmbits, destaquen 
les dones en disciplines o aficions que s’havien 
considerat molt allunyades dels interessos femenins, 
com s’ha demostrat recentment amb les medalles 
obtingudes en la natació sincronitzada, la popularitat 
de Mireia Belmonte o molt més pròxim a mi, el fet de 
tenir tres nétes que en contes de fer gimnàstica rítmica 
juguen a futbol.

En l’acte celebrat en el Col·legi de Metges 
d’homenatge a la Dra. Dolors Aleu, una de les ponents, 
la Dra.  Concepció Bru, va posar sobre la taula una 
realitat que moltes vegades s’obvia i que jo crec que té 
molta influencia en el devenir professional de la dona, i 
és, deia ella, “l’edat reproductiva” com un factor normal 
en l’organització perquè el fet és que es així: els fills els 
tenen les dones i passen els embarassos i això no és 
res nociu, sinó que cal poder dir alt i clar que dedicar 
esforç i temps a tenir i educar els fills és important, 
personalment i col·lectivament. Les diferències, deia 
ella,  es fan evidents el dia que surt una plaça que ens 
feia il·lusió assolir, i estem de baixa maternal.

25 anys després d’haver acabat la carrera, quan la 
medicina pública ja havia millorat molt i la medicina 
privada, en el cas dels analistes, quedava obligada a 
formar part d’agrupacions, mútues o reduïda a petits 
laboratoris que depenien d’uns quants capçaleres, la 
preocupació que havia començat a viure en els meus 
anys de la Maternitat Provincial de Barcelona va fer que 
entre dos ofertes de treball: dirigir el departament de 
bacteriologia del Hospital de Sant Rafael o dirigir un 
centre privat d’acollida a gestants en dificultats, optés, 
amb molta sorpresa per part d’alguns companys de 
curs, per aquesta segona opció a la què he dedicat els 
25 següents anys, per allò del comentari del diari i la 
tendència innata a tenir cura de les persones.

El predomini de la medicina privada. Limitacions en l’exercici professional
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Catedràtica de Anestesiologia i Reanimació. FMUB.Hospital Clínic B. 
Carmen GOMAR SANCHO

Com a metgessa que no va trobar cap dificultat 
per entrar en la professió tinc que reconèixer el meu 
deute de gratitud i admiració a la Dra. Dolors Aleu i 
Riera i altres metgesses que varen trencar les primeres 
i imponents barreres per les metgesses. Es de justícia 
també recordar que encara hi han milions de dones al 
món a les que se les impedeix accedir a qualsevol nivell 
d’educació.

Aquest text se centrarà en l’accés de les metgesses 
a la medicina hospitalària. Assenyalarem els aspectes 
que han estat clau, i que han propiciat la integració de 
les metgesses en l’àmbit hospitalari en els darrers 40 
anys, des dels inicis de l’organització hospitalària en el 
nostre país fins l’actualitat. Aquest període coincideix 
plenament amb el temps en què he desenvolupat 
la meva activitat de metgessa a l’Hospital Clínic de 
Barcelona, amb estades intermitents  en hospitals de 
diferents països.   

Vaig començar el meu exercici professional l’any 
1973, que va coincidir amb l’inici de l’organització 
hospitalària tal i com l’entenem avui en dia, amb criteris 
de gestió basats en conceptes d’eficiència, amb serveis 
mèdics ben definits per especialitats, jerarquia clara en 
l’organització, i l’atenció continuada les 24 h per equips 
d’urgències en torns de guàrdia mèdica. Aquesta 
organització significava també l’inici de l’exercici de la 
medicina assalariada que, a diferencia de la medicina 
privada, permetia un exercici de la professió més 
regulada en horaris i salaris.  Però el canvi fonamental 
que va afavorir l’accés de les dones era que un metge 
entrava en una organització amb criteris establerts i 
públics, prescindint de personalismes o personalitats. 
Va ser un sistema igualitari des del primer moment que 
va permetre l’entrada de metgesses i metges amb les 
mateixes condicions laborals.

Per la meva biografia professional he pogut observar 
i sentir en primera persona els canvis de la medicina 
hospitalària, que han estat molts, però que centraré 
en com han influït en l’exercici professional de les 
metgesses. En la meva opinió, es pot diferenciar una 
etapa inicial anys 70 a anys 90 y des de final dels 90 

fins a l’actualitat. En els anys 70, van coincidir dos fets 
relacionats, la creació de les especialitats mèdiques i 
els programes de formació dels primers residents en 
grans hospitals, preludi del posterior sistema MIR. Les 
metgesses varem poder accedir al sistema formatiu 
hospitalari en les especialitats que desitjaven sense 
cap limitació per raó de gènere, era un pas enorme. 

Pensem que només uns anys abans, en el 64, 
una enquesta realitzada entre metges barcelonins 
revelava que el 18,4% era partidari d’intentar limitar 
l’activitat professional de la dona a «especialitats 
femenines»: Pediatria, i Anàlisi Clínica. Al final del 
anys 70, el sistema MIR, al que s’accedia per criteris 
objectius i competitivitat acadèmica, va acabar amb 
qualsevol obstacle per l’entrada de la dona en la 
medicina hospitalària  ja que els bons resultats de les 
metgesses en aquest examen van vèncer prejudicis 
i reticències respecte al seu exercici professional. 

El sistema MIR va constituir una fita en el recorregut 
de les metgesses en els hospitals,  va permetre-les 
competir en termes d’igualtat absoluta amb els seus 
col·legues homes. Una vegada la dona va entrar en 
els hospitals com MIR ja va ser natural que al acabar 
la residencia es quedés com a metge de plantilla. 
El percentatge de llocs de feina de metge en els 
hospitals ocupats per dones es va anar incrementant 
progressivament al llarg dels anys, en el anys 80 era 
al voltant del 15% i actualment es del 50% en termes 
globals, però en el rang de edats de 35 a 45 anys es el 70%. 

En els primers anys, les especialitats escollides 
majoritàriament per les dones van seguir sent les 
considerades “femenines” como pediatria i anàlisi 
clínica, dermatologia, amb horaris reglats i poques 
guàrdies. En els anys 80, l’elecció de les dones es 
va ampliar a especialitats considerades “dures”: 
anestesiologia, medicina interna, ginecologia i 
obstetrícia, cirurgia vascular o cirurgia general, amb 
moltes guàrdies i imprevisió d’horaris. Al final dels 
90 ja hi havia una proporció visible de dones que 
escollien especialitats molt exigents: cirurgia toràcica, 
cardíaca, neurocirurgia, i també especialitats que mai 
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s’havia pensat que pogués triar una dona:  urologia 
o traumatologia. Aquestes metgesses són ara una 
proporció considerable i molt visible de les plantilles 
d’aquestes especialitats “dures” en els hospitals. En les 
ultimes promocions de MIR el 50% que ocupen places  
MIR d’aquestes últimes especialitats citades són dones.  
En les meves estades en hospitals estrangers em cridava 
l’atenció que la proporció de metgesses en especialitats 
“dures” era menor que a Espanya i em feia pensar que 
el nostre sistema de accés a la professió hospitalària era 
mes igualitari. 

Les metgesses hem sigut molt sensibles a les 
relacions humanes dintre dels hospitals. Des del principi 
la relació amb els companys homes ha estat molt bona, 
l’hospital és un lloc de convivència intensa i genera 
camaraderia, coneixement mutu i amistat. Els metges 
i metgesses d’hospitals es casaven entre ells amb 
freqüència i això facilitava la comprensió mútua. Els 
caps metges, llavors tots homes, ens acceptaren bé en 
general, encara que sabíem de comentaris despectius 
per darrera, però que van acabar en els anys 90 en què 
els caps mèdics, que seguien sent homes, reconeixien 
obertament que a un mateix grau de competència 
professional, les metgesses potser aportaven unes 
qualitats valuoses a la feina i al grup. Molt interessant 
crec que ha estat l’evolució de com ens han vist els 
pacients. Durant una vintena d’anys, anys 70 a 90,  els 
pacients ens anomenaven “nenes”, “senyoretes”..., no 
importava les vegades que els diguessis que eres la Dra. 
Tal. Després d’una estona de parlar amb ells i visitar-
los  preguntaven quan “veurien el metge”. L’actitud de 
la metgessa d’hospital, moltes vegades més propera en 
la relació amb el pacient, fomentava aquest malentès. 
El súmmum era quan tenies al costat un estudiant de 
medicina home i el pacient l’anomenava doctor i a tu 
senyoreta. Les infermeres dones acceptaven malament 
l’autoritat mèdica de les dones, no es deia obertament, 
és clar, però com ho notàvem! I dels infermers homes..., 
ja ni en parlo.

En els anys 90 la visió que tenien els pacients de 
les metgesses en l’hospital ja havia canviat totalment, 
i en la meva opinió per diversos motius. La població 
coneixia millor el sistema hospitalari, sabia el que era 
un metge resident i la dificultat per arribar a aquestes 
places, existien evidències de que les dones eren 
millors estudiants que els homes però sobretot, perquè 
aquelles dites “senyoretes” ocupaven ja posicions 
d’especialistes i que sota la seva responsabilitat hi 

havia metges homes que acceptaven la seva autoritat. 
La visibilitat de la subordinació de metges joves a 
metgesses de rang professional superior va ser, en la 
meva opinió, clau per el canvi de consideració dels 
pacients envers nosaltres. 

Actualment, no hi ha cap dubte que la metgessa 
d’hospital, encara en les especialitats més exigents 
d’horari i pressió, és considerada plenament competent 
i que aporta altres característiques de tracte que 
els  pacients i l’organització valoren. La presència 
majoritària de metgesses en la medicina primària, 
la forma d’exercici professional de les quals és més 
holistica i apreciada pels pacients crec que ha afavorit 
en gran manera que molts d’ells aprecien ser atesos 
també a l’hospital per metgesses.

