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NORMES PER A LA PUBLICACIÓ DE TREBALLS

Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència acceptarà, per a la seva
publicació, treballs relacionats amb aquesta temàtica, redactats en qualsevol llengua usual en el
món científic del nostre medi. Es valorarà positivament l’originalitat de les aportacions.

Per a ser publicats la revista demanarà l’informe positiu d’un referee. Tindràn preferència per a la
seva publicació els treballs que reuneixin les següents condicions:

- El text s’ha de rebre amb doble suport: paper, correctament imprès, i digital per les vies
més habituals: correu ordinari o e-mail. En cap cas s’accepten textos manuscrits.

- S’aconsella que l’extensió del text no sobrepassi les 15 pàgines de text de la revista
(37.000 caràcters).

- Sempre que s’acompanyin taules, gràfiques o fotografies caldrà enviar-les en full apart,
editades correctament per a la seva possible impressió directa.

- Les notes han d’anar correctament numerades, i preferentment totes al final de l’article,
i no a peu de pàgina.

- La Bibliografia s’ha d’atendre a criteris de rigor. S’ha d’adaptar a les següents indicacions:
- per un mateix treball ha d’estar feta amb un criteri uniforme.
- ha de contenir indicacions suficients per a que un altre investigador pugui localitzar
correctament el treball.
- tot i que publicacions diferents segueixen criteris diferents, és preferible que s’adapti
a les normes internacionals més acceptades en les revistes de medicina (normes de
Vancouver). En esquema:

* Per a la cita d’un article: 1. Autor (s): cognom, nom o inicial; 2. Títol exacte del
treball; 3. Revista (es pot posar abreujada si és coneguda); Any, volum, pàgines de
principi i final de l’article.
* Per a la cita d’un llibre: 1. Autor (s); 2. Títol exacte; 3. Ciutat (editorial) any.

Una bibliografia considerada deficient pot ser causa de no acceptació de l’article. Cal
notar que és un dels punts dèbils en la valoració per referee.

- Es prega que els autors procedeixen a una revisió sistemàtica i acurada dels originals.
Una correcció externa pot alentir molt la publicació d’un treball.

- Cal que tots els treballs s’acompanyin d’un resum de màxim sis línies (420 caràcters),
tant en català com en castellà i d’un llistat de paraules-clau, amb un màxim de cinc per
article, també en català i castellà.

Els treballs s’han d’enviar a l’adreça de la revista: REVISTA GIMBERNAT. Unitat de Medicina Legal i
Laboral i Toxicologia. Facultat de Medicina. Carrer de Casanova 143. 08036-Barcelona, o bé a
REVISTA GIMBERNAT. Carrer del Carme, 47. 08001-Barcelona. E-mail: secretaria@ramc.cat.
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EDITORIAL

 L’IMPULS CAP A FORA DEL NUCLI METROPOLITÀ

Aquest volum recull majoritàriament activitats que s’han fet en ciutats que ni tan sols
són administrativament cap de comarca, i a més fora de la ciutat de Barcelona i també
de la seva àrea metropolitana d’influència. Són activitats fetes podem dir “Catalunya
endins”. Això demostra la força cultural que hi ha en nuclis relativament petits del país,
i que en un temps en que tant la informació com la comunicació han canviat, permeten
una integració global de tot el territori.

Aquí reunim comunicacions fetes en dues Jornades, a Sant Feliu de Guíxols el novembre de
2005 i a l’Espluga de Francolí el 9 de juny de 2007. La Jornada de Sant  Feliu es feu en
homenatge al doctor Martí Casals, que va fer una deixa àmplia de material que ha permès
la instauració d’un Museu del Metge Rural. La de l’Espluga ha estat fruit d’un homenatge
que la Societat Catalana d’Història de la Medicina ha fet al doctor Josep M. Calbet i
Camarasa, en reconeixement de la importància de la seva obra en el camp de la Història de
la Medicina en el nostre país. Ara no és el moment de fer un elogi, merescut i que ell mateix,
tot i que el teníem escrit,  no va deixar pronunciar, a l’acte de l’Espluga. Finalment assenyalem
la importància que té la col·laboració entre les diverses institucions. El conjunt dels esforços
no fa una suma sinó una multiplicació, ben visible en els resultats.

Remarquem la importància que té promoure la realització d’actes en llocs diversos de
Catalunya que, a més dels congressos cada dos anys, demostren la realitat d’un interès
per conèixer el nostre passat històric, la defensa del que s’ha fet al llarg dels anys i
també de la necessitat de publicar en català. Ara bé: no solament hem de fer sinó que
també ho hem de fer conèixer. Per això anem adaptant la revista a les normes que
permeten que sigui recollida per diversos sistemes d’indexació. I per això, doncs, insistim,
i la segona part de l’editorial, amb apartat propi, rebla en aquest fet, marcant les normes
que hem de complir. Crec que és una explicació que devem als autors.

EXPLICACIÓ ALS AUTORS

* Els canvis en l’orientació de la revista, que s’esmenten en l’editorial del volum 47, i el
pas a ser una publicació recollida en el llistat de Revistes Catalanes d’Accés Obert
(RACO), obliguen a alguns canvis. El fet que Gimbernat surti d’un espai relativament
tancat a un espai de més difusió obliga doncs a establir una sèrie de criteris estrictes.
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Jacint Corbella i Corbella

A més la revista passa d’estar només sota l’aixopluc del Seminari Pere Mata, a tenir
també una vinculació amb la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. També canvia
del fet de ser només una publicació en paper, a tenir una visibilitat a la xarxa. Ara està en
un camp de lliure accés i pot ser consultada per tothom, evidentment qui hi tingui interès,
des de tot el món. Tenim més visibilitat i cal també més exigència.

Tot això fa que hàgim de ser més estrictes, en part per necessitat pròpia i també per
exigència dels altres, amb qui compartim les fonts de difusió.També hi ha, a més,
necessitats pròpies de la revista.

* Fins ara el nivell d’exigència, pel que fa a la qualitat, i encara menys a la uniformitat, no
ha estat excessiu, més aviat alguns ens l’han criticat per ser massa permissius. Tot i que
hem assenyalat, des de fa bastants anys, normes de publicació, molts autors han fet
com si no les haguessin llegit. Ara la revista té també les seves exigències, basades
d’una banda en un mínim de qualitat i d’altra en no admetre aspectes que compliquen
l’edició. Hi ha fets que impedeixen, o si més no, alenteixen l’acceptació o la publicació
d’un treball. Els esmentem sense ordre de preferències i sense fer-ne un índex complet.

1. Un, i no pas el més important, és l’extensió. Una cosa és un article d’una revista, en
el camp científic, i una altra és una monografia. Un treball molt extens pot estar justificat
pel què aporta, però a vegades pot requerir un altre format. També, sovint, es pot dir el
mateix en bastant menys espai. Hi ha annexos documentals que poden estar bé en
altres llocs, però aquí hi tenen poc pes i cabuda, sobretot si són massa llargs. Alguns
autors no saben escurçar. En tot cas un treball massa llarg no és dels que tenen una
publicació més immediata.

2, Un altre són les il·lustracions. És evident que algunes són importants, fins i tot  molt
importants. S’hi han de posar. Però altres sembla que hi són només per fer bonic, i a més
amb originals dolents, trets d’un altre lloc on ja estan publicats, sovint figures de llibres,
i a més mal fotocopiats, quan haurien d’estar molt ben escanejats. A vegades s’han
enviat il·lustracions, en mig del text, no pas en full apart i correcte, que fan pena. No cal
continuar per aquest camí. Amb l’experiència del temps veiem que la majoria de treballs
amb moltes il·lustracions risquen de ser més dolents, i es dificulta la publicació.

3. Un altre punt són els hàbits de cada autor quan envia un text. Els qui estan acostumats
a enviar “papers” a revistes de nivell internacional saben que o bé segueixen les normes
de la revista o en reben la “no acceptació”, a vegades fins a nivells d’exigència massa
rígids. Ara bé, aquí alguns, no massa, autors es passen. Algun autor és particularment
perillós en aquest aspecte. La varietat de grafies dins d’un mateix text pot ser gran.
Subratllats, negretes, espaiaments irregulars, tipus de lletra diferents, ball de majúscules
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Editorial

o de cursives dins del text. Les revistes tenen un estil habitual, que fa que a vegades
només tenint una fotocòpia ja es pugui identificar de quina publicació es tracta. Unifor-
mar els escrits dóna molta feina, i si l’autor que ha d’arreglar un sol treball, el seu, no ho
fa, la revista no disposa de persones dedicades a aquesta feina.

4. Deixem pel final un dels punts més greus: el de la correcció en l’ús de l’idioma. Els
treballs s’han de rebre en un català correcte. Tot i que se’n publiquen en altra llengua,
principalment en castellà, l’idioma propi de la revista és el català. El que l’any 1970,
quan el primer Congrés d’Història de la Medicina Catalana, o el 1984, quan va començar
“Gimbernat”, es podia acceptar, i fins i tot calia acceptar-ho. Ara ja és diferent. Quan
s’envia un treball a una revista anglesa molts autors d’aquí han hagut de passar per la
fase en que es diu que la llengua és incorrecta. I s’espavilen perquè una altra vegada
això no passi. L’excusa era que no s’havia après el català. Els autors del país, que parlen
català, han de fer un esforç perquè la seva pròpia llengua no sigui la que escriuen més
malament, bastant pitjor que l’anglès. En tot cas això ara ja no pot ser vàlid, gairebé per
un mínim respecte a la cultura i la llengua del país. Tampoc és gaire difícil, si se’n tenen
ganes, d’escriure amb un mínim de correcció, o aprendre-ho si cal, la llengua que es
parla des de petit.

A més hi ha bons correctors de català, els ortogràfics que no costen pas despesa, i
professionals si cal. Quan en un treball a la primera pàgina ja s’hi trobem més d’una
dotzena d’errors, siguin de “picar” o “faltes”, el més correcte és tornar-ho perquè l’autor
ho esmeni o ho faci  passar per un corrector.  En tot cas la revista no disposa de pressupost
específic, que per a molts treballs seria elevat, i en canvi cada autor pel seu compte ha
de procurar que els seus escrits estiguin dins del mínim de correcció i dignitat exigible. En
un altre lloc d’aquesta mateixa revista es donen, a més, les normes per a la recepció de
treballs.

A partir d’ara, i per exigències per assolir i mantenir un nivell, ni que sigui baix, els treballs
han de tenir preceptivament un informe previ a la publicació, que afecta tant a la qualitat
com a la forma del treball. També s’enviarà a cada autor un escrit confirmant la recepció
del treball, i més endavant el d’acceptació o suggeriment de correccions. Per això es
facilita molt la feina si s’indica una adreça de correu electrònic (e-mail), per medi del
qual es pot enviar també el text complet. En tot cas un text només en paper no es
considera suficient.

Jacint Corbella
Director
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CAMPILLO, Domènec
Laboratori de Paleopatologia i Paleoantropologia del Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona)

RESUM: Estudi sobre les neoplàsies malignes a la prehistòria, basat en l’experiència de
més de quaranta anys de l’autor, i l’anàlisi de més d’un miler d’esquelets. Només es van
trobar tres casos, tots localitzats en el crani i de cossos adults. Un era de l’Edat de
Bronze (Cova Joan d’Os de Tartareu a Avellanes, La Noguera), i dos de la cultura talaiòtica
(Barranc d’Algendar a Ferreries, Menorca i Son Real a Alcúdia, Mallorca). S’arriba a la
conclusió que no es podia parlar que l’home prehistòric tingués una resistència a les
neoplàsies malignes, i en canvi seria una factor determinant la baixa esperança de vida,
que provocaria una escassetat de cossos de més de quaranta anys.

Paraules claus: Medicina prehistòrica a Catalunya. Paleopatologia. Neoplàsies malignes prehistòria. Cova Joan d’Os

de Tartareu-La Noguera. Barranc d’Algenda-Menorca. Son Real-Mallorca.

RESUMEN:Estudio sobre las neoplasias malignas en la prehistoria, basado en la experien-
cia de más de cuarenta años del autor, y el análisis de más de mil esqueletos. Sólo se
encontró tres casos, todos localizados en el cráneo y en cuerpos adultos. Uno era de la
Edad de Bronce (Cova Joan d’Os de Tartareu a Avellanes, La Noguera), y dos de la cultura
talayótica (Barranco d’Algendar a Ferreries, Menoría i Son Real a Alcudia, Mallorca). Se
llega a la conclusión que no se podía hablar  que el hombre prehistórico tuviese una
resistencia a las neoplasias malignas, y en cambio seria un factor determinante la baja
esperanza de vida, que provocaría una escasez de cuerpos de más de cuarenta años.

Palabras clave: Medicina prehistórica en Cataluña. Paleopatología. Neoplasias malignas prehistoria. Cova Joan d’Os

de Tartareu-La Noguera. Barranco d’Algendar-Menorca. Son Real-Mallorca.

INTRODUCCIÓ

La nostra experiència en paleopatologia és, que el nombre de neoplàsies en els temps
antics, incloent l’Edat Mitjana és molt escàs. La majoria dels tumors són benignes i els
més freqüents són els osteomes. En aquest estudi ens referirem només a les neoplàsies
malignes a la prehistòria.

L’ESCASSETAT DE NEOPLÀSIES EN ELS TEMPS ANTICS.
REALITAT O MIRATGE
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En els més de quaranta anys dedicats a la paleopatologia, hem estudiat restes osteològiques
procedents de més d’un centenar de jaciments, amb aproximadament un miler d’esquelets
i només hem trobat tres casos amb evidents lesions neoplàssiques malignes, totes
localitzades en el crani. Un nombre tan petit de lesions malignes, ens hauria de sorprendre,
però la realitat és, que tot i la gran quantitat de literatura científica paleopatològica, són
molt pocs els casos publicats. En un treball anterior (Campillo, 1995a), vam revisar la literatura
paleopatològica al nostre abast i vam recopilar 36 neoplàsies malignes del crani. El percentatge
és molt escàs, però per què? Creiem que els factors determinants són: l’esperança de vida;
els hàbitats; les activitats que desenvolupen; la patocenosis i la tafonomia.

L’esperança de vida
Evidentment l’esperança de vida a la prehistòria era molt baixa i en general, en els altres
períodes també, oscil·lant al voltant dels 18-20 anys. La mortalitat infantil abans dels 5
anys era molt elevada, passats els 10 era fàcil arribar a adult i la mortalitat mitja es
situava entre els 30-40 anys i era tot un èxit passar dels 40. Les estadístiques a la
prehistòria són molt difícils de valorar, per la manca de dades bàsiques i per la quantitat
de paràmetres que s’haurien de tenir en compte (Campillo, 1995b).

L’hàbitat
El lloc on estava situat l’habitatge era important, muntanyenc, en el pla, a la vora rius, llacs
o mar, flora i fauna que l’envoltava, clima fred o càlid, sec o plujós, eren factors que influïen
en les seves possibilitats de supervivència, afavorint o allunyant determinades patologies.

Les activitats desenvolupades
Podien ésser molt diverses, caçadors-recol·lectors, ramaders, pagesos, pescadors, etc.,
que determinen esforços molt diferents i variacions en la dieta, que sempre influeixen en
la salut de l’individu. Algunes neoplàsies, com per exemple els melanomes, tenen una
incidència elevada en les persones que exposen parts del cos al sol, el fum també
afavoreix els carcinomes de pulmó, etc.

Patocenosis
Aquest concepte va ésser aportat per Grmek (1983), que el definí: “La interacció de les
diferents malalties presents en un determinat nucli de població, en un moment donat,
en correlació directa amb el seu biòtop i els diversos factors que ell incideixen”. Les
possibilitats de comportament patocenòsic entre dos o més malalties por ser: 1, simbiòtic,
en que les malalties s’afavoreixen entre elles; 2, antagònica, una malaltia dificulta
l’aparició de l’altre; 3, indiferent, ni s’afavoreixen ni s’interfereixen.

Tafonomia
La definició de tafonomia és molt senzilla, “són els processos que comporten el pas de

Domènec Campillo
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cadàver a esquelet fins a la destrucció total d’aquest”. Les alteracions tafonòmiques,
tant si es tracta d’un individu momificat con de restes esquelètics, donen lloc a alteracions
que ens poden confondre al fer un diagnòstic, caient en la pseudopatologia.

CASUÍSTICA

Com hem dit, només hem trobat tres neoplàsies malignes les pertanyents a la prehistòria,
un de l’Edat del Bronze, i dos de la cultura talaiòtica.