I com s’han adaptat l’organització i l’administració 
hospitalària a la feminització constantment progressiva 
de la seva plantilla? El fet és que no s’han adaptat ni 
gens ni mica. Les condicions laborals en els hospitals 
no han experimentat canvis significatius al llarg de 
aquests anys. Les guàrdies en torns de 17 o 24 hores, 
constituint una part substancial dels salaris baixos dels 
metges en els hospitals públics, han estat uns dels 
aspectes mes durs de la feina a l’hospital i suposen 
un difícil repte organitzatiu en temps de retallades 
econòmiques.   Quan jo vaig començar, de la conciliació 
de la vida laboral i familiar ni es parlava, les metgesses 
no eren plenament conscients de l’esforç que feien per 
treballar, fer guàrdies i criar als fills tot alhora. Estaven 
satisfetes. Més endavant, quan es va començar a parlar-
hi  es deia que era una necessitat de les dones i que 
podia complicar la distribució de la feina entre homes 
y dones. Però actualment, la conciliació de la vida 
laboral i familiar és una demanda de la societat actual, 
de homes i dones joves, de 35 a 45 anys i de totes les 
professions. La conciliació de la feina i  la vida personal 
no es limita al anys en que la família ha de criar als fills, 
en aquest moment la nostra gent gran és longeva i les 
famílies mes reduïdes. La tasca de “cuidar” ja ocupa 
diferents períodes de la vida i encara aquesta carrega 
recau majoritàriament en la dona. L’edat dels que 
actualment ocupen els llocs de decisió en els hospitals 
fa que no tinguin aquesta necessitat personal però les 
seves plantilles d’homes i dones si. L’ Administració 
haurà d’adoptar mesures per adaptar-s’hi. I això, en 
opinió d’analistes experts, passa indefectiblement per 
la flexibilització d’horaris i la rendibilització d’hospitals 
amb obertures de matí i de tarda. Però també passa 

Carmen Gomar Sancho
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L ’accés a la medicina hospitalària

per altres mesures que facilitin la vida de les metgesses 
mares i la dels metges pares, com ara les guarderies, 
etc. Aquesta és una reforma pendent que sinó s’aborda 
és potencialment desastrosa per l’eficiència de les 
organitzacions.

Però, ocupem les metgesses càrrecs amb capacitat 
de decisió per poder estimular els canvis necessaris? La 
resposta és que en molt poques ocasions. L’any 2007 
les Dres. Santamaría i Arrizabalaga van publicar un 
estudi sobre la situació professional de les metgesses 
dels hospitals Sant Pau i Clínic. Van trobar que només el 
10% dels alts càrrecs estaven ocupats per dones, però 
el més preocupant era que només el 8% dels nivells 
alts de promoció professional eren aconseguits per 
dones i això no havia variat en 5 anys. Aquestes dades 
són pitjors que les trobades en el nostre país en altres 
àmbits professionals de nivells similar. Les dades d’una 
enquesta realitzada per la Dra Conxita Bru a metgesses 
de l’Hospital Clinic de Barcelona demostraven que 
aquestes havien tingut un promig de fills més alt que el 
general de la seves generacions. La influència d’aquests 
períodes de la vida de la dona en la valoració del seus 
currícula professionals com a metgessa necessiten una 
reflexió profunda del valor afegit que tenen per a la 
cura de la vida i la qualitat de la societat.

Si som majoria, si som brillants universitàries i 
metgesses, per què no arribem als nivells alts? Aquesta 
limitació es dóna també en altres àmbits  de la carrera 
professional de medicina com ara l’acadèmic o en la 
recerca. Es troba en tots els països, inclús en els nòrdics 
on hi ha polítiques de discriminació positiva perquè les 
dones ocupin llocs de gestió. A aquest fenomen se l’ha 
anomenat el “sostre de vidre” és a dir, la impossibilitat 
d’arribar als nivells més alts sense que existeixin barreres 
visibles. Les causes d’aquesta limitació no són en algun 
prejudici anacrònic que encara pugui existir. Les causes 
són sociològiques i complexes. Hi ha un debat extens 
perquè es reconeix que la falta de dones en els càrrecs 
de decisió és un problema social, ètic i una pèrdua de 
talent i de gent brillant, també als hospitals.

Las raons debatudes per explicar el “sostre de vidre” 
són diverses: que a les dones no ens atreu competir en el 
sistema que tenim actualment, que no existeix un patró 
o model d’alta gestió de dones i no ens atreu el patró de 
l’home, que l’exigència per la gestió obliga a renunciar 
a una part de la vida personal i no ens compensa, inclús 
que no tenim ambició de progressar més. Un estudi 
publicat demostra que les dones cirurgianes nord-

americanes tenen la mateixa ambició d’arribar als llocs 
més alts que els cirurgians homes, però no hi arriben. 
Hi ha dades que suggereixen que en els processos de 
selecció de lideres continua existint biaix cap un model 
masculí de lideratge per raons culturals i complexes. La 
solució de l’Administració no ha estat en fer veritables 
canvis en les organitzacions sinó  en dictar una Llei 
d’Igualtat de gènere que obliga a tenir igual nombre 
d’homes i dones en els òrgans, comissions etc. de l’àmbit 
públic. Una boníssima intenció, segurament necessària, 
però amb efectes col·laterals no desitjats perquè es pot 
visualitzar com que es compta amb dones per fer un 
número parell obligat i no pels mèrits  en cada cas o per 
la riquesa que el nostre punt de vista pugui donar a les 
decisions.

I com afecten aquestes circumstàncies a la satisfacció 
de la metgessa amb la seva professió? Un estudi 
nord-americà en una mostra de quasi 6000 metges 
va trobar que les metgesses pateixen la “síndrome 
del treballador cremat” fins un 60% més que els seus 
companys homes, i és més freqüent en les metgesses 
d’hospital que en les dels centres de salut. Els homes 
manifestaven la insatisfacció amb símptomes somàtics 
diversos. No obstant, la meva experiència coincideix 
amb altres estudis que demostren un grau de satisfacció 
global de les metgesses amb la seva professió del 84%. 
En la enquesta ja comentada feta per la Dra. Bru, les 
metgesses no teníem la percepció d’haver tingut unes 
condicions de feina pitjors que els homes, i la superació 
dels anys de càrrega familiar no semblava afectar la 
satisfacció que era alta. Les dades demostraven que 
les dones metgesses hospitalàries enquestades havien 
tingut un promig de fills més alt que el general de la 
seves generacions. 

Així doncs, si en els hospitals hem arribat a ser majoria, 
estem satisfetes de la nostra feina i professionalment 
ben considerades, hauríem de poder influir en una 
organització hospitalària adaptada al desenvolupament 
de la professió en l’hospital. Fracturar el nomenat sostre 
de vidre és el repte de la dona professional i per suposat 
de les metgesses d’hospitals. En els propers 15 anys es 
jubilaran el 40% dels metges del sistema públic de salut 
i se preveu que el canvi de lideratge en las institucions 
i organitzacions sanitàries serà d’una magnitud no 
comparable a altres països de l’entorn i esperem i 
desitgem que les metgesses puguem contribuir a crear 
un marc hospitalari idoni per dones i homes del nostre 
temps. 
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Marc-Antoni BROGGI i TRIAS,

 Membre numerari de la RAMC i President del Comitè 
de Bioètica de Catalunya.

 

Estem immersos en una crisi, i no tant sols financera, 
que fa que es replantegin moltes coses en l`àmbit sani-
tari. El Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) ha volgut 
contribuir a la reflexió que es mereix el debat suscitat 
al seu entorn amb un document de reflexió sobre al-
guns valors axials a respectar, com són els de l’equitat 
i el de responsabilitat amb un document: El principi de 
justícia en el sistema sanitari que es pot trobar al link 
del Comitè: 

h t t p : / / c o m i t e b i o e t i c a . c a t / w p - o n t e n t /
uploads/2012/05/recomanacions_professionals_final_
vida.pdf 

En ell s’hi recorda que hem preferit un model de so-
cietat compromès amb la justícia a l’hora de distribuir 
entre tots els beneficis i les càrregues, que es basa en la 
solidaritat que ens devem els uns als altres, i sobretot 
envers els més vulnerables. El Comitè creu que és im-
portant mantenir el compromís amb un model així, en 
el qual es comparteixen els riscos entre sans i malalts, 
rics i pobres, joves i vells. Resulta lògic que la situació 
actual obligui a imaginar formes més eficients per a la 
seva continuïtat, però hem d’estar amatents a que no 
disminueixin de fet la protecció i el benestar dels ciuta-
dans. És una anàlisi que no pot limitar-se a un càlcul uti-
litarista que invoqui una “sostenibilitat” en el mercat, i 
ha de tenir en compte la preservació d’uns valors que 
tenen gran pes i vigència entre nosaltres i pel nostre 
futur.   

És cert que des de la bioètica fins ara la reflexió s’ha 
dedicat prioritàriament al tractament dels conflictes 
entre professionals i pacients, i que des d’ella s’ha rei-
vindicat sobretot el respecte a l’autonomia de les per-
sones en la clínica i en la recerca; però ara ha vist que 
convé que estengui la seva mirada crítica al tractament 
de l’equitat en els diferents nivells de decisió sanitària, 
descobrint matisos a fer i límits a no traspassar. Per a 

un enfocament realista ha de propiciar l’augment de 
coneixements i aprofitar el seu hàbit en la deliberació 
interdisciplinària i independent per contribuir al rigor 
i a la transparència. El debat hauria de ser prou valent 
com per poder denunciar fins i tot alguns mals usos, ja 
siguin del poder polític, com quan confon el fet d’evitar 
ineficiències amb el mer estalvi, ja sigui del poder pro-
fessional, com quan assimila les reivindicacions laborals 
o corporatives amb l’interès general de la població; i 
això per posar només dos exemples evidents.

El CBC vol propiciar la racionalitat en les actuacions i 
en les reaccions, insistint en que, de moment (i abans de 
parlar de cap model concret), és imperatiu acceptar el 
respecte prima facie als drets dels ciutadans a l’equitat 
per accedir al sistema sanitari i a rebre en ell el tracte 
digne que mereix cadascú sense discriminació. Només 
al voltant d’aquests dos eixos es pot intentar després 
ajustar l’eficiència de forma prudent i enraonada.

També la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
vol participar en aquest debat i, precisament per ini-
ciar-ne la participació, ha organitzat aquesta taula en la 
qual tenim la sort de presentar uns ponents excel·lents. 
Per un costat Àngel Puyol, professor de filosofia i d’ètica 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i que ha 
tractat des de fa molts anys els problemes relacionats 
amb la justícia en el camp de la salut. Ell va ser un dels 
principals redactors del treball del Comitè al que ens 
hem referit. Per altre costat, Màrius Morlans, nefròleg 
és president de la comissió Deontològica del COMB i 
membre del Comitè de Bioètica de Catalunya. El primer 
ens parlarà dels valors que sustenten els  posiciona-
ments col·lectius en aquest àmbit, i el segon de la res-
ponsabilitat individual i corporativa dels professionals 
de la salut.              
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Àngel PUYOL,

 Professor de filosofia de la UAB. 

El sistema sanitari públic té l’equitat com a principi 
fonamental, a més de més de l’efectivitat i la qualitat. 
Aquest és un tret bàsic del sistema que no ha de perdre. 
Forma part del seu ADN, que es diu ara.

El sistema sanitari és equitatiu de dues maneres 
diferents i complementàries. En primer lloc, ho és 
perquè, com a política social, el sistema sanitari públic 
és en si mateix una mesura de justícia distributiva. En 
altres paraules, una devaluació de la sanitat pública 
seria equivalent a una pujada d’impostos als que més 
l’utilitzen i més obligats estan a fer-ho per no tenir 
suficients recursos privats per anar a la sanitat privada, 
bàsicament les classes socials mitges-baixes i les classes 
baixes.

En segon lloc, és equitatiu perquè s’hi accedeix per 
necessitat mèdica, i no per altres raons, com ara la 
capacitat de pagament, la responsabilitat individual, la 
importància social del malalt, l’edat, el sexe, l’ètnia o 
qualsevol altre característica aliena a la salut. En aquest 
sentit, diem que el sistema sanitari garanteix la igualtat 
d’oportunitats.

Bé, no del tot. En aquests moments, els immigrants 
en situació d’il·legalitat no poden tenir targeta 
sanitària, els malats que superen una certa edat 
tenen molt complicat l’accés a un trasplantament, i les 
persones que viuen lluny d’un hospital gran tenen una 
probabilitat de tenir més seqüeles o més greus després 
d’un ictus que la resta. Són exemples per veure que 
la igualtat d’oportunitats en l’accés a la sanitat no se 
satisfà en tots els casos. Tot i això, el sistema manté una 
innegable petja de justícia social heretada dels primers 
anys de la democràcia.

L’equitat té dues aplicacions en l’àmbit de la salut: 
equitat en l’accés i equitat en el tracte. En la primera, 
som equitatius quan tots els malalts tenen igualtat 
d’accés per necessitat mèdica. Cal notar que aquesta 
forma d’equitat és, en teoria, indiferent a si ha d’existir 
una sanitat privada convivint amb la pública o, fins i tot, 
si tota la sanitat ha de ser privada, sempre que tothom 

hi pugui accedir en igualtat de condicions (perquè 
tothom se la pot pagar o perquè l’estat li paga a tothom 
la sanitat privada que necessita). Naturalment, aquesta 
sanitat privada equitativa i universal no existeix en el 
món real, però no és impossible pensar-la.

D’altra banda, som equitatius en el tracte si no 
s’estableixen diferències socials entre els malalts que 
hi accedeixen, al sistema sanitari. Per tant, no som 
equitatius si uns malalts poden triar metge i els altres 
no, si només alguns gaudeixen de comoditats hoteleres, 
o si uns malalts entren per una porta i altres per una 
altra. Per posar un símil molt gràfic, si tots els vagons 
d’un tren arriben puntuals a destí, es pot dir que hi ha 
igualtat o equitat en l’accés, però si uns vagons són de 
primera i els altres de segona i tercera, no respectem la 
igualtat o equitat de tracte. El sistema sanitari podria 
respectar l’equitat en l’accés, però no necessàriament 
en el tracte. En canvi, tota desigualtat d’accés és en si 
mateixa una desigualtat de tracte.

També cal distingir entre l’equitat sanitària i l’equitat 
en salut. La primera es refereix a l’accés i el tracte que 
han de rebre els malalts en relació al sistema sanitari, 
mentre que la segona té a veure amb la distribució social 
de la salut, una distribució que és inequitativa si depèn 
de factors socials i no de la mera biologia i els estils de 
vida voluntaris del malalt. La distribució social de la 
salut és un tema encara més important per a la justícia 
social que l’equitat sanitària, ja que afecta no només 
l’accés a una atenció sanitària de qualitat (que resulta 
cabdal quan les persones contrauen una malaltia), sinó 
al risc d’emmalaltir, és a dir, a les probabilitats que té 
una persona de perdre la seva salut en comparació amb 
els seus conciutadans.

Avui, l’equitat en la sanitat perilla. Crec que hi ha 
quatre factors principals que justifiquen aquesta por. 
El primer i més cridaner és la crisi que patim des del 
2008, i que s’ha traduït en unes continues retallades, 
sovint lineals, aparentment sense perseguir un altre 
objectiu que l’estalvi. Les conseqüències més evidents 
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per a l’equitat són l’allargament de les llistes d’espera 
i l’expulsió del sistema dels immigrants sense papers. 
Aquestes retallades, juntament amb la crisi econòmica 
en general, que està accentuant les desigualtats socials 
i econòmiques de la població, provocaran, a mig i llarg 
termini, una disminució de l’equitat en la salut de la 
població que inevitablement afectarà al sistema sanitari 
amb una pressió assistencial encara més gran.

Malgrat això, no vull parlar aquí de les retallades i de 
com aquestes afecten negativament l’equitat. Crec que 
hi ha uns altres factors encara més lesius per a l’equitat 
en salut i per a l’equitat sanitària dels quals vull fer ara 
esment.

El primer d’aquests factors és el triomfalisme del 
mercat, el perill que l’economia de mercat, en el seu 
afany colonitzador, contamini el sistema sanitari i 
la resta d’àmbits socials fins a crear la societat de 
mercat. En el sistema sanitari, aquest afany es concreta 
en la privatització. Últimament es parla molt de les 
hipotètiques bondats de la gestió privada de la sanitat, 
sobretot des del punt de vista de l’eficiència. Potser és 
cert que la gestió privada de la sanitat és més eficient en 
aspectes concrets, però no ho sabem. Resulta que no hi 
ha cap estudi concloent sobre aquesta qüestió. El que 
sí sabem és que sistemes sanitaris eminentment privats 
com el dels Estats Units es gasta el doble que nosaltres 
(que, en un país molt ric, això són molts diners) i, en 
canvi, els indicadors de salut de la seva població són 
molt pitjors. En aquest debat, cal menys ideologia (per 
ambdues bandes) i més estudis comparatius seriosos.

Al marge d’això, què hi ha de dolent en una societat 
de mercat? Segurament que malgrat que tot pot tenir 
un preu (per exemple, la sanitat no és gratis mai), el 
preu no dóna tot el valor de determinats béns. Hi ha un 
tipus de reciprocitat humana que no és la del mercat. En 
el mercat, hom dóna només a canvi d’obtenir un guany. 
Però hi ha una altra manera de servir-se mútuament: 
donar perquè l’altre ho necessita i rebre perquè jo 
també ho necessito. En el mercat, la motivació és 
la recompensa econòmica, no el compromís amb 
les necessitats dels altres i el desig de servir-nos 
mútuament. També hi ha cooperació en el mercat, 
però no té valor per si mateixa, sinó pel guany que hom 
treuen les parts, sempre proporcional a la capacitat de 
compra. Existeix, però, una forma de cooperació en la 
qual ella mateixa té valor. En termes kantians, podem 
dir que, en el mercat, tots som únicament instruments 
per als objectius dels altres, i no és possible tractar 

als altres com a éssers valuosos per si mateixos, 
independentment del seu preu.

 L’economia de mercat funciona eficientment en 
alguns àmbits econòmics relacionats amb la producció 
i distribució de determinats béns, però no sembla que 
serveixi per produir i distribuir tota mena de béns, 
inclosos la salut, l’educació o la seguretat, sobretot si 
els seus beneficiaris no poden pagar el preu de mercat. 
Un filòsof públic contemporani de Harvard, en Michael 
Sandel, ho ha resumit molt bé en el títol d’un dels seus 
llibres més venuts a tot arreu: What Money Can’t Buy. 
The Moral Limits of Markets.

El segon gran factor que fa perillar l’equitat és la 
concepció de la justícia basada en la propietat privada. 
En el cas que ens ocupa, això es tradueix en la convicció 
de que el dret a la propietat privada és més important 
que el dret a la salut, de manera que no es pot obligar 
a algú a sufragar el cost del tractament d’un malalt, 
encara que aquest s’estigui morint i a l’altre li sobrin els 
diners. Aquesta concepció de la justícia és compatible 
amb la caritat i la beneficència, però no considera que 
atendre malalts sigui un deure de justícia, excepte si s’ha 
causat la seva malaltia. Aquesta concepció de la justícia 
sol coincidir amb el triomfalisme del mercat, però són 
conceptes diferents. Hipotèticament, un defensor de la 
prioritat moral de la propietat privada podria impulsar 
una sanitat pública basada en la beneficència i contrària 
a les lleis del mercat. Però, normalment, mercantilistes i 
propietaristes caminen junts, com tots sabem.