1. Individu núm. 2 de la Cova Joan d’Os de Tartareu (Avellanes, La Noguera). (L.P. 50)

Només disposem del crani que correspon a un adult jove (18-20 anys) de
sexe masculí. Mostra 16 lesions osteolítiques al cap, arrodonides, de vores
irregulars, sense cap reacció osteogènica reparadora. 14 forats perforen la
totalitat de l’os de la volta cranial, 1 només afecta a la taula interna i al
diploe i un altre, situada a la fossa temporal esquerra, afecta l’os maxil·lar
i penetra en el si (figs. 1 a 5). La radiografia és molt demostrativa i confirma
l’absència de cap reacció òssia reparadora (fig. 6).

El primer estudi el va fer Fusté (1955), qui acceptà el diagnòstic de mieloma
múltiple fet per J. Sanchez-Lucas i que ha estat reproduït en nombroses
publicacions (Wells, 1964 i 1973, Brothwell, 1967 i 1972). Nosaltres creiem
que, tenint en compte la joventut de l’individu, hem d’excloure el mieloma
(Campillo, 1977 i 2005), una patologia senil i també ens sembla poc
probable que hagi estat fruit de metàstasis i pensem que l’etiologia més
probable es el tumor d’Ewing, que afecta als joves i amb relativa freqüència
al crani. Tampoc ens sembla acceptable l’opinió de Coley, que suggereix
que el mieloma en els temps antics estaria present en individus més
joves.

2. Crani del Barranc d’Algendar (Ferrerias, Menorca). (L.P. 24)

Aquest crani ens el va deixar estudiar el seu propietari M. León Mercadal.
Pertany a la cultura talaiòtica menorquina i correspon a un home adult a
prop dels 40 anys d’edat (Campillo, 1977).

A nivell de la maxil·la, en el costat esquerre, penetrant a la fossa nasal hi ha una amplia
destrucció òssia que respecta el si maxil·lar però perfora i penetra a la fossa canina
deixant un pont d’os (figs. 7 a 10).

L’escassetat de neoplàsies en els temps antics. Realitat o miratge
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És evident que estem davant d’una neoplàsia maligna, però es fa difícil arribar a esbrinar
el tipus de tumor, tot i que es pot excloure un carcinoma del si maxil·lar, ja que aquesta
estructura no està afectada. Entre les neoplàsies malignes primitives tenim els odontomes
i els adamantinomes, essent els epiteliomes els més freqüents (Rodríguez, 1972).
Finalment també podria correspondre a una neoplàsia de les parts toves i ja no fem més
comentaris, doncs en tots els casos serien conjectures.

Sembla evident que, neoplàsies similars a la descrita no han estat infreqüents, ja que
s’han descrit alguns casos similars, entre d’altres, Brothwell (1967), Derri (1909), Wells
(1964), Janssens (1970) i Dastugue (1965), comentats per Campillo (1977).

3. Crani 28-2 de la necròpolis talaiòtica de Son Real (Alcudia, Mallorca)

Calota cranial que correspon a un adult de sexe masculí, que mostra a
l’escata occipital suprainiana, a la línia mitja, una mica per sota del punt
lambda, una pèrdua de substancia òssia allargada, que perfora tot l’os.
Les vores són irregulars, una mica més ampla a l’exocrani que a l’endocrani
i el diploe queda al descobert sense cap signe de regeneració. El solc del si
sagital s’ha afectat (figs. 11 i 13). Al voltant de la lesió hi ha un augment de
la vascularització que es manifesta per la presència de petits forats
vasculars. La radiografia mostra una reacció de condensació òssia a la
vora dreta de la lesió i entre el seu extrem superior i la part superior de
l’àrea lesional (fig. 10).

Sembla evident que és una neoplàsia  maligna, no sembla un tumor primitiu,
però és difícil esbrinar el tipus, tot i així ens sembla com a més probable
que correspongui a una metàstasis.

COMENTARI I CONCLUSIÓ

L’abscènsia de neoplàsies infantils probablement es deu a dos factors, un tafonòmic,
en que la feblesa dels seus ossos facilita la seva destrucció i l’altre, a que en nombroses
cultures els infants no s’enterraven a les necròpolis. També hi ha que destacar, que les
neoplàsies malignes, generalment són destructives i les de l’os, que són productives, el
teixit ossi neoformat té una estructura molt feble i es destrueix ràpidament postmortem.

Tot i que les neoplàsies primitives no són excepcionals en els joves, les de l’os només
representen el 0,56 % i les que metastatitzen en ell, segons les estadístiques varien del
12-15 % (Campillo, 2001). En general quasi tots els tumors malignes apareixen quan ens
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acostem a la maduresa i l’esperança de vida dels homes prehistòrics és tan baixa que
quasi ningú hi arribava.

Pensem que la realitat és que la curta esperança de vida no li permetia arribar a “l’edat
del càncer”, ja que la patocenosis afavoria la mortalitat precoç per altres patologies.

Resumint, no podem parlar i dir que l’home prehistòric tenia cert grau de resistència a
les neoplàsies malignes i hem d’acceptar que l’escassetat de casos detectats es deu a
que només ens arriben alguns dels pocs que afecten als individus joves.
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PEUS DE FIGURES:

Fig. 1. Crani de la Cova Joan d’Os, vist per la seva norma anterior, que permet veure dues lesions osteolítiques frontals
esquerres.
Fig. 2. El cas precedent vist per la norma posterior, que permet veure una lesió osteolítica a cada un dels parietals
i una tercera a l’escata occipital. Destrucció pòstuma d’una àrea que inclou la regió astèrica.
Fig. 3. El cas precedent vist per la norma superior, que permet veure les dues lesions frontals i tres temporals (la lesió
de morfologia triangular es deu al deteriorament pòstum).

L’escassetat de neoplàsies en els temps antics. Realitat o miratge
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Fig. 4. El cas precedent vist per la norma lateral dreta, que permet veure la lesió frontal més externa i les tres parietals
dretes i l’esmentada destrucció pòstuma.
Fig. 5. Detall de la lesió frontal dreta del cas precedent. El forat és irregularment circular, una mica més gran a nivell
de la taula externa que de la interna.
Fig. 6. Radiografia lateral del crani de Joan d’Os, que permet constatar la presència de 11 del 16 forats osteolítics
neoplàsics que es comenten en el text.
Fig. 7. Crani del Barranc d’Algendar vist per la seva norma anterior, on veiem la destrucció de l’arcada dental esquerra
on estaven els dos incisius i l’ullal. També hi ha una destrucció triangular del paladar i s’ha neoformat una cavitat que
comunica amb la fossa canina esquerra.
Fig. 8. Vista oblica del crani de la figura precedent, que permet veure amb claredat que comunica la fossa canina amb
la cavitat palatina neoformada.
Fig. 9.  Vista per la norma inferior del crani de la figura precedent, en que podem apreciar la destrucció triangular del
paladar esquerre ja esmentada.
Fig. 10. Detall en visió oblica de l’àrea lesional del crani d’Algendar. Veiem la cavitat neoformada en el paladar,
mentre que el cornet inferior i el meat del si maxil·lar no estan afectats.
Fig. 11. Detall de la lesió osteolítica a l’escata occipital del crani 28-2 de Son Real, vist per la cara exocranial. El forat
és irregular i està envoltat de petits orificis vasculars neoformats.
Fig. 12. Detall de la lesió de la figura precedent vista per la cara interna, just sobre el lloc per on el si sagital s’acosta
a la premsa d’Heròfil.
Fig. 13. Radiografia anteroposterior del crani de Son Real, on veiem que és més amplia del que semblava a la
inspecció visual i que a la vora esquerra hi ha una lleugera reacció osteogènica.

Figura 1
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Figura 2

Figura 3
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Figura 4

Figura 5
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Figura 7

Figura 6
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Figura 8

Figura 9
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Figura 10

Figura 11
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Figura 12

Figura 13
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RIERA SOCASAU, Joan Carles
Membre de la Seccion d’Istoria der Institut d’Estudis Aranesi.

RESUM: La Universitat d’Osca va representar un punt de destinació, per la seva proximitat
geogràfica, pels estudiants de medicina de la Vall d’Aran. El present estudi es centra en
la relació nominal, ordenada cronològicament d’aquests estudiants de medicina aranesos
que és van matricular en la Facultat de Medicina Sertoriana, acabessin o no els estudis.
Creada el 1354, però no seria ben activa fins el 1465, i s’impartirien estudis de cànons,
filosofia, arts, teologia, lleis, medicina, cirurgia i farmàcia. L’ensenyament de la medicina
funcionaria fins l’any 1824, i la Universitat fins el 1845. Amb el decret de 1717 i la
supressió de les universitats catalanes va tenir un paper de certa importància.

Paraules claus: Universitat d’Osca. Medicina de la Vall d’Aran. Ensenyament de la medicina.

RESUMEN: La Universidad de Huesca  representó un punto de destino, por su proximi-
dad geográfica, para los estudiantes del Valle de Aran. El presente estudio se centra en
la relación nominal, ordenada cronológicamente de los estudiantes de medicina araneses
que se matricularon en la Facultad de Medicina Sertoriana, terminasen o no los estu-
dios. Creada el 1354, no seria bien activa hasta el 1465, y se impartían estudios de
cánones, filosofia, artes, teología, leyes, medicina, cirugía y farmacia. La enseñanza de la
medicina funcionaria hasta 1824, y la Universidad hasta el 1845. Con el decreto de 1717
de cierre de las universidades catalanas tuvo un papel de cierta importancia.

Palabras claves: Universidad de Huesca. Medicina del Valle de Aran. Enseñanza de la medicina.

*

INTRODUCCIÓ

La Universitat Sertoriana es va crear mercè el privilegi de Pere IV, el Cerimoniós, donat a
Alcanyís el 12 de març de 1354; la seva funcionalitat hagué de ser escassa al principi,
pocs estudis i poc Ensenyament. Va haver d’arribar Joan II per a restaurar de nou els
estudis a la Universitat, confirmant els seus antics privilegis i sol·licitant al Papa Pau II
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que confirmés els privilegis Universitaris, sol·licitud que va prendre forma en la butlla de
1465. És a partir d’aquí quan es pot començar a parlar d’una Universitat funcional, una
Universitat que havia afegit a l’apel·latiu de règia el de pontifícia.

L’organització de la Universitat es componia de tres cossos. El primer i més notable el
formava el Maestrescuela, que exercia la jurisdicció civil i criminal en la Universitat i fora
d’ella sobre els doctors, mestres, catedràtics i alumnes i el Claustre de doctors i mestres,
encarregat aquest cos d’atorgar els graus majors de totes les Facultats; el segon cos el
constituïa el Rector i el Consell, ocupats a atorgar els graus menors o de Batxiller, convocar
les vacants de Càtedra i exercir la jurisdicció civil i criminal circumscrita als patis de les
Escoles. L’últim cos el formava l’Assignatura o Assignats, format pel vicari designat pel
bisbe, per dos cavallers regidors, dos catedràtics, un canonge de la catedral i un comptador
catedràtic, tenia com missió aquest cos el govern i les rendes de La universitat.1

L’any 1611 Felip III va cedir part del palau reial annex per a poder ampliar les estades
Universitàries. A l’acabar el segle XVII, l’any 1690, es va reformar l’edifici de la Universitat.
L’edifici té forma octogonal, passant l’entrada s’accedeix a un porxo cobert, sostingut
per trenta-dues columnes de pedra, que flanquegen un jardí. Tot el conjunt s’integra
avui en el Museu Provincial d’Osca

A la Universitat s’impartien els Estudis de Cànons, Filosofia, Arts, Teologia, Lleis, Medici-
na, Cirurgia i Farmàcia. La Universitat va mantenir oberta la docència fins a 1845, any de
la seva clausura, si bé els Estudis de Medicina havien cessat uns anys abans, el 1824.

La Facultat de Medicina es va constituir en la segona de les Facultats Majors en importància
en la Universitat Sertoriana en el segle XVIII, darrere de la de Lleis. En el segle XIX la situació
va canviar, va romandre tancada durant la Guerra de la Independència i si bé va intentar
recuperar l’alumnat no va poder evitar el seu tancament definitiu l’any 1824.

ELS ESTUDIS DE MEDICINA

En el seu inici l’ensenyament de la Medicina no semblava fos de qualitat, precàries
condicions econòmiques i la competència dels metges àrabs i jueus desanimaven als
possibles estudiants de Medicina. En 1487 reunits els metges, cirurgians i estudiants
cristians es va decidir marginar a aquells incòmodes competidors. En 1594 es van crear tres
càtedres de Medicina, les de “Prima”, “Vispera” i “Tercera”. No hi havia en principi escola
de Cirurgia. 2  Osca tenia poc atractiu per als estudiants, eclipsada per la Universitat de
Saragossa, la selecció del professorat era deficient, les possibilitats econòmiques que
tenia un catedràtic gens tenien a veure amb aquells que exercien la docència a Saragossa.
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 L’avantatge que podia suposar pels futurs metges aranesos estudiar Medicina a Osca
venia decidida d’una banda per la seva proximitat geogràfica al lloc de residència habi-
tual, cal recordar que l’any 1717 es suprimeixen totes les Universitats de Catalunya,
creant-se la Universitat de Cervera i d’altra banda per la major permissivitat en els
estudis per a accedir al grau de Batxiller que permetia exercir la professió i amb això
guanyar-se la vida. Concretament pels estudiants aranesos era més fàcil desplaçar-se a
Osca, en haver-se suprimit l’Estudi de Lleida, que fer-ho fins a Cervera.

ESTUDIANTS DE MEDICINA I CIRURGIA DE LA VALL D’ARAN.

Per a la confecció de la seva nòmina s’han consultat els documents existents en l’Arxiu
Provincial d’Osca, on es conserven els fons de la Universitat Sertoriana. Les “Sumas de
Consejo”, les “Actas de la Maestrecolia”, les “Matrículas”, les “Listas de cursantes y aproba-
ciones de cursos” han permès obtenir una nòmina d’estudiants aranesos que s’han pogut
completar amb les dades, moltes d’elles sense publicar, obtingudes de l’anàlisi del fons de
l’antiga Universitat de Cervera, del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona i dels Arxius de la
Vall d’Aran3  , partint amb un avantatge per part de l’autor, ser aranès i conèixer bé la toponímia
de la Vall, evitant al mateix temps caure en l’error de considerar als estudiants de la Diòcesi de
Comenge estrangers, ja que si bé la Vall d’Aran va romandre eclesiàsticament durant molts
anys a aquesta Diòcesi, concretament fins a 1804, tant geogràfica com políticament era
catalana. Cal fer esment obligat també al treball de Menéndez de la Puente4  on es recullen
els graduats en aquesta Universitat Sertoriana que ha facilitat, i molt, la recerca dels graduats.
Afegir finalment per a futurs investigadors dels fons de la Universitat Sertoriana que si bé en
un origen en els “Libros de la Maestrecolia” només s’haurien de veure recollits els graus
majors no és del tot cert ja que també hi ha recollits alguns graus menors.

Les dades obtingudes es transcriuen cronològicament ordenades, afegint algun
comentari final sobre els estudiants, extrets d’altres Arxius, que poden aclarir la seva
destinació. Pot ser que s’hagi obviat algun estudiant, però si és cert que si no apareixen
citats no van arribar a graduar-se en la Facultat de Medicina d’Osca.

SANGLADA, EMMANUEL
Nascut a Les. Matriculat a Osca l’any 1721. Va acabar els seus estudis de metge i va ser
aconductat a la Vall d’Aran.

DE MIGUEL, FELIX
Nascut a Vilac. Matriculat a Osca l’any 1722. Va acabar els seus estudis de metge i va
exercir a Vilac. Pare del també metge Carles de Miguel.

Els estudiants aranesos a la facultat de medicina de la universitat d’Osca. Periode 1721-1824



26 Gimbernat, 2007 (**), 48

MONLAU, LLORENÇ
Nascut a Vielha. Matriculat a Osca l’any 1741. Batxiller en Filosofia i Arts l’any 1745. El
mateix any es nomenat Batxiller en Medicina. No tenim dades seves a la Vall d’Aran.

PEÑA, BENET.
Nascut a Arròs. Matriculat a Osca l’any 1743. Batxiller en Medicina l’any 1749. Aconductat
a la Vall d’Aran, al poble d’Arròs.

SAFORCADA, FRANCESC.
Nascut a Vilamòs. L’any 1744 és designat Batxiller en Medicina. No tenim dades seves a
la Vall d’Aran.