El tercer factor que estreny el nus contra l’equitat en 
la sanitat és el convenciment que la salut és bàsicament 
un assumpte privat i que, en conseqüència, els altres no 
han de pagar els tractaments de les malalties causades 
pels estils de vida voluntaris dels individus. Qui té 
aquesta convicció no comparteix necessàriament el 
triomfalisme del mercat ni la superioritat moral del 
dret a la propietat privada, tot i que li resulten cosins 
germans. Hom pot defensar una sanitat pública i el 
deure de justícia de sufragar-la entre tots i, al mateix 
temps, excloure del seu accés als malalts que han 
emmalaltit a partir d’eleccions vitals voluntàries. 
Tothom s’ha de fer responsable de les seves accions i 
pagar les seves conseqüències, també les relacionades 
amb la salut. Això, a més a més de ser just –segueix 
l’argument- alliberaria el sistema sanitari de pressió 
assistencial, la qual cosa abaratiria el seu cost.

Sens dubte, una responsabilitat personal més gran 
per la salut augmenta la percepció individual dels riscos 
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derivats dels estils de vida poc saludables, i fa disminuir 
els incentius per a una utilització indeguda dels recursos 
limitats del sistema públic de salut. Però ignora un 
fet que els epidemiòlegs no es cansen de repetir: la 
poderosa influència dels determinants socials de la 
salut que fa que, per exemple, els obesos es concentrin 
en les classes socials baixes i que l’esperança de vida 
depengui molt més de l’estatus social de l’individu que 
de la genètica i l’estil de vida junts. Existeix un lloc per a 
la responsabilitat personal en la salut, però és perifèric, 
i així s’ha de considerar dins el sistema.

Hi ha tres raons de pes a favor de prioritzar la 
responsabilitat social per la salut, tot mantenint l’auto-
responsabilitat en els marges raonables. La primera 
és que la salut és un instrument per a la igualtat 
d’oportunitats, com deia al començament. Ella mateixa, 
la salut, és condició de la igualtat d’oportunitats, no 
només el seu resultat, com ens vol fer creure l’argument 
de l’auto-responsabilitat.

La segona és que la salut és un bé moral en si mateix. 
En altres paraules: no és una mercaderia més. Els malalts 
necessiten recuperar la salut d’una forma diferent a 
com un presumit necessita un vestit que li escaigui. Per 
això, la salut no es pot deixar a la sort del mercat. El 
mercat ajusta eficientment demandes a ofertes en el 
joc social de les preferències individuals, però confon 
una preferència amb una necessitat, i encara és més 
greu quan la necessitat és una urgència. La salut és 
tan valuosa que no es pot deixar a les mans dels que 
busquen un rendiment econòmic a la seva activitat, ni 
als que tenen interessos legítims, però molt diferents, 

als del propi malalt. Si aquests interessos intervenen en 
la sanitat perquè puntualment fan guanyar eficiència 
i no disposem d’una alternativa millor, han d’estar 
controlats pel poder públic amb una vigilància extrema. 
La responsabilitat última de la sanitat sempre és i ha de 
ser pública. 

La tercera raó que justifica una responsabilitat social 
o pública per la salut és el principi de solidaritat. Les 
desigualtats de salut, sobretot les inequitatives, i les 
iniquitats en l’accés i en el tracte dels malalts en la 
sanitat, no només atempten contra la igualtat ciutadana 
(que és la base de l’equitat): també lesionen la solidaritat 
o fraternitat ciutadana. Dic ciutadana i no simplement 
“entre les persones” perquè la fraternitat és un principi 
polític de la ciutat (de l’estat), tan fonamental com 
ho són la llibertat individual i la igualtat. Ho sabien 
els revolucionaris francesos i ho sabien també els 
precursors de l’estat del benestar. La fraternitat no 
és una mera virtut moral dels individus, una actitud 
voluntària (que et fa millor persona si la desenvolupes, 
però que ningú no et pot exigir: aquesta és la definició 
de caritat). La fraternitat és el deure de justícia social 
de procurar que a la societat ningú valgui més que un 
altre i, en conseqüència, que tots els ciutadans disposin 
del que és necessari per viure dignament, inclosa la 
salut. És compatible amb les desigualtats merescudes, 
però ningú no mereix sobresortir socialment per raons 
alienes al seu propi talent, esforç i contribució positiva 
al benestar dels altres. Per això, les grans desigualtats 
socials, econòmiques i en la salut són una ofensa a la 
fraternitat. 

Àngel Puyol,
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Màrius MORLANS MOLINA.
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Membre del Comitè de Bioètica de Catalunya

Més que crisi, un canvi d’època

Per poder reflexionar sobre la implicació dels profes-
sionals de la salut en la crisi actual, ens cal abans assa-
jar d’identificar alguns dels trets que la caracteritzen. 
Aquest intent previ ens pot ajudar a contextualitzar el 
comportament dels professionals, ajudar a comprendre 
millor les nostres responsabilitats. 

El primer que em ve al cap és que el nom, a hores 
d’ara, no és el més idoni, perquè el que va començar de 
forma sobtada i imprevista, una veritable crisi de cau-
ses econòmiques, sembla que ha portat a una situació 
que es preveu que es mantindrà per un llarg període 
de temps. Des d’aquesta percepció, valdria més anome-
nar-la com a època, que, probablement, afectarà a tota 
una generació, la dels nostres fills, en la seva etapa de 
maduresa. 

Un tret característic d’aquesta nova època és 
l’esvaïment de l’individualisme hedonista, marc ideolò-
gic de referència propiciat per uns mitjans en els que 
continguts i publicitat    han fet del consum un fi en 
si mateix. En aquest nou període, l’austeritat imposada 
desplaçarà forçosament el consumisme fins ara impe-
rant. En una societat sotmesa a les lleis del mercat, és 
més valorat el que és escàs i és per això que assistim 
a una revalorització social del treball i del treball ben 
fet. Malauradament, la magnitud de l’atur juvenil fa que 
una sòlida formació sigui la condició necessària però, 
en cap cas, una garantia per accedir al mercat laboral.

I un darrer apunt per cloure aquesta introducció. Es-
tem assistim a una recuperació del paper de la gent gran 
com a referent, tant pel que fa en l’àmbit familiar, con-
tribuint més que mai a la precària economia domèstica 
amb les seves pensions i estalvis, com també liderant 
de manera exemplar les organitzacions d’ajuda social 
que, com Caritas o la Creu Roja i d’altres, contribueixen 
a pal·liar els estralls de l’actual desgavell econòmic. I el 

seu exemple té el valor de recuperar-nos el vell princi-
pi republicà de la fraternitat, entesa com la solidaritat 
entre els que ens considerem i, per tant, ens hem de 
tractar com a iguals, els ciutadans.

La fal·làcia de la manca de sostenibilitat del Servei 
Nacional de Salut

Tant com a ciutadans que com a professionals de la 
salut tenim el deure de contribuir a argumentar perquè 
la pretesa manca de sostenibilitat del Servei Nacional 
de Salut (SNS) és una fal·làcia. La opció no és econòmi-
ca, - que també i cal recordar que sempre es pot millo-
rar el finançament d’acord amb el PIB - sinó política. Els 
principis que sustenten el nostre SNS són l’accés univer-
sal i equitatiu i aquest valors no depenen dels recursos 
disponibles sinó de la voluntat política. En lloc està es-
crit que el principi del SNS sigui “tot per a tothom”. Més 
aviat, els seus principis es poden traduir per “el que hi 
ha, per a tothom amb equitat”. Si no n’hi ha més, ens 
estrenyem tots el cinturó però sense exclusions.

Això és el que defensa i regula la Llei General de Sa-
nitat promulgada el 1986 i aprovada per un amplia ma-
joria al Parlament. En essència aquesta llei introdueix 
dos conceptes bàsics. El primer és que el finançament 
de l’atenció sanitària corre a càrrec de l’estat a través 
dels impostos. Representa un canvi substancial respec-
te de l’anterior sistema d’assegurança finançat amb les 
quotes de la Seguretat Social. El finançament amb fons 
públics és la condició necessària per a la universalitza-
ció de l’assistència, l’altre concepte fonamental que in-
trodueix i representa aquesta llei. De fet, possibilita la 
incorporació progressiva al sistema públic de col·lectius 
fins aleshores desprotegits o amb un cobertura de tipus 
mutualista. 

Aquesta llei representa el compromís col·lectiu 
d’atendre a les persones independentment de la seva 
aportació econòmica a l’estat. El concepte d’assegurat 
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i beneficiari de l’assistència queden restringits a l’àmbit 
del mutualisme privat i exclòs del sistema públic. És la 
condició de ciutadà la que acredita per accedir al siste-
ma sanitari públic. Aquest dret s’amplia a la condició de 
resident per la decisió de les administracions locals de 
proporcionar la tarja sanitària a tota persona inscrita en 
el cens davant els possibles problemes de salut origi-
nats pels immigrants “sense papers”.

Ens cal, doncs, denunciar iniciatives com el Real De-
creto Ley 16/2012 de 20 d’abril que estableix les no-
ves mesures de reforma del sistema sanitari públic. I 
d’una manera especial la reintroducció dels concep-
tes d’assegurat i beneficiari per el que suposa de re-
gressiu l’exclusió de l’assistència sanitària pública dels 
col·lectius que no cotitzin a la Seguretat Social 

L’exclusió dels col·lectius amb risc de marginació, 
com els immigrants sense papers o els joves en atur, als 
qui no es deixa altre porta d’entrada al sistema que els 
serveis d’urgència, suposa una mesura contradictòria 
amb l’aparent finalitat de la llei, l’estalvi de recursos. 
L’atenció exclusiva dels que no tenen assegurança a tra-
vés dels serveis d’urgència representa, com és evident 
als USA, una major despesa sanitària. Els malalts reben 
atenció més tard i amb complicacions més greus que 
requereixen estades perllongades. Alhora que l’atenció 
indiscriminada a tota mena de pacients distorsiona el 
funcionament dels serveis d’urgències convertint-los en 
un cau d’ineficiència.