BOYA, PLACID.
Nascut a Les. Matriculat a Osca l’any 1754. Es va tornar a matricular l’any 1755. No va
acabar els seus estudis.

ATES, JOSEP.
Nascut a Canejan. Matriculat a Osca l’any 1755. Es va tornar a matricular l’any 1756. No
va acabar els seus estudis.

DE MIGUEL, CARLES.
Nascut a Vilac. Fill del Dr. Félix de Miguel. Matriculat a Osca l’any 1757. Batxiller en
Filosofia l’any 1760; el mateix any és nomenat Batxiller en Medicina. Va morir a l’Hospital
de la Santa Creu de Barcelona. No tenim dades seves a la Vall d’Aran.

ZAPARIZA, ALBERT.
Nascut a Unha. Batxiller en Filosofia l’any 1758. El mateix any es nomenat Batxiller en
Medicina. No tenim dades seves a la Vall d’Aran.

DE MIGUEL, LLORENÇ.
Nascut a Vielha. Matriculat a Osca l’any 1761. Es va tornar a matricular l’any 1762. No va
acabar els seus estudis.

CLAROS, JERÓNIM.
Nascut a Arties. Matriculat a Osca l’any 1762. Revalidat a Barcelona l’any 1771. No
tenim dades seves a la Vall d’Aran.

BORDAS, ANDREU.
Nascut a Bossòst. Matriculat a Osca l’any 1765. Batxiller en Medicina l’any 1769. Revalidat
a Barcelona l’any 1775. Metge Ordinari de Bossòst. Pare del metge Antoni Bordas.
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VIDAL, MATEU.
Nascut a Casau. Matriculat a Osca l’any 1769. No va acabar els seus estudis.

MOGA, FRANCESC.
Nascut a Betren. Matriculat a Osca l’any 1769 per cirurgià. Es va a tornar a matricular l’any
1771. És l’únic matriculat aranès per cirurgià. No tenim dades seves a la Vall d’Aran.

VIDAL, AGUSTI.
Nascut a Escunhau. Matriculat a Osca l’any 1770. Batxiller en Filosofia l’any 1771. El
mateix any es nomenat Batxiller en Medicina. Revalidat a Barcelona l’any 1772. No
tenim dades seves a la Vall d’Aran.

SALES, MANEL.
Nascut a Arres. L’any 1773 obté el Batxiller en Filosofia. El mateix any és nomenat
Batxiller en Medicina. No tenim dades seves a la Vall d’Aran.

DE MIGUEL, GAUDENCI.
Nascut a Mont. Batxiller en Filosofia l’any 1773. Matriculat l’any 1773 a la Facultat de
Medicina. Batxiller en Medicina l’any 1776. Revalidat a Barcelona l’any 1778. Exercí a la
Vall d’Aran.

SOCASAU, SIMÓ.
Nascut a Begós. Matriculat a Osca l’any 1773. Batxiller en Medicina l’any 1777. Revalidat
a Barcelona l’any 1782. Exercí a la Vall d’Aran, aconductat pels pobles de Es Bòrdes,
Begós i Benós.

VERGES, MANEL.
Nascut a Casarilh. Matriculat a Osca l’any 1773. Batxiller en Medicina l’any 1777. Revalidat
a Barcelona l’any 1778. Exercí a la Vall d’Aran, aconductat pels pobles de Garòs i Arties.

RODES, FRANCESC.
Nascut a Escunhau. Matriculat a Osca l’any 1774, incorporant-se directament a 2on
curs. És mencionat l’any 1776 com alumne de 3er curs, si bé l’any següent no apareix. No
el trobem tampoc com Batxiller. Això i el fet de que no apareguin dades seves a la Vall
d’Aran fan pensar que no va acabar els seus estudis.

BARES SOLERA, JOSEP.
Nascut a Les. Va cursar els seus estudis a Salamanca i a Coimbra. Per problemas amb el
títol va “incorporà” el seu grau de Batxiller a Osca l’any 1774. Fou admès i aprovat.
Revalidat a Barcelona l’any 1774. Exercí a la Vall d’Aran.

Els estudiants aranesos a la facultat de medicina de la universitat d’Osca. Periode 1721-1824
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CANET, PERE.
Nascut a Escunhau. Matriculat a Osca l’any 1775. No va acabar els seus estudis.

ATES, JOAN.
Nascut a Canejan. Matriculat a Osca l’any 1782. No va acabar els seus estudis.

LACAU, ANTONI.
Nascut a Vila. Matriculat a Osca l’any 1782. No va acabar els seus estudis.

CONDO, JOAQUIM.
Nascut a Vilamós. Matriculat a Osca l’any 1787, tenia fets 3 anys de Filosofia. Batxiller en
Medicina l’any 1791. Revalidat a Barcelona l’any 1793. No tenim dades seves a la Vall d’Aran.

MOGA, MIQUEL.
Nascut a Tredòs. Matriculat a Osca l’any 1788. Batxiller en Medicina l’any 1792. Revalidat
a Barcelona l’any 1796, sent “reprobat”, se li donà mig any per tornar-se a presentar i ell
s’excusà dient que no es va poder presentar per “haber padecido algunas enfermeda-
des”. Es tornà a presentar l’any 1803 i és aprovat. No tenim dades seves a la Vall d’Aran.

SALA, FRANCESC.
Nascut a Escunhau. Matriculat a Osca l’any 1790. No va acabar els seus estudis.

BADABORDA, ANACLET.
Nascut a Arres. Matriculat a Osca l’any 1794. Batxiller en Medicina l’any 1799. No tenim
dades seves a la Vall d’Aran.

PEÑA, MIQUEL.
Nascut a Arròs. Matriculat a Osca l’any 1798. No va acabar els seus estudis.

CAUBET, MANEL.
Nascut a Arròs. Matriculat a Osca l’any 1799. No va acabar els seus estudis.

VERGES, AMBROSI.
Nascut a Casarilh. Matriculat a Osca l’any 1803. Era Batxiller en Filosofia. Batxiller en
Medicina l’any 1806. No tenim dades seves a la Vall d’Aran.

CASAT, BONIFACI
Nascut a Bossòst. Matriculat a Osca l’any 1803. Batxiller en Medicina l’any 1807. Va
cursar dos anys a la “Real Acadèmia Pràctica de Medicina” de Barcelona. Revalidat a
Barcelona l’any 1808. Exercí a Benabarre.

Joan Carles Riera Socasau
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LASTERA, FRANCESC.
Nascut a Canejan. Matriculat a Osca l’any 1805. No va acabar els seus estudis.

BORDAS, ANTONI.
Nascut a Bossòst. Fill del metge Andreu Bordas. Matriculat a Osca l’any 1805. Batxiller
en Medicina a l’any 1815. El seu pare certifique “conforme Antonio Bordes Rodriguez
natural y vecino de Bossost después de que hubo ganado los quatro años teóricos de
Medicina se retornó a Bossost y por causa de haber invadido el enemigo nuestra penín-
sula las Universidades estaban cerradas y no haber podido lograr el Bachillerato en otra
facultad, por eso, desde el año 1808 hasta 1810 inclusive siguió conmigo la visita de
enfermos en la citada villa de Bossost y los pueblos de Les, Canejan y Bausen”. Exercí a
la Vall d’Aran. Conductat a Bossòst i Les.

CONDO, FELIP
Nascut a Vilamòs. Matriculat a Osca l’any 1820. Batxiller en Medicina l’any 1824. No
tenim dades seves a la Vall d’Aran.

SANGLADA, JOAN.
Nascut a Bausen. Matriculat a Osca l’any 1820. Batxiller en Medicina l’any 1824. No
tenim dades seves a la Vall d’Aran. A la seva inscripció apareix la següent anotació:

“Acreditó haber ganado en Viella un curso de Lógica y otro de Metafísica en los
años de 1816 y 1817. En esta Universidad de Huesca ganó otro año en Mate-
mática y Física en el de 1819 y cuatro de Medicina en los años 1820, 21, 22 y
23. Así copiado en 14 de enero de 1832.
Juan Sanglada. N. de Bausen.
1816 Lógica estudiador
17. Metafisica en Viella con D. Antonio Sanjuán, Presbitero Racionero de
Bausen
19. 2º Filosofía Huesca Fisica Matem
20 1º Medicina Cátedra fisiologia y Anatomía
21 2º Medicina Cátedra Patología Higiene y fisiologia y Anatomía
22 3º Medicina Terapeutica
23 4º Medicina afectos internos.”

VERGES, ANTONI.
Nascut a Vielha. Matriculat a Osca l’any 1820, a l’any 1822 es matriculà de 2on curs, el
mateix any obté el Batxiller en Filosofia; hi ha una anotació que cita com el dia 25 de
febrer de 1823 “se partió para Zaragoza el cursante de 2º año de Medicina Antonio
Verges de Viella”. No tenim més dades seves a Osca, és possible que acabés els seus
estudis a Saragossa. No tenim dades seves a la Vall d’Aran.

Els estudiants aranesos a la facultat de medicina de la universitat d’Osca. Periode 1721-1824
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SAMBEAT, ANTONI.
Nascut a Montcorbau. Matriculat a Osca l’any 1821. Batxiller en Filosofia l’any 1822.
Cursà a Osca quatre anys d’estudi de Medicina. No s’ha trobat el seu Batxillerat en
Medicina a Osca, però si sabem que exercí a la Vall d’Aran, aconductat a diversos pobles.

ADEMA, ANDREU.
Nascut a Vielha. Fill del metge Andreu Ademà. Matriculat a Osca l’any 1821, de segon
curs; el primer curs el va fer a Cervera l’any 1820. Batxiller en Medicina l’any 1824. Exercí
a la Vall d’Aran, aconductat a Vielha com a Metge Ordinari i a altres pobles de la Vall.

VIDAL, ANTONI.
Nascut a Vielha. Batxiller de Filosofia l’any 1822. Matriculat a Osca l’any 1822. No va
acabar els seus estudis.

SALIS, ANDREU.
Nascut a Salardú. Batxiller en Medicina es matriculà a Osca l’any 1822 per cursar “Me-
dicina practica o Clínica”, meresqué l’aprovació del catedràtic. Graduat amb Grau Major
l’any 1824 a Cervera. No tenim dades seves a la Vall d’Aran.

NOTES

1. MARTINEZ BARA, José A. Archivo histórico de Huesca. Catálogo de fondos genealógicos, Madrid, Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Nacional, 1952, pp. 21-26.

2. MASSONS. Josep M, “La facultat de Medicina i Cirurgia d’Osca i els catalans”, Gimbernat, 7 (1987), pp. 193-
205.

3. Els documents referents a la Universitat Sertoriana es conserven l’Arxiu Provincial d’Osca, “seccion Universitat”.
Els referents a la Universitat de Cervera i al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona es conserven en la Biblioteca de
la Universitat de Barcelona, en “el Fons Cervera”. Els relatius a la Vall d’Aran es conserven a l’Arxiu Istoric Generau
d’Aran.

4. MENENDEZ DE LA PUENTE, Laureano, “Graduados en Medicina, Cirugía y Farmacia por la Facultad de Medicina
de la Universidad de Huesca desde el año 1516 hasta 1824. Relación nominal y cuadros numéricos. Breves notas
relativas a algunos alumnos”, en Actas del IV Congreso Español de Historia de la Medicina (24-26 de abril de 1973),
vol III, Granada, Universidad, 1975, pp. 181-232.
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SABATÉ i CASELLAS, Ferran

RESUM: Recull de 160 revistes de contingut sanitari citades en el “Catàleg de Publicacions
Periòdiques de la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat”. La majoria són de la segona
meitat del segle XX (135), 21 de la primera meitat del  XX, i 3 del segle XIX, i 1 del XVIII.
Aquesta biblioteca és una de les més antigues d’Europa (documentada en el segle XV),
i té un valor històrico-mèdic destacable per la conservacions d’alguns incunables,
manuscrits i llibres de temàtica mèdica, que ja havien estat estudiats per Joan Parellada
i Feliu. El conjunt de revistes ens permet l’estudi de l’evolució de les ciències mèdiques
principalment durant el segle XX.

Paraules claus: Revistes Mèdiques. Biblioteca de l’Abadia de Montserrat. Medicina del
segle XX.

RESUMEN: Listado de 160 revistas de contenido sanitario que son citadas en el “Catàleg
de Publicacions Periòdiques de la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat”. La mayoría son
de la segunda mitad del siglo XX (135), 21 de la primera mitad del siglo XX, tres del siglo
XIX, i 1 del XVIII. Esta biblioteca es una de las más antiguas de Europa (documentada en
el siglo XV), y tiene un valor histórico-médico destacable por la conservación de algunos
incunables, manuscritos y libros de temática médica que habían sido estudiados por
Joan Parellada Feliu. El conjunto de revistas nos permite el estudio de la evolución de las
ciencias médicas principalmente durante el siglo XX.

Palabras claves: Revistas Médicas. Biblioteca de la Abadía de Montserrat. Medicina del siglo XX.

*

Introducció

El monestir de Montserrat posseeix  una impremta i una biblioteca de les més antigues
d’Europa, documentada desde el segle XV fins a l’actualitat, sense quasi interrupcions. Això,
ha permès reunir uns valuosos fons bibliogràfics i documentals. En l’àmbit de la Medicina,
posseeix una bibliografia interessant ressenyada per en Joan Perellada i Feliu (1). També s’hi
poden trobar alguns incunables i manuscrits de temàtica mèdica o terapèutica.

Gimbernat, 2007 (**), 48, 31-37
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Aquest treball se centra en les revistes de contingut sanitari, que apareixen en el “Catàleg
de Publicacions Periòdiques de la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat”(2).

Aquest grup de revistes, procedeixen majoritàriament de donacions, d’intercanvi, de la
recepció gratuïta per algun monjo metge i no per subscripció. Això explica les
característiques d’aquesta col·lecció.

MATERIAL

Revistes Mediques catalogades de la Biblioteca de Montserrat (per ordre alfabètic):

La Abeja Médica (Bcn) 1846-1852
Acacia Médica (Bcn) (1971-1974)
Actas Clínicas Delfos (Bcn) (1984-1985)
Actas del Instituto Policlínico (Bcn)(1962-1976)
American Journal of Medicine (Ed. Española, Bcn) (1975-1982)
Anales.Junta para ampliación de estúdios e investigaciones científicas (Mad) 1911-
1913
Annals de Medicina (Bcn) (1974/——)
Anales del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo (Bcn) (1919/1983)
Anales del Instituto Barraquer (Bcn) 1988-1989
Anales del Instituto Corachan (Bcn) (1966/1971)
Anales del Instituto Nacional de Previsión (Mad) 1909-1935
Anales del Instituto Psicotécnico de Barcelona (Bcn) 1939/1948
Anales del Sanatorio de Pedralbes (Bcn)1944
Anals de l’Institut d’Orientació Professional (Bcn) (1921)
Anals d’Orientació Professional (Bcn) (1930)
Annals de l’Hospital Comarcal d’Igualada (Igualada) 1933
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza) (1971)
Anuario de Psicología (Bcn) 1970 ——
Archives de Psychologie (Neuchatel) 1924-1930
El Archivo Religioso Hospitalario (St. Boi Llobregat) (1907-1911)
Archivos de la Facultad de Medicina de Madrid (Mad) (1966/1980)
Archivos de Bronconeumologia (Bcn) (1970/1983)
Arxius de l’Institut de Ciències (Bcn) (1911/1924)
Asepeyo (Bcn) 1969/1984
Aspanias Informa (Bcn) (1981-1986)
Auxilia (Bcn) (1963/1978)
Boletín de Indicadores Sanitarios (Mad) 1985 ——

Ferran Sabaté i Casellas
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Boletín de Información Sanitaria. Suplemento de la Revista Ibys (Mad) (1976-1982)
Boletin de la Fundación Jimenez Diaz (Mad) (1970/1984)
Boletín de la Oficina de Información Sanitaria (Mad)(1971-1975)
Boletín Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (Bcn) 1917-1933
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Pediatría (Zaragoza)(1970-1971)
Boletín de la Sociedad Valenciana de Pediatría (Valencia) (1970-1971)
Boletín de Patología Médica (Mad) (1971-1974)
Boletín del Observatorio del Ebro (Tortosa)1910-1929
Boletín-Revista de la Universidad de Madrid (Mad) (1870-1872)
Bulletin Signaletique. Histoire des sciences et des techniques (Paris) 1969- 1971
British Journal Hospital Medicine (Ed. Española, Bcn) 1970/1979
British Medical Journal (Ed. Española, Bcn) 1986 ——
Butlleti COMB (Bcn) (1971 ——)
Butlletí Societat Catalana de Pediatria (Bcn) (1977)
Les Cahiers Ciba-Geigy (Basilea) (1962-1975)
Cardiovascular Reviews and Reports (Ed. Española, Bcn) (1980 ——)
Cataluña Médica.La clinica española y mundial por especialidades (Bcn) (1971-1975)
Ciba revista (Bcn)  (1974-1975)
Ciclo Ensayos Médicos (Mad) (1980)
(Ciència)Revista catalana de ciència i tecnologia (Bcn) 1980 ——
Ciència (Bcn) (1926-1932)
Cirit  (Bcn) 1984-1988
Clínic (Bcn) 1980 ——
Clínica Médica (Ed. española Medizinische Klinic, Bcn) (1966-1983)
Clínica Rural (Bcn) (1969 ——)
Clinical Pharmacology and Therapeutics (St. Louis,USA) (1986)
Consulta.Revista del médico practico. (Mad)  1974-1975
Cromosoma X (Bcn) 1964/1971
Crónica Cienífica.Revista Internacional de Ciéncias (Bcn) (1878/1885)
Cuadernos de Reumatología para el Médico general (Bcn) (1976/1983)
Cutis (Mad) (1975-1977)
Deutsche Medizinische Wochenschrift (Ed. española, Bcn) (1971-1973)
Diario de Congresos Médicos (Bcn) (1974-1981)
Doctorama.Revista de actualidades médicas (Mad)1972
Dr.-Doctor.Información profesional Bcn) (1967/1979)
Eco Geriatrico Merk (Bcn) (1973-1975)
Endocrinología (Bcn) (1977-1982)
Enfermos Misioneros (Mad) (1956-1957)
Estudios sobre Hospitales (Bcn) (1975-1977)
Estudios sobre Hospitales y Beneficencia (Bcn) 1957-1958

L’hemeroteca mèdica de la biblioteca del Monestir de Montserrat
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Extractos Médicos Mundiales  (Bcn) (1970-1974)
Farmacologia aplicada.Guia Daimon (Mad) 1972-1973
Farmaes (Mad) (1970-1979)
Folia Clinica Internacional (Bcn)(1959/1976)
Folia Phonetica.Revista del Laboratori de Fonètica  (Lleida) 1984
Gastroenterología y Hepatología (Bcn) (1978-1983)
Gastrum (Mad) (1977-1980)
GEN Medicina y cultura universitària (Bcn) (1973-1974)
Geriatrics  (Ed.española, Bcn) (1979-1983)
Gimbernat  (Bcn)  1984-1985
Hipertensión  (Mad) 1984 ——
Hippocrate.Revue d’humanisme medical  (Paris)  (1939)
Hospital de San Juan de Dios  (Bcn) 1974/——
Hospital general  (Mad)  (1962/1979)
Iberia   (Bcn)  1923/ 1976
Información Terapéutica de la Seguridad Social (Mad) 1977/——
Infantia Nostra  (Bcn) (1923)
Informaciones Psiquiatricas (St.Boi Llobregat) (1957-1961)
Integral (Bcn) Vol. 1-4
L’Internista (Bcn) (1978-1983)
JAMA (Ed.española, Bcn) (1975-1980)
JANO (Bcn) (1971 ——)
Labor hospitalaria. Pastoral sanitaria  (Bcn) (1953/ ——)
The Lancet  (Ed. castellana, Bcn) (1982-1983)
Lecciones Médicas (Bcn) (1970-1975)
Marathon.Medicina y deporte  (Bcn) (1973-1974)
Medic Magazine (Bcn) (1957-1958)
Medicamenta (Mad) (1949/1973)
Medicina (Mad) (1971/1978)
Medicina e Historia  (Bcn) 1964 ——
Medicina Clínica (Bcn) (1943/ ——)
Medicina e Higiene  (Bilbao) (1971-1976)
Medicina integral en medio rural (Mad) (1978/ ——)
Medicina Intensiva  (Mad)(1977-1982)
Medicina Rural  (Mad) (1970-1972)
Medicina y Cultura (Bcn) (1972-1974)
Medicine.Medicina Interna (Mad) (1975/1984)
El Médico. Profesion y humanidades (Mad) (1980 ——)
Medicine pour tous (Paris) 1968
Medicus Mundi (Paris) 1975 ——
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Medizinisch-Padagogische Monatschrift  (Marburg) (1906-1912)
Medizinische  Welt  (Ed española, Bcn) (1975-1977)
Medizinische Klinik  (Ed española, Bcn) (1966/1983)
Memorias del Observatorio del Ebro (Bcn)1905/1919
Memorias Real Academia Médico-Práctica de la Ciudad de Barcelona (Bcn) 1798
Metge i Societat (Bcn) 1988 ——
Mundo Farmacéutico (Mad) (1974-1979)
Mundo Hospitalario (Mad) (1971)
Mundo Pediatrico (Mad) (1971-1972)
Münchener Medizinische Wochenschrift (Ed española, Bcn)(1966/1980)
New England Journal of Medicine (Ed.española, Bcn) (1966/1977)
Novedades Terapéuticas (Mad) (1976)
Panminerva Médica (Bcn) (1971-1975)
Pediatria Rural (Bcn) (1981/1980)
Pediatrics (Ed.española, Bcn) (1978-1979)
Práctica Diaria (Ed.española, Bcn) (1972-1976)
The Practitioner (Ed.española, Bcn) (1971-1979)
Pro Infancia y Juventud (Bcn) (1950/1974)
Problemas de Psiquiatria  (Mad) (1971/1973)
Profesión Médica (Mad) (1970 ——)
Psyche (Paris) (1946/1955)
Publicaciones Científicas Alter  (Mad)  (1950/1975)
Quinta de Salud La Alianza.Boletin Informativo (Bcn) (1977-1981)
Rapports de Psicología y Psiquiatria Pediatricas  (Bcn)1968-1978
Revista Clínica Española (Mad) (1987-1988)
Revista de Cirugia de Barcelona (Bcn) 1931
Revista de Información Médico-Terapéutica  (Bcn)  (1949/1979)
Revista de Neurología (Bcn) (1982-1984)
Revista de Reumatología (Mad)  (1976-1978)
Revista de Psicología i Pedagogía (Bcn) (1933-1937)
Revista Frenológica (Vilanova i la Geltru)1852-1854
Revista Ibérica de Parasitología (Granada) (1941/1955)
Revista IBYS (Mad) (1949/191974)
Rheumatology Reviews Reports  (Ed.española, Bcn)(1981-1984)
Sandorama (Basilea) (1963/1975)
Sexual Médica (Mad)  (1973-1975)
Síntesis Médica  (Bcn) 1969/1978
La Tapia  (St. Boi Llobregat) 1973-1978
Tauta, médicina y sociedad (Mad)(1972/1975)
Terapia 2000 (St.Boi Llobregat)1979-1983

L’hemeroteca mèdica de la biblioteca del Monestir de Montserrat
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Tiempos Médicos  (Mad) (1973-1975)
Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de la Universidad de Madrid.-
Trabajos del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas (Mad) 1940-1941
Traumatología, Cirugia y Rehabilitación (Bcn) (1971-1976)
Treballs de la Societat de Biología (Bcn) (1913/1934
Triangulo  (Basilea) (1973/1982)
Tribuna Médica (Mad) (1971/ ——)
Ultimo Curso,Revista de información técnica y profesional (Bcn) (1970-1973)
Universitat Catalana  (Bcn) (1900/1904)
Urgencias (Bcn) (1974/1987)
La Vie Medical (Ed.española, Bcn) (1972-1980)
Vivir (Bcn) 1953/1958

RESULTATS

Hem trobat 160 revistes de contingut medico-sanitari.  Una del segle XVIII;  tres del segle
XIX;  21 de la primera meitat del segle XX i 135 de la segona meitat del mateix segle.

Segons l’idioma: 131 en Castellà (que representa el 80% del total);  20 en Català (que
formen el 12,5%);  7 en Francès;  1 en Alemany i 1 en Anglès.  Cal tenir en compte, que
algunes revistes en Castellà, son l’edició espanyola de l’original en Alemany, Francés o
Anglès.  També podem trobar revistes en Castellà amb algun article en Català i a l’inrevés.

Pel lloc de publicació: 92 a Barcelona (que representa un 57,5% del total);  45 a Madrid
(que és el 28%);  Bilbao 1;  Granada 1;  Igualada 1;  Lleida 1;  Saragossa 1;  St. Boi
Llobregat 4;  Tortosa 1;  València 1;  Vilanova i la Geltrú 1.  I de l’estranger: Basilea 3;
Marburg 1;  Neuchatel 1;  Paris 4;  St. Louis (USA) 1; que representen el 6,25% del total.

Per la temàtica o especialitats trobem: 24 de Medicina general (que representen el
15%);  20 d’informació professional, cultural o humanitats (el 12,5%);  14 de Psicologia i
Psiquiatria 8,75%) i altres 14 de Ciència en general (8,75%);  12 publicades per la indústria
farmacèutica (7,5%) i altres 12 sobre medicina hospitalària (7,5%);  8 publicades per
clíniques o institucions privades (5%) i 7 de farmacologia o terapèutica; finalment, 37 de
diferents especialitats (que representen el 23%) i 9 de formació continuada o actualització
professional (que sumen el 5,5%).

Ferran Sabaté i Casellas
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COMENTARIS

El valor actual d’aquesta hemeroteca mèdica, és sobretot de tipus històric. Presenta
una panoràmica, bastant completa, de l’evolució de la professió i de les ciències
mediques en el segle XX, tal com el reflecteixen les publicacions periòdiques, editades i
distribuïdes en el territori espanyol.

No disposa de col·leccions completes, però la gran varietat de títols, ofereix una visió
global del que fou el desenvolupament de la Medicina a casa nostra durant el segle XX.

Aquesta hemeroteca ens permet, de forma general, veure els canvis ideològics, científics,
professionals; les fons científiques, les innovacions terapèutiques, la publicitat
farmacèutica, l’evolució de les especialitats, etc.; i conèixer alguns dels seus
protagonistes.
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SABATÉ i CASELLAS, Ferran

RESUM: S’analitza els aspectes de la salut pública que van preocupar a la ciutat de
Barcelona, durant el traspàs del segle XIX al XX, període conegut com el Noucentisme. Es
volia convertir Barcelona en la capital europea de la mediterrània. El projecte guanyador
fou el Pla Jaussely que proposava una ciutat diversa i monumental, i fou aprovat l’any
1907. La primera dècada  del segle XX fou la dels congressos: Primer Congrés d’Higiene
de Catalunya (1906) i “Primer Congreso de Gobierno Municipal” (1909).  També es
crearen estructures com l’Institut Municipal d’Higiene (1906), i el Museu Social de la
Diputació (1909), que es preocuparia pels habitatges dels obrers. El 1913 s’iniciaran els
Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. A la segona i tercera dècada es
materialitzaran algunes de les propostes a través de les institucions públiques o de les
institucions cíviques.

Paraules claus: Salut Pública a Barcelona. Noucentisme. Primer Congrés d’Higiene de Catalunya. “Primer Congreso

de Gobierno Municipal”.

RESUMEN: Se analiza los aspectos de salud pública que preocuparon a la ciudad de
Barcelona, durante el traspaso del siglo XIX al XX, periodo conocido como el
“Noucentisme”. Se quería convertir a Barcelona en la capital europea de la mediterrá-
nea. El proyecto ganador fue el Plan Jaussely que proponía una ciudad diversa y monu-
mental, y fue aprobado el 1907. La primera década del siglo XX fue la de los congresos:
“Primer Congrés d’Higiene de Catalunya” (1906) i “Primer Congreso de Gobierno Muni-
cipal” (1909). También se crearon estructuras como el Instituto Municipal de Higiene de
Cataluña (1906) y el Museo Social de la Diputación de Barcelona (1909), que se preocu-
paría por las viviendas de los trabajadores. El 1913 se iniciaron los “Congressos de
Metges i Biòlegs de Llengua Catalana”. En la segunda y tercera década se materializan
algunas de las propuestas a través de las instituciones públicas o de las instituciones
cívicas.

Palabras claves: Salud Pública a Barcelona. “Noucentisme”. “Primer Congrés d’Higiene de Catalunya”. “Primer
Congreso de Gobierno Municipal”.

Gimbernat, 2007 (**), 48, 39-47

NOUCENTISME: CIUTAT I SALUBRITAT. (BARCELONA 1900 – 1929)



40 Gimbernat, 2007 (**), 48

Amb el traspàs del segle XIX al XX, es produeix a Catalunya un recanvi ideològic (1)
conegut com a Noucentisme, l’influencia del qual es farà notar en tots els àmbits de la
vida pública durant el primer terç del segle vint. Aquesta transició del Modernisme al
Noucentisme fou gradual, però evident en molts camps: el polític, el social, l’artístic,
l’urbanístic i àdhuc el sanitari.

El Noucentisme, pel que té de fenomen utòpic –en l’ordre polític, social, cultural o nacio-
nal- dins un projecte de renovació i modernitat (2), aspira a la construcció d’una realitat
nova, arbitrada a voluntat. Aquesta planificació de la vida pública abastarà quasi tots els
àmbits possibles, inclòs el socio-sanitari, i començarà molt precoçment.

En l’àmbit polític, això es fa palès amb l’aparició d’una nova força política , la Lliga
Regionalista, coneguda també com el partit industrial, orientada cap a la progressiva
conquesta dels aparells de l’administració. El seu objectiu és la regeneració i
modernització esglaonada de tot l’Estat, des de la base. El primer pas fou donat ben
aviat, el 1901, amb l’entrada de regidors a l’Ajuntament de Barcelona; que es reforçà en
les eleccions de 1905, quan el control del Municipi fou acompanyat d’una majoria a les
diputacions i amb una presencia remarcable al Parlament de Madrid. Amb això, el
catalanisme cultural i romàntic del XIX, esdevingué l’estímul d’una nova etapa en la
qual: industrials, polítics i professionals, intentaren transformar la vida pública a partir
de la nova ideologia. La doctrina amb què els polítics com Cambó, Vidal i Guardiola o Puig
i Cadafalch  s’enfronten amb els problemes de l’Ajuntament de Barcelona, correspon a
una nova concepció de la funció pública.

A partir del mite de la ciutat (3), de la dicotomia o antinòmia entre ruralia i ciutadania,
neix el concepte modern del municipalisme, que està en la base del programa polític del
Noucentisme. El nou municipalisme volia dir, primerament, un capgirament de la balança
dels poders, en el sentit de sobreposar el poder local al central, en atribuir-li a aquell un
ampli ventall de responsabilitats, mal gestionades per aquest últim o, simplement,
considerades fins aleshores pròpies de la iniciativa privada. Les competències municipals
decimonòniques comprenien un nombre molt limitat de serveis com: la vialitat, el
clavegueram o el control de l’edificació; la resta quedava en mans privades o de l’estat.
Doncs bé, els nous polítics de la Lliga, atribuïen a l’administració local, un àmbit de
responsabilitats molt més ampli.

En segon lloc, pren cos l’idea d’una gran metròpoli, com a eina de creixement industrial
i de modernització (4). Era a partir del projecte de les ciutats capital d’una regió
econòmica, des d’on calia pensar en una vertadera modernització, ja que permetria la
racionalització de la producció i el consum, tant de bens materials com espirituals.
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Per dur a terme aquest programa, es desplegaren una sèrie de recursos i idees –entre els
quals trobem els de tipus sanitari, encara que de forma instrumental i no finalista- que ens
cal ordenar, analitzar i sobretot, interpretar, per entendre la Catalunya del segle XX.

De quina manera es relacionen Ciutat i Salubritat en el Noucentisme?. L’anàlisi  de
l’evolució urbana de Barcelona en el primer terç del segle XX ens en proporciona les
claus interpretatives.

L’any 1900, el jove arquitecte Josep Puig i Cadafalch  publicà a “La Veu de Catalunya” un
article titulat: “La Barcelona d’anys a venir”(5), en que planteja el desenvolupament de
la ciutat com un veritable motor polític, econòmic, social i cultural. En aquest article es
presenten sintetitzades moltes de les pautes que posteriorment  - ja des de dins de
l’Ajuntament de Barcelona- s’intentaran aplicar.  Un nou article periodístic d’en Puig i
Cadafalch del 1905, titulat: «A votar! Per l’Exposició Universal» (6), presenta els plans i
els arguments per convertir a Barcelona en la capital europea de la mediterrània,
proposant l’Exposició com a motor.