L’exclusió de l’atenció primària de col·lectius que 
per la seva situació quasi marginal tenen un major risc 
d’emmalaltir suposa un menyspreu no només a la dig-
nitat de les persones excloses si no a la intel·ligència en 
que es fonamenten les més elementals normes de pro-
tecció i prevenció de la salut col·lectiva, objectius bàsics 
de la sanitat pública.

El compromís col·lectiu per l’efectivitat

Aquest context propicia que en el dia a dia, el pro-
fessional de la salut visqui d’una manera encara més 
punyent el vell conflicte de la “doble agència”: el metge 
com agent del pacient o com agent del sistema. Aquesta 
dualitat no és exclusiva dels professionals assistencials, 
però amb el malalt al davant pot dur a situacions com-
plexes de difícil solució. El compromís individual amb el 
malalt, que mereix tot el respecte i el tracte exquisit, ha 
de ser compatible amb la responsabilitat de contribuir a 
la viabilitat del sistema, fent-lo més eficient.  

Aquest compromís per la viabilitat SNS ha de ser per-
sonal però difícilment serà efectiu si no s’expressa de 
forma col·lectiva, a través de les institucions corporati-
ves, els col·legis professionals, les societats científiques 
i els sindicats. 

Així, és una responsabilitat col·lectiva contribuir a la 
eradicació de les intervencions d’escassa o nul·la efecti-
vitat. Per això s’han de recolzar corporativament inicia-
tives com que la selecció de les intervencions i els me-
dicaments amb finançament públic que constitueixen 
la cartera de prestacions del SNS es facin d’acord amb 
les recomanacions d’experts independents amb crite-
ris d’eficàcia, seguretat i cost-efectivitat i amb procedi-
ments transparents que incloguin la informació pública 
dels experts, dels possibles conflictes d’interès i dels 
mètodes utilitzats. 

A tall d’anècdota, cal recordar que A. Cochrane, tot 
un referent en la mesura de l’eficàcia de les interven-
cions mèdiques, quan era estudiant de medicina cap als 
anys trenta va participar a una manifestació convocada 
pels sindicats en el suburbis de Londres per reivindicar 
el servei públic de salut. La pancarta dels sindicats deia: 
“Tots els tractaments han de ser gratuïts”. La de Co-
chrane deia: “Tots els tractaments efectius han de ser 
gratuïts”.

L’avaluació de resultats, la mesura de l’efectivitat de 
les intervencions en salut és una altra iniciativa que, en 
gran part, depèn de la disponibilitat i motivació dels 
professionals i que contribueix, sens dubte, a una millo-
ra de l’eficiència del SNS. La publicitat dels resultats per 
centres i serveis i la seva comparació, alhora que consti-
tueix un exercici de rendiment de comptes, estimulen la 
millora dels resultats. Seria competència d’una agència 
pública la selecció dels indicadors i vetllar per la qualitat 
del procediment. 

La mesura dels resultats de les intervencions, a més, 
permet la identificació de variables amb mal pronòs-
tic. Això vol dir que hi ha grups de població identificats 
per la variable, en els que el benefici que pot aportar 
la intervenció és més que dubtós. Disposar d’aquestes 
dades facilita una aproximació individualitzada de les 
indicacions i una informació més acurada que evita les 
falses expectatives en les decisions sobre tractaments 
agressius. És especialment rellevant en la indicació de 
tractaments de suport vital, com la ventilació mecànica 
o la diàlisi, en persones amb severa dependència per 
les activitats de la vida diària  

Màrius Morlans Molina.
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Crisi i responsabilitat: responsabilitat i implicació dels professionals

La gestió de les llistes d’espera

Un altre àmbit en que poden ser decisives les ac-
tituds dels professionals és en la gestió de les llistes 
d’espera. Disposem de l’experiència del que succeeix 
quan l’únic criteri utilitzat per prioritzar és la demana-
da. Es poden arribar a promoure intervencions en les 
que, en el cas de pacients individuals, es pot qüestionar 
l’efectivitat de la intervenció donada la gran variabilitat 
de la indicació entre centres. Aquest podria ser el cas 
de les amigdalectomies, les prostatectomies, les his-
terectomies i les varices. Les guies de pràctica clínica 
poden contribuir a homogeneïtzar les indicacions amb 
criteris fonamentats en l’evidència científica.

Precisament els criteris utilitzats en la priorització de 
les llistes d’espera ofereix una altra possibilitat de mi-
llora. Els procediments basats en el consens i la partici-
pació ciutadana permeten identificar i ponderar criteris 
no només de tipus clínic, com la severitat de la malal-
tia, si no altres de caire funcional i social com el grau 
d’incapacitat causat per la malaltia, la incapacitat labo-
ral, la responsabilitat familiar o el disposar de cuidador.

Aquest criteris, a més de explicitar la limitació de re-
cursos, afavoreixen la consistència i transparència de 
les decisions, eviten les arbitrarietats i, quan són el re-
sultat del consens i la participació ciutadana, fomenten 
la confiança i l’ús racional dels serveis sanitaris.

Lideratge i reorganització de l’assistència

La situació actual hauria de propiciar un major com-
promís dels professionals en la gestió dels centres de 
salut. Si el principal actiu del SNS són els seus profes-
sionals, aquests s’han de poder identificar amb els seus 
objectius i els seus directius. Calen líders que incorpo-
rin els valors propis de les professions sanitàries en la 
pressa de decisions. Sense renunciar a l’actual valor he-
gemònic de l’eficiència, aquest s’ha de complementar 
amb els valors propis de les professions assistencials 
com són el respecte per les persones i el tracte just i 
compassiu.

La presa de decisions dels òrgans de gestió ha de fo-
namentar-se en el diàleg respectuós dels implicats, re-
butjant tota forma d’autoritarisme impròpia de qui ha 
de guanyar-se la confiança dels seus col·laboradors. La 
participació en les juntes clíniques i altres òrgans de di-
recció hauria de ser més efectiva i vinculant i tenir més 
en compte el parer dels professionals quan vetllant per 
la qualitat de les intervencions.

Cal apostar per una reorganització de l’assistència 
vertebrada en torn dels processos, més prevalents en 
la que participen tots els professionals implicats en 
l’assistència de una patologia concreta amb indepen-
dència del servei al que pertanyen i del seu àmbit, 
l’atenció primària o l’especialitzada. Aquesta nova orga-
nització hauria de promoure l’autonomia organitzativa 
dels professionals, la descentralització de la presa de 
decisions i la gestió clínica bassada en el coneixement 
dels costos per procediment i en pressupostos de base 
capitativa.

Finalment, i no per això menys important, els met-
ges de família han d’aprofitar l’oportunitat i reivindicar 
i fer valer el seu paper clau en la cura i en la promoció 
de la salut de la comunitat i, d’una manera especial, en 
l’atenció de les malalties cròniques més prevalents.

Responsabilitat individual

El respecte és el principi ètic que orienta la relació 
dels metges amb les persones que atenem. En el trac-
te personal, hem d’informar de les conseqüències de 
les restriccions econòmiques quan n’hi han, amb tac-
te i prudència, però sense fer-los els destinataris de les 
nostres reivindicacions. No té sentit expressar les nos-
tres queixes a qui no és responsable i res pot fer. Convé 
no augmentar la preocupació i l’angoixa de qui ja està 
prou amoïnat a causa de la malaltia. Seria una actuació 
maleficien i, per tant, rebutjable com a mala praxi.

Davant del possible retard en l’atenció, hem de 
procedir com fem habitualment, donant les explica-
cions pertinents i fent el possible per pal·liar el retard 
o l’omissió. Sempre ens hem preocupat  per traslladar 
als companys que han de portar a terme la interven-
ció, la preocupació per les conseqüències de la possi-
ble demora. Ara, més que mai, hem de saber prioritzar 
amb criteris sòlids i transparents i poder informar als 
pacients de les nostres decisions i actuacions. 

També hem de tenir una especial cura en els mitjans 
amb que expressem les nostres reivindicacions legíti-
mes en els centres de treball. El contingut i el llenguat-
ge han de ser mesurats, continguts, sense crear alar-
mes innecessàries. I hem de procurar que l’aspecte del 
centre sigui acollidor. Aquest ha de ser el paràmetre per 
decidir la conveniència i el lloc on exposar cartells i pan-
cartes. 

Difícil dilema, propi d’aquesta nova època d’austeritat, 
el de ser acollidors i poder manifestar les nostres reivin-
dicacions. Aquesta complexa i difícil conjuntura posa 
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a prova la nostra voluntat de contribuir a mantenir un 
SNS de qualitat. No és només una qüestió de reclamar 
més recursos, que també, sinó que també és una qües-
tió de compromís personal.
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EL BroT DE rÀBIA DE PUIgCErDÀ DE 1821. ALArMA SoCIAL

La ràbia és una malaltia coneguda des de l’antiguitat 
que ha creat episodis d’alarma social importants.  Va 
ser una patologia endèmica, relativament poc freqüent 
en el nostre país, però que causava un gran terror. Hi ha 
una manca de dades important, probablement perquè 
hi ha poca documentació antiga a l’abast, potser en part 
per manca real de documents, perquè s’hagin destruït, 
o per manca de recerca en arxius antics on puguin estar, 
principalment municipals, quan s’hagin conservat. 

La tradició de la medicina creencial, amb sants que 
es creia podien curar o prevenir, així santa Quitèria o 
sant Roc a Catalunya, sant Hubert a França i Bèlgica, i 
altres, o la tradició d’algunes herbes remeieres, aquí i 
per altres països, mostra una realitat social existent. Iris 
Figuerola ha recollit alguns documents del segle XVIII; la 
majoria més de caràcter administratiu, amb instruccions 
preventives (1747, 1786).  Del segle XIX es pot trobar 
una documentació, tampoc excessiva, a l’arxiu de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC).  
Sembla interessant donar notícia de vuit documents 
relacionats, en poc espai de temps, la segona meitat de 
l’any 1821, amb una alarma en el partit de Puigcerdà. 