Recordem que el 1903 es convocà el “Concurso Internacional sobre anteproyectos de
enlace de la zona de Ensanche de Barcelona y de los pueblos agregados”. El projecte (7)
guanyador fou el de l’arquitecte tolosà Leon Jaussely, que proposava una ciutat diversa
i monumental, jerarquitzada, amb una estructura organicista i complexa, allunyada del
uniformisme  del Pla Cerdà. El Pla Jaussely fou aprovat definitivament el 1907, com el
projecte de la ciutat metropolitana, de “La gran Barcelona”(8).

La nova imatge urbana, tenia tres eixos d’actuació. Primerament, la reforma interior del
centre històric de la ciutat, per donar-li monumentalitat i representativitat. Segonament,
la política d’espais verds, en relació a la descentralització urbana i a la funció higiènica
que se’ls –hi atribueix. Tercer, la nova escala dels serveis municipals: educació, transports,
habitatge, sanejament, serveis socials, etc.

Si aquest era el programa dels industrials i polítics, quina era la visió dels tècnics i els
intel·lectuals? i, quin paper hi tenia que jugar la salubritat en aquest projecte noucentista?
La primera dècada del segle XX, fou la dels congressos, que marcarien l’orientació a seguir
en els diferents àmbits de la renaixent personalitat catalana. Foren organitzats per entitats
cíviques, per desvetllar el renaixement i la modernització de Catalunya. En el nostre àmbit,
cal mencionar el Primer Congres d’Higiene de Catalunya i el “Primer Congreso de Gobierno
Municipal”, que explicitaren les línies d’actuació salubrista del Noucentisme.

El Primer Congres d’Higiene de Catalunya l’any 1906, promogut per l’Acadèmia d’Higiene
de Catalunya(9), realitzà una enquesta a tots els municipis de Catalunya, per conèixer la
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morbilitat i mortalitat general i específica, per a menors de cinc anys, per infeccions, per
tuberculosi i per l’apoplexia. Les causes identificades pels Drs. A. Presta i E. Xalabarder
foren: “

70%  falta de desaigües (a les cases i les poblacions)
57%  falta llimpiesa (a les cases i les poblacions)
49%  falta aigua potable (a les cases i les poblacions)
37%  alimentació insuficient i de mala qualitat
30%  alcoholisme
17%  excés de treball
17%  ignorància, especialment de la higiene
10%  per les indústries tòxiques”

Aquest diagnòstic epidemiològic, deixa clares les causes de malaltia  a principis del
segle XX a Catalunya.

A la segona secció, s’exposà les “Epidèmies: circumstancies observades a Catalunya
que afavoreixen sa difusió y manera d’evitar-les”, on s’explica que les condicions de
treball, habitatge i urbanisme, afavoreixen la difusió de les infeccions, junt amb la
precarietat en l’alimentació i la higiene personal, segons els Drs. C. Calleja, A. Gibert, R:
Pla i Armengol, i S.Xumetra.  El Dr. F.Ricart parlà del “Abastecimiento de aguas potables
y desagues en las poblaciones”, exposant la necessitat que totes les poblacions
disposessin del subministrament d’aigua potable, diferenciada de l’aigua industrial o
per a regadiu; així com de la xarxa de recollida d’aigües pluvials i aigües brutes.

A la tercera secció, el Dr. E.Monturiol exposà les “Condicions de l’habitació obrera a
Catalunya” amb una minuciosa descripció dels tipus existents en barris antics, suburbis
de grans ciutats, a les noves colònies industrials , etc. En tots els casos, aquestes
vivendes eren antihigièniques per manca de ventilació, aïllament  tèrmic, serveis sanitaris
i espai físic pel nombre d’habitants. A continuació descriu els prototipus de bons habitatges
pels obrers adaptats a cada circumstancia. També, com es podien reformar les ja
existents, per fer-les mes saludables. I finalment, la promulgació d’ordenances que
garantissin la salubritat de les vivendes obreres.

Aquesta preocupació salubrista era compartida per professionals d’altres disciplines,
com el dret o l’economia.  Entre 1907 i 1908, Vidal i Guardiola fou becat per la Diputació,
per estudiar l’organització municipal a l’àmbit germànic. A través d’una sèrie d’articles a
la revista “La Cataluña” (10) d’aquells anys, donà a conèixer el que es coneix com model
prussià, basat en un major protagonisme dels municipis, en tres eixos principals: bona
administració, educació i higiene pública. Ell fou el primer a proposar la realització de
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congressos de govern municipal, per millorar la capacitat d’aquestes institucions i dels
seus funcionaris, al servei de la modernització del País. L’educació pública, a traves de
la creació d’escoles primàries i professionals municipals. I la lluita contra les altes taxes
de mortalitat –especialment infantil-, a través dels serveis de neteja municipal,
clavegueram, una xarxa de banys públics, serveis de desinfecció sanatoris anti-
tuberculosos, i la construcció de parcs i jardins als nuclis urbans.

En aquests mateixos anys, Vallès i Pujals (11), correligionari de l’anterior, en una sèrie de
conferències presentà el model municipal anglosaxó, amb el concepte de “socialisme
municipal”. Aquest pretenia potenciar l’autonomia regional, municipal i de barri, així
com promoure el control del bon govern per part dels ciutadans. Representant del sector
més radical de la Lliga, sintetitzà els principals instruments del socialisme urbà que son:
1/ Salubritat i higiene de les poblacions; 2/ Parcs i jardins públics; 3/ Municipalització
de serveis; 4/ Politica obrera; 5/ Altres medis: beneficència, cementiris, etc.

El primer punt inclou “donar als carrers la deguda amplada; la construcció d’un
completíssim i perfeccionat sistema de clavegueram; una alta acció fiscalitzadora en tot
el que fa referència als aliments; un bon servei de desinfecció; i sobretot, emprendre
una campanya en pro de l’habitació higiènica”. En aquest sentit proposà: 1/
L’establiment de “Registre sanitari de les cases”; 2/ “Que els ajuntaments es dediquin
a la construcció de cases per a gent pobra; 3/ “La destrucció de barris malsans”, que en
el cas de Barcelona realitza la Reforma interior que “per això té un caràcter altament
social, a més dels altres que pugui tenir”

En el segon punt, Vallès i Pujals al·ludeix al model de la ciutat-jardí, quan assenyala que
“l’evangeli de les modernes ciutats es rusticar la ciutat, en compenetrar la ciutat amb el
camp, i això sols es logra per medi de grans parcs i jardins” que tenen, segons Vallès ,
una funció netament reproductora : “és una necessitat, tan apremiant com la d’alimentar-
se, la de disposar d’espais oberts”.

El tercer punt –la municipalització dels serveis- és el mes destacat. “El municipi es
converteix en productor de determinats objectes i serveis, a fi de facilitar-los als seus
administrats en millors condicions de preu o de qualitat de les que els hi proporcionen
les empreses privades”

El quart punt porta per títol: “La intervenció del poder públic en les relacions entre el
capital i el treball”. Aquestes idees seran desenvolupades en el Congres de govern
municipal, com un camí que cal recorrer. Els “altres medis” del cinquè punt son molt
importants: desenvolupar la beneficència, reglamentació de cementiris, desgravació
dels consums, etc. Incideixen totalment en el benestar de les poblacions.
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Amb aquesta preparació, s’arribà el 1909 al Congrés de govern municipal, organitzat i
dirigit per la Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista (12). Per a un sector important
dels economistes i els urbanistes del primer terç del segle XX, el Congrés fou el punt de
partença de moltes de les línies d’actuació de la política urbana a Catalunya, i el pas
inicial per a un conjunt d’iniciatives institucionals que es desenvoluparen als anys següents
a partir de l’estructura dels ajuntaments, la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de
Catalunya.

L’enunciat dels temes presentats al Congrés, és prou aclaridor de l’orientació i el contingut
socio-sanitari  de moltes de les seves propostes. La primera secció és de caràcter genèric,
per establir les orientacions generals.

A la “Segunda Sección: Cultura, Arte y Acción Social” trobem:
-El municipio y la enseñanza, per Luis de Zulueta
-La política social del municipio, per A.Pont i Llordà
-Acción local contra el alcoholismo, per M. Moragas
-Municipalización de las bolsas de trabajo, per J. Ruiz Castellà
-La ciudad jardín, per Cipriano de Montoliu
-Las casas económicas, per S. Selles Baró

A la “ Tercera Sección: Urbanización, Obras públicas e Higiene” trobem:
-Servicio de basuras, per F. Armenter
-El subsuelo de las grandes urbes en relación con la tuberculosis, per Domenech
Estapà
-Funciones de los municipios ante los problemas de la Higiene, per Academia
de Higiene de Cataluña: Drs. Agell, Raduà, Xalabarder, Teixidor, Soley, Cirach,
Verderau, Gispert, Illas, Bofill, Anguera, Soler i Raspall. Subdivideixen el tema
en cinc apartats:
“1/ Investigación: estadistica, demografia, epidemiología, natalidad,
nupcialidad y defunciones.
2/ Función preceptiva: abastecimiento de agua potable y desagües; emplaza-
miento de cementerios, mataderos, depósitos de basuras, etc; inspección de
establecimientos e industrias.
3/ Función ejecutiva: organización beneficencia municipal y dispensarios, asi-
los, hospitales, etc.
4/ Mancomunidad de municipios para la prestación de algunos de estos servi-
cios
5/ Juntas municipales de sanidad: composición, funciones, dotación, etc.
- Funciones de los municipios respecto a la investigación y represión de las
falsificaciones y alteraciones de los alimentos, per A. Riera Sallent. Explica
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que, en el món  romà, els “ediles” que procedeix del llatí eado=menjar, tenien
la funció de vigilar el proveïment de queviures a les poblacions.
-El abastecimiento de aguas de Barcelona y su evacuación, pel doctor Menacho
-Las colonias escolares y la higiene de la ciudad , per R. Juncà i Calvet
-Contra el polvo y el humo de las ciudades, per J. Blanch i Benet

Com es desprèn dels temes exposats en aquest Congrés, les intervencions socio-sanitàries
hi tenen un paper fonamental en l’acció municipal del Noucentisme.

Des de la perspectiva institucional i social, hi ha una sèrie de fets que marcaran aquesta
evolució.

L’any 1901, el Dr. Ramon Turró  fou nomenat Director del Servei d’Higiene Urbana de
l’Ajuntament de Barcelona, per millorar les condicions de salubritat i lluitar contra els
brots epidèmics que es declaraven a la ciutat. L’any 1906, desprès de les segones
eleccions amb majoria de la Lliga, es reorganitzaren i agruparen els serveis d’higiene
urbana i el laboratori microbiològic, per donar lloc a l’Institut Municipal d’Higiene, al
capdavant del qual hi queda el mateix Dr. Turró, per prendre cura de tots els aspectes de
la salut pública de Barcelona.  Recordem que en aquest període, la ciutat de Barcelona
és veié afectada per diversos brots i epidèmies de Pesta (1905, 1920, 1922, 1925); de
Còlera (1911), de Febre Tifoide (1914), de Grip (1919), etc. Amb taxes importants de
morbilitat i mortalitat (13).

La creació del Museu Social el 1909, per la Diputació de Barcelona presidida per en Prat
de la Riba, constitueix un altre element de l’engranatge noucentista. Entre altres
aspectes, s’ocupà del problema de l’habitatge per als obrers, que era escàs i insalubre.
L’encarregat d’aquesta àrea fou en Cebrià de Montoliu, que ja feu una exposició prelimi-
nar al Congrés de govern municipal. En sintonia amb les corrents més avançades dels
països industrials de l’Europa occidental, propugnava la creació de ciutats-jardí, que
recollissin els beneficis de la ciutat i del camp alhora ; la síntesi entre ruralitat i urbanitat.
L’any 1910 fou present al “Congrés i exposició de Construcció Cívica” de Berlín, de gran
transcendència en aquest àmbit  a la primera meitat de segle. El 1911, el govern espanyol
promulgà una “Llei de cases barates” amb tímides mesures de caràcter fiscal, i pocs
resultats pràctics. El 1912, promoguda pel Museu Social, es creà: “La Sociedad Cívica La
Ciudad Jardin” per fer realitat aquest projecte. Entre 1914 i 1924, editaren una revista
titulada “Butlletí de la Ciutat Jardí”, primer en Castellà i després en Català, amb la
participació de destacades figures d’aquest moviment internacional. Al proemi de la
revista deia que la Societat pretenia <Promover el desarrollo y reforma de las poblacio-
nes, según planes racionales y metódicos, que aseguren para el presente y el porvenir,
su higiene, su belleza y su eficacia como instrumentos de progreso social y económico>.
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El 1913, Cebrià de Montoliu publicà el seu llibre “Las modernas ciudades y sus proble-
mas”, en que exposa abastament el seu pensament i les seves propostes (14).

Des d’una perspectiva més socialista, Xavier Calderó publicà l’any següent: “L’habitació
popular, cases i hotels per a obrers, empleats i estudiants”, basant-se en l’experiència
belga de la petita propietat obrera.  Al mateix temps, l’enginyer Tomàs Domenech i
Muntaner publicà: “Abastecimiento de aguas para saneamiento, y alumbrado eléctrico
de Barcelona”, en que proposa la transformació en cooperativa del subministrament
d’aquests serveis, per abaratir-ne els costos.

La creació del “Instituto de la Habitación Popular”, l’any 1915, per part de l’Ajuntament
de Barcelona, no aconseguí cap resultat tangible, per la falta de recursos econòmics.
S’optà per la solució intermitja  de les cooperatives de vivendes, caixes d’estalvi, etc.
El 1917 es constituí la “Asociación Inmobiliaria de San Pedro Mártir” per promoure la
Ciutat Jardí Pedralbes . Menys èxit obtingué la promoguda per Eusebi Güell i per Gaudí a
l’actual parc de la muntanya del Carmel.

Referent a la política de parcs de l’Ajuntament de Barcelona, aquesta s’organitzà a
partir de les propostes del Pla Jaussely. El 1918 es creà la Direcció de Parcs Públics, que
venia a substituir l’antic Servei de Jardins i que alhora, emprenia la tasca de planificar i
també la política d’adquisicions de terrenys amb aquesta finalitat. La filosofia era arri-
bar al percentatge del 10% d’espais lliures. La ciutat havia de passar de les 17 hectàrees
existents a començament de segle –l’únic parc existent era el de l’antiga Ciutadella-, a
una previsió de 450 hectàrees. El  Pla Rubió i Tuduri , que en fou el  creador, planejà un
seguit de parcs en corones successives, de menor a major, del centre cap a la perifèria,
de forma radial, ordenada i jerarquitzada, amb un propòsit ornamental i de salut pública.
En aquest període sorgiren els primers parcs de joc per a infants i, els primers equipaments
cívics esportius per als adults, amb una clara finalitat de millorar la salubritat urbana i
dels seus habitants.

Finalment, en aquesta etapa, s’inicien els Congressos  de metges i biòlegs  de llengua
catalana –del 1913 en endavant-, que encara que aborden majoritàriament qüestions
clíniques, hi podem trobar algun estudi referit a la higiene pública.

CONCLUSIONS
1/ El Noucentisme té una vessant socio-sanitària, centrada bàsicament en els municipis.
2/ La ciutat i els seus mots sinònims o derivats (urbanisme, urbanitat, civisme, ciutadania,
civilitat), expressen els ideals de progrés, modernitat i cultura, consubstancials amb
aquest moviment cívic.
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3/ També els conceptes socials d’organisme, orgànic, organització, són aplicats als
models de desenvolupament urbà i territorial, amb les seves aplicacions a l’àmbit  socio-
sanitari.
4/ Entre 1901 i 1925, Barcelona és converteix en el laboratori i paradigma de l’ideal
noucentista de ciutat.
5/ Els aspectes de caire socio-sanitari hi tenen un paper primordial, però subordinat als
objectius de caràcter econòmic i cultural.
6/ Durant la primera dècada del segle XX es produeix la gestació teòrica del Noucentisme,
a través dels congressos sectorials promoguts per la societat civil. A la segona i tercera
dècades es materialitzen les realitzacions, a través dels organismes públics i de les
institucions cíviques.
7/El balanç del binomi “ciutat i salubritat” en aquest període a Barcelona, és ambivalent,
com a resultat d’una dependència politico-econòmica exterior i d’unes tensions
econòmico-socials interiors, que es perllongaran durant tot el segle XX.
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CAMPS i  SURROCA, Manuel
CAMPS i CLEMENTE, Manuel

RESUM: En la primera part es valora l’actuació de diferents metges lleidatans durant la
Segona República. El primer alcalde de la República, el doctor Estadella, va impulsar
actuacions sobre l’aigua de beguda, els aliments, i en malalties com la tuberculosi i la
ràbia. També s’estudia l’actuació del Col·legi de Metges de Lleida, que presidia des del
5 de juny de 1932, Tomàs Nart i Fontova, en els traspàs del servei de sanitat a la
Generalitat. En la segona part s’estudien  diversos metges de Lleida destacats com:
Josep Estadella i Arnó, que havia estat president del Col·legi durant la dictadura de
Primo de Rivera, o l’activitat de l’oftalmòleg Antoni Pujadas Fabregat, secretari del Col·legi
durant la República i director del “Boletín Médico”, o de Pere Castro Vicen, introductor
dels raigs X a Lleida cap el 1912, o Amali Prim Seguí, director del “Boletín Médico” de
1917 a 1921.

Paraules claus: Medicina lleidatana Segona República. Col·legi de Metges de Lleida. Joan Estadella i Arnó. Tomàs

Nart i Fontova, Antoni Pujadas Fabregat. Pere Castro Vicen. Amali Prim Seguí.

RESUMEN: En la primera parte se valora la actuación de diferentes médicos de Lérida
durante la Segunda República. El primer alcalde de la República, el doctor Estadella,
impulsó actuaciones sobre el agua de bebida, los alimentos, y en enfermedades como la
tuberculosis y la rabia. También se analiza la actuación del Colegio de Médicos de
Lérida, que presidía desde el 5 de junio de 1932, Tomás Nart Fontova, en el  traspaso de
los servicios de sanidad a la Generalidad. En la segunda parte se comentan diversos
médicos destacados de Lérida como: José Estadella Arnó, que había sido presidente del
Colegio durante la dictadura de Primo de Rivera, o la actividad del oftalmólogo Antonio
Pujadas Fabregat, secretario del Colegio durante la República i director del “Boletín
Médico”, o de Pedro Castro Vicen, introductor de los rayos X en Lérida, hacia el 1912, o
Amalio Prim Seguí, director del “Boletín Médico” desde 1917 a 1921.

Palabras claves: Medicina leridana durante la Segunda República. Colegio de Médicos de Lérida. Estadella?. Tomás

Nart Fontova. Antonio Pujadas Fabregat. Pedro Castro Vicen. Amalio Prim Seguí.
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Durant la Segona República corrien per Catalunya dues idees fonamentals que es van
reflectir en la lletra de l’Estatut d’Autonomia i van incidir directament sobre la medicina.
Una era la d’acabar amb el concepte de Catalunya dependent per tal de  substituir-la
pel de Catalunya autònoma, pensament que va donar lloc, en el terreny universitari, a la
creació de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la nova Facultat de Medicina.

L’altra era la d’acabar amb el concepte de província, que vol dir terra per als vençuts,
amb la ferma convicció de retornar a l’antiga divisió territorial de caràcter més comarcal,
que era la que imperava, en forma de vegueries, abans de la pèrdua de l’autonomia a
començaments del segle XVIII. Aquesta segona idea va donar lloc a la desaparició dels
col·legis provincials de metges i a la creació d’un Col·legi únic amb les seves delegacions
intercomarcals.

Com és natural no ens referirem en la comunicació a la Facultat de Medicina de la
Universitat Autònoma de Barcelona, ja que com indica el títol que li hem donat, en serà
protagonista la ciutat de Lleida, amb els seus metges i amb la seva lluita durant els
esdeveniments de la Segona República.

EL DOCTOR MARAÑÓN RELATA L’ÚLTIM DIA DE LA MONARQUIA.

Al desembre de 1931, vuit mesos després que es proclamés la República, el Col·legi de
Metges de Lleida s’adheria telegràficament a l’homenatge que la Diputació de Madrid
tributà al doctor Marañón, que havia estat empresonat per la dictadura i destituït per la
Diputació d’aquells temps, perquè no acudia a prestar els seus serveis professionals
com a metge de la Beneficència Provincial de Madrid, en aquells moments en que es
trobava totalment privat de llibertat.

Gregorio Marañón, que sintonitzava molt bé amb Catalunya i que va ser patró de la nostra
Universitat Autònoma, va ser testimoni excepcional de l’agonia i de la mort de la monarquia.

Quan es va saber el resultat de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, el doctor
Marañón va voler anar a canviar impressions amb el comte de Romanones, ministre del
rei i gran amic seu malgrat les seves diferències polítiques.

Després de la conversa i un cop va arribar a l’hospital per passar visita, rebé l’encàrrec
de Romanones per tornar-s’hi a entrevistar amb urgència a l’hotel de la Castellana, on el
 ministre li va dir que davant la gravetat de la situació, el rei l’havia autoritzat a celebrar
una entrevista amb el cap del Comitè Revolucionari, Nicet Alcalà Zamora, amb la condició
que la reunió es fes precisament a casa de Marañón, com a terreny neutral.
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Quan Marañón va arribar a casa seva, s’hi va trobar a Ortega i Gasset, que gairebé cada
dia en sortir de la universitat, anava a parlar amb ell. També s’hi va trobar al doctor
Pittaluga que hi havia acudit en busca de noves. Els tres personatges, Alcalà Zamora,
Romanones i Marañón, es van reunir en el despatx d’aquest i en l’habitació pròxima van
quedar Ortega i Pittaluga, que van explicar després com Alcalà Zamora cridava amb el
seu accent andalús: «el rei ha d’anar-se’n abans que es pongui el sol».

En aquella important entrevista, Romanones va dir que el Govern i el rei, davant la
transcendència de la votació del dia 12, no volien fer ús de la força, però calia esperar
l’escrutini total abans de decidir un canvi transcendent en la vida política del país. Però
Alcalà Zamora no volia esperar. A Eibar ja s’havia proclamat el nou règim i segurament en
altres pobles d’Espanya, a Barcelona i a tot Catalunya. Era necessari que el rei abandonés
Espanya abans que es pongués el sol.

Com que la discussió es prolongava inútilment, Alcalà Zamora va exposar l’argument
més contundent. Poc abans d’abandonar els seus companys del Comitè Alcalá Zamora
va rebre l’adhesió del general Sanjurjo, que era cap de la Guàrdia Civil i notòriament
monàrquic, però llavors ja era del costat republicà. Romanones va veure que la batalla
estava perduda i per això es va acordar que el rei sortiria en cotxe cap a Portugal a les set
de la tarda.

Amb tot això es va crear una llegenda sobre la intervenció de l’il·lustre metge en aquest
procés. Els diaris estrangers van repetir que aquest havia estat «el tocòleg de la Repúbli-
ca». Però la veritat, va dir Marañón, era que ell va ser solament un testimoni presencial
del part.

EL DOCTOR ESTADELLA, PRIMER ALCALDE DE LA REPÚBLICA

El Comitè de Salut Pública, constituït immediatament després de proclamar-se la Repú-
blica el 14 d’abril de 1931, va nomenar alcalde de Lleida el metge estomatòleg doctor
Sal·lustià Estadella i Arnó.

Atès el poc espai del saló de l’Ajuntament, els 29 regidors elegits en les eleccions del dia
12 es traslladaren en corporació a la Diputació encapçalats per la Guàrdia Urbana i
acompanyats d’una banda de música militar que saludà la corporació, al sortir de
l’Ajuntament, amb l’himne revolucionari «la marsellesa», corejada per la compacta mul-
titud entusiasmada. Un cop a la Diputació, els regidors ratificaren l’elecció d’Estadella i
es constituí l’Ajuntament, en el qual el metge oftalmòleg Antoni Pujadas i Fabregat
ocupà el càrrec de síndic.

Els metges lleidatans durant la Segona República
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El primer que es va fer va ser escriure l’acta de constitució de l’Ajuntament en català,
innovació que calia estendre a tota mena de documents i expedients que es tramitessin,
sense cap més excepció que els que anessin adreçats a determinades persones i oficines.
Estadella considerava que no podia adoptar-se un radicalisme exagerat perquè alguns
documents calia estendre’ls necessariament en castellà, com els de quintes i els que
havien de produir efectes en els tribunals contenciosos administratius. Aviat es van
escriure en català els cartells del teatre municipal, els taulells d’anuncis de l’Ajuntament,
els rètols dels carruatges dels diferents serveis municipals, etc.

També es va acordar proveir-se amb preferència dels productes de les cases que a
Lleida i fora de Lleida fessin llur propaganda en català, sense que això volgués suposar
un atac a les altres terres ibèriques

En celebrar-se el primer aniversari de la República, s’estrenà el nou Ajuntament en el
reconstruït edifici de la Paeria. Estadella va poder exercir amb tranquil·litat el càrrec
d’alcalde gràcies a l’esplèndida majoria encapçalada pel Partit Radical. Però un cop
convocades pel Govern de la República les eleccions per constituir el Parlament de
Catalunya, que tindrien lloc el 20 de novembre de 1932, Esquerra Republicana prengué
l’acord de presentar-s’hi sola. Per això els radicals es van veure obligats a formar una
agrupació amb altres partits.

Aquesta greu divergència va fer que el 4 de novembre Estadella presentés la dimissió.
Però li va ser desestimada. Pocs dies després, el 18 de novembre, Cervera l’acusà de
cobrar despeses no justificades de representació en un càrrec gratuït i obligatori com
era el d’alcalde.

També l’acusà que es dirigia als electors amb cartes esteses en paper que portava la capçalera
de l’Ajuntament. Ambdues acusacions van ser elegantment desmentides per Estadella, el
qual acusà a Cervera del fet de recórrer l’horta de Lleida per comunicar als pagesos que les
multes que se’ls imposaven per no haver-se proveït de les plaques dels carros, eren cosa de
l’alcalde. Afegia també que si guanyava les eleccions l’Esquerra Republicana, totes les
despeses de les escoles anirien a càrrec de l’Ajuntament, i no com fins aleshores, que tan
sols donava unes petites subvencions. Tot això constituïa veritables coaccions electorals.

La dimissió irrevocable es va fer efectiva en la sessió del dia 28, en la qual Estadella va
comunicar que el resultat de les eleccions del dia 20 no li permetia continuar un moment
més al front de l’alcaldia. El poble li havia retirat la confiança i com a conseqüència
s’havia de traspassar l’alcaldia  a Esquerra Republicana. Tots els grups van qualificar
Estadella de bon lleidatà i honrat administrador de la cosa pública. Va ser elegit nou
alcalde, Antoni Vives Estover, d’Esquerra Republicana.
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El doctor Pujadas, que s’havia fet un bon nom amb les seves actuacions com a cap
dels serveis sanitaris municipals, continuà exercint el mateix càrrec amb l’alcalde
Vives. El 6 de desembre s’inaugurà el Parlament de Catalunya. A Lleida es va
endomassar la casa consistorial i a Tàrrega, el mateix dia 6, es va homenatjar el
mestre Güell, gran músic i excel·lent pintor.

  
LA SALUT PÚBLICA

El doctor Estadella fou especialment sensible als problemes de salut que afectaven la
ciutat. Va impulsar actuacions sobre l’aigua de beguda i els aliments i contra la tuberculosi
i la ràbia. Feia anys que s’usava un cabal d’aigua procedent del riu Noguera Ribagorçana,
el qual es captava a la resclosa de Pinyana. Unes anàlisis de l’any 1911 van informar que
en aquest punt l’aigua era molt pura químicament i bacteriològicament. Però en el
recorregut del canal l’aigua patia contaminacions que van ser comprovades en analitzar-
la en una font pública de la ciutat. A causa d’aquest antic problema, el 8 de maig de
1931, es va decidir estudiar el cost d’una instal·lació de filtratge i d’esterilització. El 21
d’octubre de 1932 es decidí procedir a la seva correcció bacteriològica amb hipoclorit
sòdic, tal com indicava l’informe dels doctors Josep Rabasa i Francesc Cava. S’acordà
també la construcció d’una casa destinada a l’esterilització.

Els doctors Rabasa i Cava van fer anàlisis de vàries mostres captades en llocs diferents
del servei i no van aconseguir aïllar el bacil d’Eberth. Però van aïllar el colibacil, encara
que poques vegades. Van observar que la majoria dels casos de febres tifoides afectaven
a persones que portaven poc temps de residència a la ciutat; en canvi, en els nens i
adolescents indígenes eren freqüents les enteritis de curs ràpid i benigne. Van concloure
que les aigües que abastaven la ciutat, si bé eren molt bones en el lloc de la seva
captació, arribaven al consumidor contaminades; i si bé les xifres de mortalitat per
infeccions d’origen hídric no eren molt elevades, aquestes malalties revestien sempre
un caràcter endèmic amb exacerbacions periòdiques durant la tardor.

Però les obres per potabilitzar l’aigua no van ser immediates. Dos anys després d’haver
deixat l’alcaldia el doctor Estadella, un ban de l’alcalde Vives del mes de setembre de
1934, assabentava els lleidatans que havien estat acabades les obres i circulava aigua
potable des del dia 22 d’agost. Malgrat les mesures esmentades, va haver-hi alguna
contaminació puntual, com la que va denunciar el regidor metge Josep Baró Bonet
l’agost de 1935, a causa d’unes clavegueres de Vilanova d’Alpicat. Aleshores ocupava
l’alcaldia interinament el doctor Rovira Nebot, el qual, acompanyat pels doctors Baró i
Rabasa, va visitar el lloc de la contaminació i va adoptar les mesures oportunes.

Els metges lleidatans durant la Segona República
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L’altre problema que preocupava era el de la tuberculosi. Les vaqueries del casc urbà de
Lleida no reunien les condicions higièniques necessàries. Una d’elles, situada a la
travessia de Múrcia, va provocar molta polèmica i pressions per traslladar-la a l’extraradi.
Es va comprovar que més del 25% de les vaques de la ciutat eren tuberculoses, motiu pel
qual l’Ajuntament, d’acord amb la Junta de Sanitat, el 6 de novembre de 1931 va prendre
l’acord de prohibir la instal·lació de cap nova vaqueria a l’interior de la ciutat.

L’any 1929, el doctor Humbert Torres ja havia aconsellat a l’alcalde Pujol la conveniència
que l’Ajuntament adoptés mesures per combatre la pesta blanca que aterrava la
humanitat. Però aquestes mesures no es van adoptar perquè el cos mèdic municipal va
considerar que la vacuna no era gaire coneguda i no se sabien els resultats.

El 29 de juliol de 1932, el doctor Estadella va reprendre l’assumpte. Atès que l’Ajuntament
de Barcelona obligava a vacunar a tots els nadons, encarregà als doctors Rabasa i Cava
que s’informessin a Barcelona sobre la possibilitat d’aplicar la vacuna Calmette a Lleida.
Aquesta vegada el cos mèdic municipal no solament va acceptar posar en marxa el servei
a Lleida, sinó que li era urgent fer-ho

Quant als aliments, el 5 de juny de 1931 es va prohibir la venda de peix fresc en els
 comerços fora dels mercats autoritzats, excepte a la barriada de la Bordeta. També es
va prohibir embolicar la carn, el peix i les substàncies greixoses amb paper de diari.
S’exigia a les tendes i a les carnisseries que ho fessin amb una glassa per tal d’evitar el
contacte amb les mosques. Els caps de bestiar sacrificats a l’escorxador, no podien
estar penjats a l’exterior de les tendes per tal d’evitar la contaminació amb els vianants.

L’actuació més important d’Estadella va ser la construcció del mercat de verdures i
comestibles de Pi i Margall, el qual va substituir el de la cèntrica plaça de la Constitució,
de mala fama si es tenen en compte les crítiques d’alguns metges de la ciutat amb
vocació higienista, com els doctors Francesc Fontanals i Araujo i Amali Prim i Seguí.

La ràbia, com a problema sanitari tradicional, seguia produint maldecaps. Va haver-hi un
brot a Lleida i pobles veïns a finals de maig de 1931. Estadella va ordenar administrar
estricnina als gossos errants. Un any després va rebrotar en els termes municipals de
Lleida, Albatàrrec, Aitona, Ibars d’Urgell, la Fuliola i altres.

Aconsellat pel doctor Pujadas, el 24 de juny de 1932, Estadella va acceptar l’aplicació
d’una vacuna japonesa que havia donat molt bon resultat a Barcelona.

A l’estiu de 1933, es va tornar a presentar el problema. El 16 de juny, Pujadas va aconsellar
que calia reforçar la campanya de persecució i de vacunació dels gossos amb la
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intervenció de la Casa de Socors, la qual estava preparada per aplicar tractaments
antiràbics als pacients.