Els documents. La història comença amb un ofici  
del Govern Polític Superior de Catalunya, dirigit a 
l’Acadèmia, en que l’informa de la notícia que un llop 
rabiós ha mossegat a vàries persones a Puigcerdà, 
i demana a l’Acadèmia que els seus corresponents 
facin “les previsions tant pel tractament com per a la 
prevenció”. Porta data de 3 de juliol de 1821. 

La resposta és immediata. En tenim l’esborrany. 
S’ìnforma que ja s’ha donat ordre al corresponsal de 
Puigcerdà perquè emeti un dictamen.(5 de juliol). 
També s’explica que ja l’any 1816 el general Castaños 
havia demanat una actualització del reglament sobre la 
ràbia. Es va fer i enviar, però no va ser publicat. 

El tercer document és l’ofici del metge de Puigcerdà, 
Cosme Oliva, dirigit al secretari de l’Acadèmia. Explica 
que hi ha persones mossegades pel llop en diverses 

poblacions, ateses per ell i altres metges, informant 
sobre el mètodes curatius que s’han emprat. Els 
tractament es van interrompre perquè els malalts van 
anar a veure un “saludador” o “sauveur”, tot i que 
després van tornar a prendre la medicació indicada. 
(data 15 de juliol).  El mateix dia hi ha una carta del 
doctor Llorenç Bosomba, també de Puigcerdà, al 
secretari de l’Acadèmia, explicant que ha seguit el pla 
de curació suggerit per l’Acadèmia i el Dr. Oliba (la grafia 
del cognom alterna les dues formes:”b” i “v”).. 

El dia següent, 16 de juliol, el doctor Oliba explica el 
cas d’Enveig, (a la banda francesa de la Cerdanya on un 
gos rabiós havia mossegat alguns  gossos, i aquests a 
altres. Denúncia la negligència del “mere” (alcalde) del 
poble per ometre l’ofici on se li requerien precaucions. 
Finalment demana al “Gefe político” i s’encarregui al 
prefecte de Perpinyà de fer les notificacions als pobles 
de la Cerdanya francesa . 

Hi ha un sisè document, encara del mes de juliol (21 
de juliol) que és l’esborrany d’un ofici de l’Acadèmia 
al cap superior polític explicant el cas de Puigcerdà, i 
denunciant principalment el tema dels “saludadors”, 
referint-se al document de feia una setmana. 

El penúltim document és un ofici del metge Cosme 
Oliba, enviat el 3 d’agost,  donant notícia sobre els 
mossegats pel llop; als 38 dies dels fets conclou que no 
hi ha cap novetat. Annexa també la nota trimestral de 
l’estat d salut de Puigcerdà i la comarca de la Cerdanya. 

Finalment, un últim document de 7 de desembre 
de 1812, és un ofici de l’Acadèmia al General Castaños 
demanant opinió sobre el tractament a realitzar al Sr. 
Perafita, mossegat per un llop rabiós. 

resum i comentaris.   Es tracta d’un conjunt de 
vuit documents en relació a un episodi de ràbia, a la 
Cerdanya, l’estiu de 1821. 

Cal valorar el risc del contagi en cadena, en aquest 
cas començant per un llop, i amb mossegades a gossos, 



88 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 29, número 2, Abril - Juny 2014 - ISSN: 1133-32866

a vegades entre ells, amb altres animals domèstics 
(porcs, cabres), i a persones. 

El document inicial és una informació de les autoritats 
politiques, al nivell més alt, demanant informació i 
presa de mesures terapèutiques i de protecció. 

Cal assenyalar la col·laboració de metges i cirurgians, 
però també la crítica en el cas d’omissió de mesures 
per part d’un alcalde,  per la tendència d’algun malalt 
i familiar a consultar persones fora de la medicina (un 
saludador), i al propi saludador.

L’explicació dels fets és parcial. Es diu que s’han 
mossegat persones, però la indicació que “no hi ha 
novetat” al cap de 38 dies no permet concloure si s’ha 
produït algun decés, si hi havia símptomes clínics, i 
com s’han curat, o si era una alarma, justificada per 
la mossegada d’animals perillosos, però sense ulterior 
conseqüència. 

En tot cas és un conjunt de documents que 
permeten conèixer l’alarma social, l’intent de protecció 
administrativa, l’actitud de col•laboració de metges i 
cirurgians  i l’existència documentada del risc de ràbia 
en un indret concret de Catalunya.  Tot això  en un 
context en que la informació sobre el tema fins ara és 
molt escassa. 

Annex: Relació de documents de l’Arxiu de la RAMC. 
Any 1821/lligall 4/ documents núms. 111, 113, 118, 
119, 120, 121, 124, 162. Transcripció dels documents 
núms:  118 i 120

Arxiu RAMC. 1821 / lligall 4 / doc. 118 

Puigcerdà, 15 Julio de 1821.

D. D. Rafael Barña.

Contestando al oficio que V. por disposición de la 
Academia se sirve comunicarme para que informe 
sobre el método curativo se ha practicado y practica 
con los seis individuos que son mordidos por un lobo 
rabioso, tres de esta Villa, uno de Livia, y dos de Enveig 
(este pueblo es de Francia) y explique el estado en 
que se encuentran estos pacientes afin de que pueda 
la Academia dar una noticia exacta sobre el particular 
al Sr Gefe Politico, debo manifestar; que el Metodo 
curativo se practicó con la niña que yo visito (hija de 

esta) con unión del Cirujano Francisco Pujol,  pues  usan 
inmediatamente, (que fue à media hora de ser mordida) 
del cauterio potencial por no poder aplicarse el actual, 
que para activar la supuracion se han aplicado unos 
pequeños vesicantes y hacen estas “escarifi” ranjas 
pequeñas y que por estos remedios se va conservando 
una supuración abundante.

Los remedios internos se han ordenado han sido unas 
mixturas compuestas del acerate amoniacal, alcanfor, 
liquor anodino, tintura de car  los que se han aumentado 
y disminuido según las circunstancias. Dias hace que el 
remedio único que tomaba era el Alcali volatil con un 
vaso de flor de sauco por mañana y tarde. 

Este ultimo remedio se ha suspendido à causa de 
haber marchado la mordida à consultar à un Saludador 
de lo que no pude distraer à la Madre de la pacienta. 
Tanto puede aun el fanatismo y superstición. Anteayer 
regresó i el Saludaor no practico remedio alguno, solo si 
les saludo diciéndole algunas oraciónes, y darle algunos 
soplos á las llagas. Tiene de nuevo ordenado el Alcali 
volatil.

La supuración se conserva abundante, los sudores 
continúan, la pacienta está alegre, tiene buen apetito, 
y todos los días suele á hacer un exercicio moderado.

A los dos otros mordidos de esta bajo la dirección del 
Cirujano Medico D. Juan Zafra (son Padre é hijo) se les ha 
practicado y practican los mismos remedios pues desde 
principio nos pusimos cordes; Siguen perfectamente.

Los dos de Enveig el uno sigue igualmente, y el otro 
se marchó a Perpiñan y nada se sabe de el. Todos son 
Varones.

El de Livia (Varón) no he podido verlo, lo que haré 
mañana, pero sé que usa á poca diferencia los mismos 
remedios, y que se le aplico el cauterio actual, sigue 
bien.

No descuidare en noticias semanalmente todo 
quanto ocurra acerca el particular, afin de cumplir con 
mi obligación y satisfacer los deseos de la  Academia.

Me congratulo de que el método curativo haya sido 
conforme con el que V. por disposición de la Academia 
se ha servido manifestarme de lo que quedo sumamente 
agradecido.

Estamos acordes con el Sr Bosomba y Facultativos 
que cuidan los dolientes, y juntos practicaremos todo 
quanto miremos útil para los desgraciados mordidos.

Àngels Gallegos i Paniello; Marc Xifró i Collsamata; 
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El brot de ràbia de Puigcerdà de 1821. Alarma social

   Se ha salido de este apuro, se han mandado matar 
los perros mordidos; se ha oficiado á los demás pueblos, 
pero como se ignora los perros serán mordidos, los 
resultados tendrá la mordedura del lobo qual vino de 
las montañas, seria del caso se diessen providencias 
prontas y eficaces afin de precaver los malos resultados 
que deben temerse.

Seria necesario de que se manifestase al Sr  Gefe 
Politico para que oficiase al Prefecto de Perpiñan para 
que igualmente diesse las ordenes las mas terminantes 
para los Pueblos de la Cerdaña Francesa, y esta misma 
providencia podría extenderse á todo el Principado pues 
me temo que algún perro, ó lobo de la Montaña no se 
extravie tal vez en el interior.

Movido del zelo y amor qe profeso á la Humanidad 
me he determinado dar parte á V. de este fatal 
acontecimiento, y hacer mis reflexiones á fin de 
que enterada la Academia de todo pueda tomar las 
determinaciones mas acomodadas.

   Dios gûe V. ms as 

   Puigcerdá 16 Julio 1821.

    Cosme Oliba

P.D. En esta se ha mandado tener encerrado todos los 
perros hasta treinta ó quarenta días y de no se mataran 
lo que se encuentren

Sr  D. Rafael Esteva Secretario. Barna

Aquest treball ha tingut un ajut de recerca de la Secció de 
Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans

Sirvase comunicarlo á la Academia asegurándola de 
que no perderé momento para ser útil á los pacientes y 
salud. Publica

   Dios guarde muchos años

    Cosme Oliba

PD. Habia entregado los dos trimestres según tengo 
advertido y hoy me los han devuelto el particular los 
había entregado, los enviare por el Correo viene.

  Arxiu RAMC. 1821 / lligall 4 / doc. 120

El extraordinario acontecimiento que se verificó en 
esta de Puigcerdà me obliga participarlo á V. afin de que 
se sirva comunicarlo á esa Academia Medica para que 
tenga el conocimiento del particular, y pueda ponerse en 
inteligencia si se mira necesario con el Sr. Gefe Politico.