En aquest últim episodi, que també va afectar la ciutat de Barcelona, algú va dir que
Lleida avantatjava a Constantinobla en l’abundància de gossos, tot i que aquesta ciutat
tenia fama de ser on n’hi havia més.

Uns dies després, el 23 de juny, l’Ajuntament va aprovar una sèrie de mesures de prevenció
i tractament de la ràbia amb la participació del laboratori municipal, que es van concretar
en un ban de l’alcalde Vives publicat el 16 d’agost d’aquell any.

EL COL·LEGI DE METGES

En les eleccions del 5 de juny de 1932 va sortir elegida la Junta que presidiria el doctor
Tomàs Nart i Fontova, de Bellcaire, en substitució de la que presidia el germà de l’alcalde,
Josep Estadella. Per primera vegada ascendia a la presidència un metge no resident a la
capital, fet que marcava l’ascens de la medicina en els nuclis forans que tant havia
envigorit el Sindicat de Metges de Catalunya.

Però sobretot, aquell any es caracteritzà per la discussió i l’aprovació de l’Estatut de
Catalunya a les Corts Constituents, cosa que preludiava l’imminent traspàs dels serveis
de Sanitat a la Generalitat. El Col·legi s’annexionà als postulats del Sindicat, el qual
havia lliurat al president Macià la seva visió de la futura sanitat catalana.

El 24 de maig de 1933, l’organització de les professions sanitàries passava a dependre
del Govern de la Generalitat, el qual decretà que la medicina seria reglamentada per
l’Estatut del Col·legi Oficial de Metges de Catalunya, segons el qual es constituiria un
Col·legi únic per a tota Catalunya. Això va fer mobilitzar ràpidament la classe mèdica.
Entre nosaltres, l’actitud descentralitzadora del doctor Pujadas va ser molt ben vista pels
col·legiats. Es  considerava que el Col·legi únic representava un atac a l’autonomia de
les comarques, les quals restarien sotmeses al centralisme barceloní. Aquest criteri era
compartit pel Col·legi de Girona, però no pel de Tarragona, que es mantenia en una
posició neutral. Es va acordar que els col·legis de Lleida i de Girona presentarien un
projecte d’Estatut del Col·legi únic de caràcter descentralitzador, diferent del que presentà
el de Barcelona, de tendència unificadora.

Els punts més importants de l’Estatut del Col·legi de Metges de Catalunya, declarat
vigent el 18 de desembre de 1933, pocs dies abans de la mort del president Macià, eren
que tindria la seva seu allí on acordessin la majoria de col·legiats i que crearia delegacions
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a les comarques que comptessin, al menys, amb 100 col·legiats. En principi es constituirien
cinc delegacions: la gironina, la lleidatana i la tarragonina, que substituirien els col·legis
provincials; la barcelonina per als metges de les comarques i la de Barcelona per als de
la ciutat. El govern i l’administració del Col·legi anirien a càrrec del Consell del Col·legi,
format per un president, un secretari i uns vocals representats de les delegacions
comarcals, a raó d’un per cada 200 associats. En la junta general del 20 de gener de
1934, el doctor Rovira Nebot va manifestar que les atribucions que el Reglament del
Col·legi únic concedia a la Secció de Lleida, havien de ser reconegudes per dret propi i
no per delegació.

El conseller de Sanitat i Assistència Social, doctor Dencàs, no va acceptar  el projecte de
reforma de l’Estatut del Col·legi únic aprovat per tots els col·legis catalans. El 5 de juny,
Pujadas explicava als col·legiats que des de l’aparició del primer decret que estructurava
l’Estatut del Col·legi únic, els col·legis catalans havien celebrat moltes reunions amb el
desig que es fessin algunes modificacions. Però les modificacions que es demanaven no
foren ateses, sinó en part, pel conseller de Sanitat. Això va crear un estat de descontent
que obligà a adoptar certes actituds de resistència passiva, com la dimissió de la Junta
 de Govern del Col·legi de Lleida.

Però acte seguit el doctor Nart va explicar que el dia anterior Dencàs va acceptar, excepte
dues, totes les reformes que li van sol·licitar els presidents dels quatre col·legis de
Catalunya i el del Sindicat de Metges. En vista d’això els col·legiats van acordar que
s’havia de retirar la dimissió de la Junta de Govern. Es va decidir convocar les eleccions
per a la Junta Directiva de la Secció de Lleida i es va acceptar també la proposta del
doctor Corachan, de Barcelona, referent als candidats a la presidència i a la secretaria
del Col·legi de Catalunya.

El 10 de juny se celebrà l’escrutini dels 150 vots emesos pels col·legiats. Va ser procla-
mada la Junta de Govern de la Secció de Lleida, amb el doctor Antoni Ros Batlle, de
Verdú, com a president, i com a vocals de Lleida per al Consell del Col·legi de Metges de
Catalunya van resultar elegits els doctors Pujadas, Rovira, Godàs i Mostany. Finalment,
August Brossa Bosqué va resultar elegit president del Consell del Col·legi i Joan
Fontcuberta Cases, secretari.

El local de la secció de Lleida era al número 9 de l’Avinguda Blondel, en una de les
dependències del Liceu Escolar, on hi tenien també llur estatge els col·legis de veterinaris,
d’odontòlegs i de matrones. Tenia un saló de sessions on hi cabien més de 100 perso-
nes, decorat amb un bust del doctor Bartomeu Robert i amb tapissos d’assumptes
mèdics, una pantalla i una màquina de projeccions. Aconseguit aquest objectiu del
Col·legi únic, de seguida va venir la revolució del mes d’octubre.
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EL METGES DE LLEIDA I LA REVOLUCIÓ D’OCTUBRE DE 1934

El 12 de setembre, el president Companys i el conseller de Sanitat van col·locar la
primera pedra de les obres d’ampliació de l’Hospital. El doctor Humbert Torres, diputat
del Parlament de Catalunya, va pronunciar un eloqüent discurs. Pocs dies després dimitia
Dencàs com a conseller de Sanitat.

Coincidint gairebé amb la mort de Santiago Ramon i Cajal (+ 17 d’octubre), el 4 d’octubre
Alejandro Lerroux formava govern. Aquest fet va provocar una vaga general acordada per
les executives d’UGT i del PSOE, la qual va tenir molta transcendència en els miners
d’Astúries. La seva insurrecció armada el dia 5 va provocar la declaració d’estat de
guerra. La tarda del dia següent Lluís Companys va proclamar l’Estat Català en la Repú-
blica Federal Espanyola i es va solidaritzar amb els dirigents de la protesta, als quals va
invitar a establir a Catalunya el Govern provisional de la República

El Govern va respondre immediatament amb l’extensió de l’estat de guerra a tota Espanya.
A Barcelona, la ferma actuació del general Batet, va fer possible que a les 6 del matí del
dia 7, el president Companys assumís la seva responsabilitat i es lliurés a les seves
tropes. A conseqüència d’aquests fets polítics van ser empresonats els metges de Lleida
 Humbert Torres Barberà, Enric Godàs Vila, Antoni Pujadas Fabregat, Eduard Finestres
Serrano, Antoni Gili Burguet i Josep Benavent Carracedo; i quant als metges rurals, van
sofrir les mateixes conseqüències els doctors Àngel Foix Quer, de  Vilanova d’Alpicat,
Francesc Sanuy Rúbies, de Soleràs, i Victor Salagaray Garcia, de Tarroja.

El president del Col·legi, doctor Ros, acompanyat pels doctors Baró i Rovira, van visitar el
governador militar amb la finalitat que accelerés la resolució dels expedients.  Després,
amb el doctor Amali Prim va dirigir-se a l’hospital a visitar el doctor Sanuy, retingut allí
perquè estava malalt. Tan prompte com fou possible obtenir l’oportú permís, una comissió
de metges de Lleida integrada pels doctors Roig, Solà Pàmpols, Borràs, Monrabà i Prim,
anà a visitar els metges detinguts, excepte el doctor Gili, perquè al quarter de la Panera
no s’hi autoritzava l’accés.

El mes de desembre ja havien estat alliberats tots, excepte el doctor Benavent, que havia
estat empresonat a Barcelona i després a Lleida, fins que una amnistia el va alliberar
després de més d’un any de retenció. Àngel Foix i Quer, metge de Vilanova d’Alpicat, va
morir d’accident d’automòbil a Bèlgica. Era d’idees políticament molt avançades. Havia
pres part en la sublevació de Prats de Molló, a les ordres de Francesc Macià. Per aquest
motiu tingué d’estar absent d’Espanya fins la proclamació de la República. Durant els
fets d’octubre de 1934, prengué una part molt activa com a organitzador de l’assistència
mèdica dels revoltosos tancats dins l’edifici de la Comissaria de la Generalitat de Lleida.
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A conseqüència d’això va ser empresonat. Un cop en llibertat provisional s’escapà a
Bèlgica amb la seva dona, filla d’un metge de Brussel·les, i amb les dues nenes. Malgrat
el seu exaltat fanatisme polític, era de caràcter afable i pacífic. Durant el poc temps que
gaudí de llibertat, anava cada dia a l’hospital a ampliar els seus coneixements mèdics.

METGES LLEIDATANS DESTACATS

Durant el temps de la República va haver-hi diversos metges lleidatans que mereixerien, si més
no en l’àmbit local, un estudi més detallat que el que permet aquesta exposició. Cap d’ells va
despuntar en el camp de la medicina científica. Lleida no tenia ni universitat ni estructures
adients per fer-ho possible. La seva lluita la van dur a terme des del Col·legi de Metges o a través
de la política amb la finalitat de modernitzar l’exercici de la medicina i de millorar la salut pública.

La majoria van dur a terme la seva tasca des de Lleida mateix. Solament el germà de
l’alcalde Estadella, el ginecòleg Josep Estadella, va sobresortir a Lleida com a poeta i
fora de Lleida, a Espanya, com a ministre del govern de la República, on va ocupar per
primera vegada el càrrec de ministre de Sanitat, amb ministeri propi, sense dependre del
de Governació com era habitual, encara que annexionat al de Treball i Assistència So-
cial. Deixant de banda metges de tan renom i activitat local com van ser Humbert Torres,
Epifani Bellí, Francesc Serra Salses, Juli Vallory i altres, exposarem algunes notes relatives
a l’activitat dels doctors Estadella, Pujadas, Castro i Prim.

EL PENSAMENT DE JOSEP ESTADELLA ARNÓ
  
Quan es va proclamar la República, Estadella ja tenia 51 anys i havia estat president del
Col·legi de Metges durant la dictadura de Primo de Rivera. Era també un poeta reconegut.
En les eleccions de 28 de juny de 1931, va ser elegit diputat a Corts amb els doctors
Epifani Bellí i Humbert Torres. Estava convençut que la missió dels metges era defensar
la salut pública al carrer i al Parlament. La salut, des del seu punt de vista, era al mateix
temps eufòria, pau, tranquil·litat i valor econòmic. Volia participar en l’estructuració de
la sanitat pública a Catalunya i a Espanya. Considerava que s’havia d’acabar amb  la
concepció del metge antic i anquilosat que es limitava a pujar i a baixar les escales de les
cases dels malalts. Considerava que el metge i els mestres havien de ser les primeres
figures de les poblacions. La direcció política del poble no l’havia de portar el secretari
com fins aleshores, sinó el metge.

El primer Govern provisional de la República va reconèixer els mèrits polítics i personals
d’Estadella, aleshores encara president del Col·legi. Li va oferir una important ambaixada,
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que no acceptà a causa de la seva modèstia. Aquest estímul, juntament amb les seves
dots oratòries, el van fer un destacat conferenciant de temes de sanitat, sobretot a
Barcelona i a Madrid.

Creia que els temps de la República havien de ser de construcció. Defugia les estridències
inútils i les actituds cridaneres. La seva posició era la d’un partit conservador de l’obra
realitzada. Considerava que existia una bogeria per construir escoles sense comptar
amb els mestres. Com que aquests no es podien improvisar, creia que es podria confiar
la missió d’ensenyar les beceroles, que era la més  urgent, a funcionaris i a militars
jubilats.

Estadella estava convençut que la sanitat era una conseqüència de la cultura i per això
era necessari propagar el seu culte. Considerava imprescindible pensar en el que
deixaven de produir els malalts, per tal de convèncer-nos que el major negoci és la
sanitat.

Pensava que la República havia d’afrontar de manera valenta el problema de la sanitat
pública, tant per humanitat com per egoisme. Estava convençut que existia un veritable
nombre d’elements capacitats per dur a terme l’empresa. Creia que un ministeri de
Sanitat podria conjuminar tots els esforços i per això era precís reivindicar-lo. Li agradava
recordar que la Societat de Nacions havia creat l’Oficina Internacional de Sanitat, la qual
donava lleis mínimes a tots els països.

El 24 de març de 1932, va fer un important discurs a Madrid davant les classes sanitàries
pertanyents al partit Republicà Radical, convocades per Lerroux. Va dibuixar les directrius
per traslladar a la legislació espanyola la reorganització de la Sanitat. Al mateix temps va
recordar que en un recent congrés celebrat a Roma s’havia llegit una estadística de 38
nacions, en la qual Espanya ocupava el penúltim lloc quant a la sanitat. Morien anualment
de 29.000 a 30.000 tuberculosos d’una xifra superior a 300.000 malalts. No servia de
res que l’índex de natalitat fos privilegiat respecte al d’altres països, perquè la mortalitat
infantil arribava al 120 per 1000. A més, el paludisme atacava a més de 200.000 espanyols.
Això, traduït en pessetes, amb el rendiment no prestat a causa de la malaltia, suposava
una pèrdua de 100 milions anuals.

D’altra banda, creia molt necessària la reorganització de la sanitat rural, on era precís
redimir els metges de l’esclavitud a la qual els tenia sotmesos el caciquisme. Per
aconseguir tots aquests objectius calia arrancar la sanitat pública del ministeri de la
Governació i crear el ministeri de Sanitat. Va acabar el discurs recomanant-los-hi que
no els aturés la modèstia i va rebre una gran ovació del públic i del mateix Alexandre
Lerroux.
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Poc temps després, en un altre eloqüentíssim discurs en el Congrés dels Diputats, va
defensar l’Estatut de Catalunya i les seves atribucions sanitàries. Al seu entendre, com
que les regions espanyoles eren l’únic viu que quedava en el cos de la pàtria, tenien
capacitat per dur a terme funcions de sanitat.

A Catalunya li sobrava coratge per administrar la seva política sanitària. Les seves  classes
sanitàries, al contrari del que es deia a Madrid, estaven lliures de tot pecat d’exclusivisme.
Les portes estaven obertes a tots els metges d’Espanya que hi anessin a exercir i es
contaven per centenars els metges no catalans que militaven en les files del Sindicat
Mèdic de Catalunya, sense tenir en compte la ferma catalanitat del Sindicat.

A més, Catalunya tenia una certa tradició de govern sanitari iniciat per la Mancomunitat.
Però llastimosament, quan ja havien madurat els seus projectes, el cop sec de la Dicta-
dura els va fer fondre.

Estadella estava profundament convençut que Catalunya era capaç d’autogovernar-se
sanitàriament. Ho havia defensat el doctor Pittaluga, director de l’Escola Sanitària
Espanyola. A més, altres països ho practicaven. La Constitució li atorgava possibilitats i
solament faltava que el Parlament li reconegués el dret. De no fer-ho, cometria una
injustícia i una mala obra patriòtica. Va ser aclamat amb crits de “¡muy bien, muy bien!”

Un any després, cap a l’agost de 1933, va ser nomenat director general de Beneficència
i Sanitat dins el ministeri de la Governació. Des d’aquest càrrec se li va confiar la confecció
d’un projecte per a la creació del ministeri de Sanitat.

De seguida va sortir una ordre signada per ell mateix sobre l’obligació que en els cinemes
es projectessin pel·lícules de caràcter sanitari, les quals els hi serien lliurades per la mateixa
subsecretaria de Sanitat i Beneficència. La duració no podria sobrepassar els 12 minuts
per sessió. Aquesta ordre es va fonamentar en la importància que el cinematògraf anava
adquirint en el nostre país i en les possibilitats que aquest art oferia com a mitjà didàctic i
propagador de coneixements assequibles a una gran massa de població.
 