Este Ayuntamiento (de qual soy individuo) luego de 
haberse verificado la mordedura del lobo rabioso en los 
individuos de que se ha dado parte, sabedor de que en 
el pueblo de Enveig Cerdaña Francesa, había tres perros 
mordidos por el lobo con quien se batieron; oficiaron al 
Mere de el afin de que se sirviese tomar las medidas, 
y precauciones necesarias para evitar los funestos 
resultados que podrían verificarse si los perros andaban 
sueltos.

La omisión del referido Mere ha hecho, que los justos 
recelos del Ayuntamiento se hayan realizado, pues ha 
sucedido que un perro de los tres, se fugó de la casa del 
Dueño, anduvo, y recorrio algunos pueblos mordiendo 
varios perros, y por ultimo á las [..] horas de la mañana 
del dia de ayer se presentó en esta, mordio cinco ó seis 
perros, entró en algunas casas, paso por las calles, y 
plaza donde había un concurso numeroso, y no mordió 
á persona alguna; alarmado el pueblo se le dió al 
alcance por los Milicianos Voluntarios, y otros sugetos, 
y aun quarto de hora pudieron alcanzarle, y lo mató un 
Miliciano Voluntario.
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Medicina d’Occitània

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2013; 90-91

Edelmira DOMÈNECH; Jacint CORBELLA 
    Acadèmics numeraris  

Jean Pierre Falret és el tercer del grup de psiquiatres 
d’origen occità que van fer la seva activitat  important a 
París, amb una relació generacional i directa de mestre 
deixeble. Els dos primers, Philippe Pinel  (1745-1826) 
i Dominique Esquirol (1772-1840),  van ser cadascun 
la primera figura en el seu temps de la psiquiatria 
francesa, i van crear una escola molt fèrtil. En el temps 
de Falret, molt destacat també, la llista dels “primers” 
era més llarga. Però fou un mestre incontestable 
entre 1850 i 1870. Després, entre  els més visibles, ja 
destacarà  Charcot.

Primers estudis. Els tres tenien un origen geogràfic 
semblant, en la zona de Tolosa de Llenguadoc. Pinel 
era del departament del Tarn; Esquirol de la mateixa 
Tolosa; Falret del departament del Lot. Va néixer a 
Marcilhac-sur-Célé, o del Lot, el 26 de maig de 1794, 
en plena revolució francesa. Per això la seva data oficial 
de naixement era el 7 de prairial de l’any II.  Va fer la 
formació inicial a Cahors, capital del seu departament, 
i començà medicina a Montpeller el 1811, però no li va 
agradar prou i de seguida passà a París (1) 

Inicis a Paris. És allà on va conèixer els seus 
coterranis. Va anar al servei de Pinel, ja molt gran, i allà 
coneix Esquirol, que al cap de poc temps li ofereix un 
treball, per ajudar-lo en el seu establiment privat de rue 
Buffon. Aquí comença de fet el psiquiatre. S’hi està vuit 
anys. Mentrestant fa la tesi, que presenta el desembre 
de 1819,   amb el títol “Observations et propositions 
médico-chirurgicales”, que per sí mateix diu poca 
cosa sobre el contingut. Semelaigne   explica que en 
una primera part tracta de la mania, que  no es podia 
entendre sense una lesió de l’enteniment, i els actes 
dels maníacs els atribuïa a una percepció equivocada, 
falsa.  Acaba el treball amb un estudi sobre el suïcidi (2). 
De fet ja centra la tesi sobre un dels temes que serà més 
importants en la seva valoració com a psiquiatre: les 
alteracions de l’estat d’ànim, tot i que en les històries 
de la psiquiatria és més citat per altres treballs. 

Ensurts. Mentrestant en la seva vida va tenir alguns 
ensurts: una malaltia greu, i un viatge que va acabar 

malament i per sort no va fer. La primera va ser gairebé 
tot just arribar, el 1812.  Diu Semelaigne:  “els recent 
arribats a les grans ciutats eren una presa fàcil de la febre 
tifoide. Falret pagà el seu tribut a la malaltia”. Un cop 
curat va entrar com a extern a l’ “Hôpital des Enfants-
Malades”. i aviat passà a la Salpêtrière. Era temps de 
guerra, 1814,  i allà es trobà  amb centenars de soldats, 
malalts i ferits, i s’inicià en l’anatomia patològica.  

Aviat Esquirol li demanà que l’ajudés en el seu 
sanatori de la rue Buffon, i en fou persona de confiança. 
Li encarregà d’acompanyar alguns malalts. Per sort 
no acceptà la  primera proposta d’acompanyar una 
senyora al Senegal, on estava el seu marit. El vaixell, 
“La méduse” es feu famós pel seu naufragi. Un segon 
viatge, llarg, fou accidentat, però no tant.  El 1822 es 
casa i poc després, juntament amb Félix Voisin, funda 
un sanatori privat a Vanves. Allà treballà tota  la vida, 
alternant amb la tasca pública a la Salpêtrière.  El 1822 
també publica “De l’hypochondrie et du suïcide”, un 
llibre de 519 pàgines. 

Treballa molt activament. El 1835 ingressa a 
l’Académie de Médecine també fa un viatge per les 
illes britàniques visitant sanatoris mentals. Després 
se’l crida per col·laborar en la redacció, dirigida per 
Esquirol,  d’una llei sobre asssistència psiquiàtrica, del 
1838, que va tenir una gran influència posterior.  Va tenir 
una influència considerable en el seu text. Semelaige 
remarca que se li deu el canvi dels termes imbecil·litat, 
demència i furor, pel d’ “alienació mental” (3). En canvi 
no va aconseguir que es creessin asils per a alcohòlics, 
que no es devien considerar com a malalts. 

Assistència. Vanves. Vivia en el seu propi sanatori 
de Vanves. Allí  va néixer el seu fill, Jules-Philippe,  el 
1824, que també serà psiquiatre de bon nivell, autor 
d’obra important, però potser massa obscurit per la 
personalitat del seu pare. El fill  fou metge a Bicêtre el 
1867, i a la Salpêtrière el 1884, succeint a Moreau de 
Tours. 

Vanves era una petita població dels voltants de París, 
a l’Île-de-France. La Maison de Santé estava situada al 
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començament de la que ara es diu rue Falret. Queda doncs 
el record del psiquiatre, tant a la vila en que treballà, 
com a la seva terra nadiua. Ara hi ha un establiment 
amb el seu nom, amb instal·lacions a diverses ciutats 
del departament del Lot, dedicades a l’assistència de 
problemes psiquiàtrics i paidopsiquiàtrics.  

Des del punt de vista de la medicina hospitalària 
el 1831 és nomenat cap de la secció d’idiotes de la 
Salpêtrière, que dirigeix durant nou anys, i fa una 
col·lecció important reproduint les formes del cap, amb 
una certa reminiscència frenològica, que aleshores 
està en un moment actiu. El 1841 passa a dirigir la 
secció d’alienats i aleshores s’incrementa la dedicació 
a un enfocament clínic, que es plasma en forma 
d’ensenyament.  Ell mateix parla d’una tercera fase de 
la seva vida científica. Fruit de tot això serà la publicació 
de la seva obra magna “Des maladies mentales et des 
asiles d’aliénés”, el 1864, amb 796 pàgines. En total  
entre aquest treball últim i el primer de 1819, la tesi, 
hem trobat citades una trentena de publicacions, xifra 
considerable en el seu temps.

El 1869 deixa la Salpêtrière, i es dedica a la seva “casa” 
de Vanves i retorna sovint al seu poble, Marcilhac, on va 
morir el 28 d’octubre de 1870.  Com bastants occitans, 
en aquests cas metges, que havien fet una carrera 
brillant a Paris, en els seus últims temps tornen a l’escalf 
del seu origen. 

L’obra científica.  Ja s’ha esmentat que és autor, com 
a mínim d’una trentena de treballs, entre ells dos llibres 
de més de cinc-centes pàgines. La temàtica dels seus 
treballs es pot dividir, si més no, en quatre grans eixos:  
dos de tema clínic més concret (estudi de la mania i de 
les oligofrènies, en terminologia actual) un més genèric: 
l’evolució de les seves i orientacions sobre la malaltia 
mental, és l’eix més àmpliament clínic. Podem afegir-hi 
encara un aspecte més directament assistencial, la cura 
dels malalts podriem dir “en convalescència”, l’obra de 
patronatge.

Potser el tema que li va interessar més, personalment 
i al llarg de tota la seva vida de psiquiatre, van ser les 
alteracions de l’estat d’ànim, començant per la mania, 
però també les alteracions que porten al suïcidi. I amb 
una visió evolutiva, el mateix malalt en diverses fases.  
També evidentment els deliris, i fins i tot hi ha un article 
de 1854 sobre la “folie circulaire”. En aquest sentit se 
l’ha considerat com un capdavanter, però cal recordar 
que, amb nomenclatura diversa, aquesta forma de 

patologia era coneguda des de l’antiquitat, per la 
medicina i la literatura. 

El segon punt, i pel que és més reconegut en els llibres 
d’història de la psiquiatria, és el fruit dels anys que va 
passar com a cap de la secció d’idiotes a la Salpêtrière.  
Postel i Quétel assenyalen que “la primera tentativa 
de reagrupament dels nens idiotes la va fer JP Falret el 
1821, en aquell sanatori.  I que immediatament va crear 
una escola pels nens d’aquell servei. És un dels grans 
capdavanters en la història de la psiquiatria infantil, a 
la que va dedicar una activitat preferent durant gairebé 
vint anys. Va tenir una gran influència posterior. De 
fet se l’esmenta més en les històries de la psiquiatria 
infantil que en les generals de la psiquiatria.

  El tercer punt, ja en el camp dels adults, és la idea 
del patronatge, iniciada el 1843, reconeguda d’utilitat 
pública el 1849.  Diu Semelaigne: “El període de 
convalescència necessita tota l’atenció del metge, i la 
situació de les dones és, des d’aquest punt de vista, més 
dèbil”. 

Evolució de les seves idees. Un últim comentari 
és sobre l’evolució de les seves idees i actituds de 
cara al malalt mental.  Inicialment té una visió molt 
organicista, lligada a la seva vocació o experiència 
anatomopatològica. Sense deixar aquest punt de vista 
quan es troba amb els nens retrassats, s’ha d’abocar 
amb una altra vessant més social, que va des de 
les escoles en el cas dels nens, a la necessitat de la 
supervisió i ajut en la convalescència, el patronatge, en 
el cas dels malalts que milloren de la seva patologia, 
però amb risc de recaure.  També és un temps en que 
“l’experiència li fa modificar aquestes concepcions 
i, potser decebut per la cerca anatomopatològica, 
s’enfoca cap a la psicologia. Però va ser una orientació 
relativament transitòria.  I finalment, més quan  ja té 
una visió més àmplia i llarga en el temps, adopta una 
posició principalment clínica. 

NOTES
1. Postel, Jacques,  Quetel, Claude, (dirs): “Nouvelle 

Histoire de la Psychiatrie”, Toulouse, Privat, 1983. (774 pp.) 
pp. 622-623.

2. Semelaigne, René: “Les pionniers de la psychiatrie 
française avant et après Pinel”, Paris (Baillière) 1930, 2 vols. 
v. t. I, pp. 172-179. 

3.  Aquest aspecte també el recullen F. Alexander i T. 
Selesnik en la seva “Hisoria de la Psiquiatria”, Barcelona 
(Espaxs),   1970, p. 177.  És la principal referència que fan a 
Falret. 
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El dia 18 d’abril, divendres sant, va morir de manera 
bastant sobtada, el doctor Josep Carreras i Barnés,  que 
era director de la revista de la Acadèmia, vicesecretari 
general, i abans durant bastants anys secretari general 
de la institució. Aquesta pèrdua deixa un buit en una 
tasca activa que estava fent amb molt d’encert. Com a 
condol reproduïm el text de la nota obituària que es va 
publicar pocs dies després a La Vanguàrdia signada pel 
Dr. Jacint Corbella. 

Josep Carreras i Barnés. Bioquímic.

Josep Carreras ha estat catedràtic de Bioquímica i 
Biologia Molecular de la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona (UB) durant trenta-sis anys,  
des de l’any  1977 fins a la seva jubilació el 1973. Havia 
nascut a Palamós el 9 de març de 1943 i ha mort a 
Barcelona aquest 18 d’abril.  Els pares eren mestres i la 
seva influència li va donar uns trets de caràcter ordenat, 
disciplinat i sobretot  responsable. Ell ho recordava 
sovint i havia après que si feia una feina s’havia de fer 
bé i si no podia calia renunciar i  deixar-la. S’ho havia 
aplicat més d’una vegada.  Va estudiar medicina a la 
UB, amb beca, estant a la residència de l’Hospital de 
Sant Pau. Fou intern de Fisiologia des del començament 
i en acabar va anar, amb beca, a la universitat de 
Kansas City, on va estar gairebé tres anys, i es formà 
com a científic, amb el mestratge de Santiago Grisolía,  
en una de les branques, la bioquímica,  que estaven a 
la primera línia de recerca d’aleshores. Malgrat que li 
oferien  continuar, preferí tornar al seu país, on creia 
que podia fer una tasca més útil, desenvolupant una 
Bioquímica que aquí estava en les beceroles. 

Barcelona havia tingut una tradició de nivell científic 
de primer ordre  amb l’Institut de Fisiologia, creat per 
August Pi-Sunyer, que fou destruït l’any 1939, amb 
l’exili i dispersió dels seus membres.  Després de molts 
anys de grisor fosca, al cap de vint anys,  el doctor Vidal 
Sivilla va poder iniciar la nova formació d’escola que, 
al cap de bastant temps ha pogut recuperar un nivell 
correcte. Carreras fou el seu primer deixeble bioquímic.  
El seu mestre americà, veient que tornava a Catalunya, 

li va donar un consell que Carreras seguí, i ha explicat 
sovint.  Li aconsellà de no dedicar-se a un “tema 
punta”, perquè anava a un país sense mitjans, i sempre 
es trobaria que persones amb la mateixa capacitat 
seva, disposant de molts més medis i equip, trobarien 
resultats abans.  Així ho va fer i escollí un “topic” 
molt concret en el que ha aprofundit, aconseguint, junt 
amb nombrosos deixebles, resultats importants. Perquè 
Carreras ha estat bàsicament un creador d’escola 
activa i multidisciplinària. Es tractava de l’estudi dels 
enzims i isoenzims que intervenen en els processos de 
fosforilació dels glúcids, els sucres.  El nivell del seu 
grup, en un camp tan acotat  l’ha situat en un molt bon 
lloc entre els investigadors del tema.  Per la seva obra 
científica va rebre, el 1991, la medalla Narcís Monturiol 
al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de 
Catalunya. 

Carreras ha dedicat una part notable de la seva 
activitat a tasques de direcció i gestió. Ha estat degà de 
la facultat de medicina (1982), president de la Divisió 
de Ciències de la Salut (1986), en el temps en que la UB 
anava per divisions. Pel que fa a les societats científiques 
ha estat president de la Societat Catalana de Biologia 
(1985-89),  i de la secció de Ciències Biològiques de 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) (1992-94). També 
dues vegades vicepresident del mateix IEC (1995 i 
2001).   Era  membre de la Reial Acadèmia de Medicina  
des de l’any 2006, on ingressà amb un discurs sobre 
“La medicina molecular. Desenvolupament i 
repercussions en la formació del metge”, i de la que 
n’ha estat secretari general (2011).  No era partidari 
de la duració llarga dels mandats en un càrrec i si 
s’esqueia  no l’esgotava. En els últims anys s’havia 
dedicat intensament  als problemes de l’Educació 
Mèdica, havent estat president de les societats catalana 
i espanyola d’aquesta especialitat. 

ALTrES ÒBITS

La setmana següent es va produir també l’òbit del 
doctor Francesc Solé Balcells, acadèmic numerari 
emèrit, que havia estat durant dos períodes membre 
molt actiu de la Junta de Govern, i impulsor  de la idea 

Vida Acadèmica
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TrASPÀS DEL DoCTor JoSEP CArrErAS I BArnéS,  
DIRECTOR DE LA REVISTA
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que es desenvolupés la pàgina web de l’Acadèmia. 
Tot i ser emèrit assistia pràcticament a tots els plens 
i sessions, --igualment que el doctor Carreras, encara 
fou present en l’ultim ple del dia 1 d’abril--  i, sabent 
que tenia una malaltia d’evolució bastant ràpida, va 
preparar amb detall la seva despedida. 

Aquest any, i ho assenyalem des de l’última sessió 
necrològica, que es fa en el mes de novembre, 
l’Acadèmia ha tingut nou baixes per defunció: les dues 
ja esmentades i les de set membres corresponents, els 
doctors Albert Jovell Fernández , Manuel de Fuentes 
Sagaz, Gaspar Alomar Guinart, Maria de la O. Rodriguez 
López, Ignasi Balaguer Vintró, Abelard Guarner Vila i 
Eulàlia Planas Domingo.  Llurs semblances necrològiques 
es faran en el mes de novembre. 

ELECCIó DE noUS MEMBrES

En el Ple de 4 de febrer de 2014 han estat elegits 
nous membres numeraris els doctors Josep Tabernero 
Caturla i Josep M. Grau Junyent, per la secció 2a 
(medicina) i Carme Gomar Sancho i Manuel Trias Folch 
per la secció 3a (Cirurgia). 

En el Ple d’1 d’abril de 2014 s’han elegit membres 
corresponents els doctors Santiago Ramon y 
Cajal Agüeras, de la secció 1a (Ciències bàsiques, 
diagnòstiques i terapèutiques); i Antoni Trilla i Garcia 
i Robert Elosua i Llanos, ambdós per la secció 4a. 
(Medicina Social). 

ALTRES ACORDS

En el Ple de 15 d’octubre de 2013 es va aprovar, 
definitivament, el nou text del Reglament de la RAMC. 
En el mateix Ple s’aprovà l’adhesió de l’Acadèmia al 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 

La Junta de Govern del mes de juny de 2014 va 
acordar nomenar director de la Revista de la RAMC al 
Dr. Jacint Corbella. 

S’acordà celebrar, a finals del mes de setembre, un 
acte en homenatge als acadèmics que fins ara han estat 
nomenats Numeraris Emèrits. 

XVIII CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA 
CATALANA. Igualada 2014

Dels dies 20 a 22 de juny de 2014 s’ha celebrat el 
XVIIIè Congrés d’Història de la Medicina Catalana, 
amb sessions els dos primers dies en el Museu de la 
Pell d’Igualada i el tercer a Montserrat.  Fou organitzat 
per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, la 
Societat Catalana d’Història de la Medicina i el Centre 
d’Estudis Comarcals Igualadins. El Comité organitzador 
local estava encapçalat per Josep M. Ustrell i Torrent, 
acadèmic corresponent, com a President; Rosa 
M. Parés i Marimon, presidenta del CECI com a 
vicepresidenta, i Josep M. Sànchez i Colom, com a 
secretari.  La participació fou multidisciplinària: metges, 
farmacèutics, historiadors, podòlegs, principalment. 
Entre els temes destacaven els relatius a conservació 
del patrimoni mèdic i museus; aportacions locals de la 
comarca; l’arquitectura hospitalària a Igualada; estudis 
sobre la medicina a la guerra; estudis biogràfics, i altres. 

El proper congrés, el XIXè està previst celebrar-
lo a Puigcerdà l’any 2016. La RAMC ha encomanat la 
presidència i organització al Dr. Ferran Sabaté i Casellas, 
acadèmic corresponent i professor d’història de la 
medicina a la UB.  

Traspàs del Doctor Josep Carreras i Barnés, Director de la revista

Dr. Josep Carreras i Barnés, quan 
va començar com a catedràtic  
a la FMUB
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Ornament de la part frontal de la taula de presidència de l’Anfiteatre 
Gimbernat de la RAMC