El mes de gener de 1934, un cop es va saber que arran de l’última crisi ministerial Estadella
havia estat nomenat ministre de Treball, Sanitat i Assistència Social del Govern de Lerroux,
el Col·legi de Metges li va enviar un telegrama de felicitació signat pel doctor Pujadas. En la
Junta directiva del 9 de gener, presidida pel doctor Nart, es va acordar que una comissió de
membres de la Junta aniria a Madrid per assistir al banquet que es faria en el seu honor.

La celebració es va fer l’11 de gener a l’hotel Nacional. Hi assistiren, entre altres
personalitats, cinc ministres. Lerroux envià una lletra saludant al «eximio maestro en Gay
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Saber». La sala estava plena de catalans, principalment de les comarques de Lleida. El
nombre de comensals passava de 400. El doctor Piga parlà en nom de les classes
sanitàries. Estadella agraí l’homenatge i manifestà que l’amistat és un parentiu espiri-
tual prolongació de la família.

Va explicar que era republicà des de l’adolescència i que malgrat el seu ascens progressiu
era difícil mantenir-se en el càrrec amb dignitat i al mateix temps ésser útil a la pàtria.
Considerava que havia estat una missió delicada el fet d’arribar al ministeri en moments
tan difícils i plens de passions polítiques, sense oblidar que hi havia polítics que confiaven
en la revenja. Acabà l’acte amb visques a Lleida, al metge poeta, a Catalunya i a Espanya.
De seguida hi hagué una nova crisi ministerial, però la cartera de Treball va ser novament
confiada a Estadella.

La Setmana Santa d’aquell any va passar uns dies a Lleida, on va ser obsequiat amb un
banquet pels seus amics particulars i polítics i amb un altre d’oficial per les autoritats de
la província. Poc temps després, l’Ajuntament va declarar la seva excedència forçosa,
sense sou,  com a metge titular i tocòleg, ja que aquest càrrec era incompatible amb el
de ministre del Treball de la República.

Amb motiu de la «Fiesta de la Raza» d’aquell any 1934, se’l va premiar pel seu treball »Un
canto a España». El premi concedit l’atorgava el president de la República i el ministre de
Sanitat l’havia presentat sota pseudònim. El Col·legi el felicità pels seus èxits literaris en
terres de Castella.

En esclatar la Guerra Civil es va donar la notícia errònia que s’havia adherit al Movimiento
Nacional, cosa que s’hagué de desmentir des de l’Espanya republicana. Per aquest fet,
Estadella s’expatrià a Andorra, on exercí la seva especialitat amb èxit. Va morir, ja repatriat,
l’any 1951, amb fama de metge, de polític i de poeta integrat en la tetralogia dels grans
poetes lleidatans Magí Morera i Galícia, Màrius Torres i Jaume Agelet i Garriga.

L’ACTIVITAT LOCAL DE L’OFTALMÒLEG ANTONI PUJADAS FABREGAT

Un cop proclamada la República, el doctor Pujadas, que era aleshores secretari del
Col·legi de Metges i director del Boletín Médico, va començar a dirigir i a publicar un nou
setmanari català republicà titulat «Occident». La seva activitat la va dur a terme com a
conseller de l’Ajuntament i com a membre molt actiu del Col·legi de Metges, on ocupà
diversos càrrecs de la Junta Directiva. Va ser el principal defensor de l’autonomia del
Col·legi de Lleida quan aquest la va perdre en crear-se el Col·legi únic.
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Pujadas va fer una bona tasca municipal en l’Ajuntament presidit per Sal·lustià Estadella,
on va actuar com a conseller delegat de l’alcaldia en qüestions sanitàries. Des d’aquesta
posició va actuar sobre els serveis del Laboratori i de la Beneficència municipals. Després
continuà en altres consistoris posteriors. El Laboratori duia a terme bàsicament les
anàlisi de la llet i dels aliments. Però  funcionava molt malament perquè els regidors de
la dictadura en desconeixien les seves necessitats. Pujadas, que com a metge entenia
molt bé el tema, estava convençut que això s’arreglaria quan el serveis es traspassessin
a la Generalitat. Per això es pronuncià en contra d’expedientar el cap del laboratori, tal
com s’havia proposat per l’Ajuntament.

Al febrer de 1932 va estructurar els serveis d’assistència mèdica social (Beneficència
 municipal), destinada als pobres. Els hi va proporcionar les targes d’identitat on hi
constava el nom del metge, del practicant i de la llevadora que els hi corresponia per
barris. Assignà l’assistència domiciliària als metges titulars amb el mateix horari que el
Sindicat de Metges de Catalunya havia establert per a les visites ordinàries en els
contractes d’iguala.

Els serveis en el Dispensari els prestarien els metges municipals en la forma i en les
hores reglamentàries, amb l’obligació de presentar una nota estadística dels serveis
prestats per tal de registrar-los en un llibre. Tota aquesta reestructuració va ser molt
elogiada per l’alcalde Estadella. Però és què la  trajectòria mèdica i social de Pujadas
també va ser apreciada per la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, la qual el va
nomenar acadèmic corresponent juntament amb els doctors Nart, de Bellcaire, i Ros, de
Verdú. Això succeïa a finals de 1932.

En el terreny de les idees, malgrat el laïcisme imperant amb el qual combregava, va defensar
la celebració del dia de Sant Jordi perquè la festa tenia un sentit nacional i català; en canvi,
en relació a la de Santa Cecília, si bé al principi estava al costat dels que la volien suprimir,
al final va acceptar la tesi d’Estadella, que era la de conservar-la  sense que l’Ajuntament
hi participés. Quant als jesuïtes, es va adherir a la petició de la seva expulsió.

Va ser un acèrrim defensor del vot de la dona perquè considerava que era un avenç.
S’havia estès l’opinió que si bé les dones de les ciutats estaven quelcom capacitades
per exercir-lo, no passava el mateix amb les dels pobles, subjectes a la influència cleri-
cal. Pujadas es va rebel·lar contra aquesta opinió i va manifestar que, segons les
estadístiques, a Espanya hi havia més analfabetisme entre els homes que entre les
dones.

A meitats de 1934, el conseller de Sanitat decretà la dissolució de les juntes provincials
de Beneficència i les de protecció de menors de les ex-províncies catalanes. En el seu
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lloc s’organitza el Patronat d’Assistència Social. Com no podia ser d’altra manera, Puja-
das va ser nomenat vocal de la Secció de Lleida, juntament amb els doctors Epifani Bellí
i Francesc Serra Salsas. Després d’haver deixat l’Ajuntament, el doctor Pujadas va ser
reposat en el seu càrrec de conseller a començaments de 1936.

EL DOCTOR PERE CASTRO VICEN

El doctor Pere Castro (1876-1935), fill del confiter del mateix nom, va ser l’introductor a
Lleida dels raigs X cap al 1912, amb la qual cosa assolí als ulls de tothom una personalitat
màgica i misteriosa. Durant les festes de Nadal de 1925, va tenir la idea d’exposar sis
radiografies a l’aparador de la camiseria Ribé del carrer Major, amb les quals aconseguí
cridar poderosament l’atenció de professionals i de profans. D’aquesta manera corroborà
el seu tarannà misteriós.

Va estar des de sempre molt vinculat a la vida col·legial. Va ocupar el càrrec de president
des de l’any 1908 al 1910 i de vicepresident l’any 1931. Entre aquestes dues dates
formà part nombroses vegades de la junta col·legial com a secretari.  Molt amic dels
infants, l’any 1907 dissenyà amb Pere Capdevila la figura del nostre popular i entranyable
Marraco. Va ser regidor de l’Ajuntament l’any 1917, quan era alcalde Humbert Torres.
Morí el 4 d’abril de 1935, als 59 anys.

Havia estat conseller del Sindicat de Metges de Catalunya, el qual, encapçalat pel seu
president doctor Corachan, li va dipositar un ram de flors a la seva tomba sis mesos
després de la seva mort. Estava convençut que l’Estatut havia d’ésser el basament de la
nova Catalunya que volien els catalans: lliure, dintre d’Espanya i útil per fer una Espanya
més gran i més forta. Aquesta idea la va manifestar el 23 d’abril de 1931 a l’hotel Palace
en motiu de l’homenatge que el Col·legi de Metges va fer als doctors Humbert Torres,
Epifani Bellí i Josep Estadella en haver estat nomenats diputats a corts.

EL DOCTOR AMALI PRIM SEGUÍ

Lleidatà de soca-rel i fill d’Agustí Prim, cronista oficial de la ciutat, Amali Prim destacà en
el camp de la medicina i com a músic eminent admirador de Chopin i, sobretot, de
Wagner.Va ser director del Boletín Médico des de 1917 fins a 1921 i de la revista Lleida
entre els anys 1921 i 1930. Però sobretot va ser l’ànima del Col·legi de Metges.

 La seva preocupació per la higiene dels aliments va influir perquè l’Ajuntament cons-
truís el mercat de Sant Lluís amb el suport de la Mancomunitat. Va ser un gran defensor
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de la col·legiació obligatòria a partir de 1917. A l’adveniment de la Segona República,
Prim va militar a Esquerra Republicana. Quan  el maig de 1934 es constituí l’Agrupació
Mèdica dels Metges Socis de Joventut Republicana, en va ser el president.

En una nota del Butlletí Mèdic on Prim parlava de «L’estament mèdic català», va aplaudir
la creació d’un Col·legi de Metges de Catalunya únic perquè considerava que amb el
reconeixement de l’autonomia per part la República Espanyola, automàticament havia
de desaparèixer la divisió del territori en quatre províncies. Les organitzacions que s’havien
basat en aquest esquarterament devien ser substituïdes per amples concentracions de
tots els catalans units per unes mateixes activitats, cosa que a títol particular ja venia
fent el Sindicat de Metges de Catalunya.

En aquest sentit, a diferència d’altres metges lleidatans, la seva visió era més ampla.
Considerava Catalunya com una realitat nacional i unificadora. No és estranya aquesta
concepció si tenim en compte la seva ànima d’artista. No oblidem que la seva admiració
per Wagner el va empènyer a estudiar alemany, idioma que va dominar fins l’extrem de
ser-ne professor. Va formar part com a promotor i vicesecretari d’un reduït grup
d’entusiastes wagnerians, germen de la que seria l’Associació Wagneriana de Barcelo-
na, fundada el 1901. És lògic que el seu sentiment musical l’ajudés a veure molt més
enllà dels estrets límits de Lleida i fes de Catalunya el seu ideal. Per això va aplaudir la
creació del Col·legi únic.

Un company de professió, el doctor Josep Baró Bonet, que el juliol de 1934 va substituir
el doctor Pujadas en la direcció del Butlletí Mèdic, amb una visió més política considerava
que si bé aquest Col·legi era una entitat d’aparença única, en realitat no era res més que
allò que devia ésser, és a dir, la federació de les seccions comarcals constituïdes amb
fisonomia pròpia i amb autonomia reconeguda. Pensava que aquesta autonomia de les
seccions s’havia aconseguit gràcies a la voluntat unànime dels metges catalans, la qual
 va ser finalment atesa per les autoritats sanitàries i va quedar plasmada en els Estatuts
del Col·legi de Metges de Catalunya.

El 2 de novembre de 1937, quan ocupava el càrrec de secretari general i d’oficial major
del Col·legi, Amali Prim morí com a conseqüència del bombardeig quan es trobava a la
seu col·legial i, a la vegada, domicili particular. Pocs dies després, moria la seva esposa,
Dolors Padró Rauret, de resultes de les ferides que patí en aquell bombardeig.

ARXIU CONSULTAT

AML (Arxiu Municipal de Lleida), Llibres d’actes, 1931-1934.
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BALIUS  i JULI, Ramon

RESUM: Nota biogràfica sobre Emili Moragas i Ramírez (1890-1948), cirurgià de Sabadell
que fou responsable de moltes iniciatives en entitats cíviques, professionals i esportives.
Participà en la creació de l’Hospital General de Sabadell, del que seria cap de cirurgia, i
de la “Mútua Sabadellenca d’Accidents del Treball”. Fou president de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques del Vallès Occidental el 1919 i 1920. Va pertènyer des de la seva
fundació al Sindicat de Metges de Catalunya, del que fou tresorer el 1922. Del 1920 al
1929 presidí el Centre d’Esports de Sabadell. Es destaca  el paper fonamental d’Emili
Moragas en la fundació de la Mutual Esportiva de Catalunya.

Paraules claus: Emili Moragas Ramírez. Hospital General de Sabadell. Mutual Esportiva de Catalunya.

RESUMEN: Nota biográfica sobre Emilio Moragas Ramírez (1890-1948), cirujano de
Sabadell que fue responsable de muchas iniciativas en entidades cívicas, profesionales
i deportivas. Participó en la creación del Hospital General de Sabadell, del que seria jefe
de cirugía, y de la “Mútua Sabadellenca d’Accidents del Treball”. Fue presidente de la
Academia de Ciencias Médicas del Vallés Occidental el 1919 y 1920. Perteneció desde
su fundación al Sindicato de Médicos de Cataluña, del que seria tesorero el 1922. Del
1920 al 1929 presidiría el Centro de Deportes de Sabadell. Se destaca su papel funda-
mental en la fundación de la Mutual Deportiva de Cataluña.

Palabras claves: Emilio Moragas Ramírez. Hospital General de Sabadell. Mutual Deportiva de Cataluña.

*

Emili Moragas i Ramírez havia nascut a Sabadell  el 27 de maig de 1890, de pare sabadellenc
de nom Ramon i mare castellonenca de nom Dolors. Va cursar el batxillerat a l’Institut de
Barcelona i el finalitzà el 1906. Va llicenciar-se a la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona el 1913. El seu títol de llicenciat porta la data de 7 de febrer de 1914 i va ser registrat
en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona el 5 de desembre de 1923, amb el número 1187.
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DR. EMILI MORAGAS I  RAMÍREZ  (1890-1948), CREADOR DE
LA MUTUAL ESPORTIVA DE CATALUNYA
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Durant els anys d’estudiant Moragas va iniciar la seva formació quirúrgica, i obtingué per
oposició el títol d’alumne intern pensionat de la Secció de Cirurgia de la Facultat de Medi-
cina de la Universitat de Barcelona, càrrec que va exercir de 1909 a 1913. Recent llicenciat
va actuar com a metge ajudant de la Càtedra d’Operacions i Anatomia Topogràfica de la
Facultat de Medicina de Barcelona (anys 1913 a 1915), simultàniament feia de metge
ajudant de la Clínica d’Operacions de l’Hospital de la Santa Creu (anys 1914 a 1915).

L’activitat d’Emili Moragas es va significar sempre per l’amplitud i varietat de les tasques
realitzades i molt especialment per la seva presència directiva i responsable en les
entitats cíviques, professionals i esportives catalanes en les quals va participar

L’any 1915 realitza una ponència encarregada per l’Ajuntament de Sabadell, per a la
possible creació de l’Hospital General de Sabadell; un cop inaugurat l’hospital en fou
cap de la Secció de Cirurgia des del principi i en fou ratificat l’any 1930.

L’agost de 1917 Sabadell va ser escenari de fets greus, a causa d’una vaga revolucionària
estesa a tot el país; en agraïment pels serveis prestats per aquest motiu,  Moragas va
obtenir un diploma de la Creu Roja.  El novembre del mateix any, es van reunir una
vintena d’industrials del Gremi de Fabricants amb l’objectiu de constituir una entitat que
es denominaria “Mútua Sabadellenca d’Accidents de Treball”. L’acta d’aquesta reunió
és, de fet, l’acta de constitució de la Mútua. Hi ha tot un seguit de referències que li
atribueixen la primera iniciativa de la creació de la Mútua. Moragas que aleshores només
tenia vint-i-sis anys, era militant de la Joventut Catalanista, filial de la Lliga Regionalista
y sembla que havia trobat un ambient idoni perquè la seva iniciativa fos escoltada; els
rectors socioeconòmics de la ciutat  eren  afins a aquesta ideologia política

És evident el paper promotor de Moragas  i en el primer consell de l’entitat se’l va
nomenar director facultatiu. El Dr. Moragas va oferir temporalment el seu despatx parti-
cular per les cures, perquè l’entitat no disposava de local social. Vers l’any 1924 són
freqüents els problemes entre els serveis mèdics i administratius de la Mútua
Sabadellenca d’Accidents de Treball que van acabar amb la  destitució del Dr. Moragas
a finals de 1925; aquest va destinar part de la indemnització a la caixa d’atur forçós del
Sindicat de Metges i la resta a accions benèfiques anàlogues. Aquest va ser el final de la
primera aventura mutual del Dr. Moragas, de la qual, sens dubte, va sortir-ne enfortit  per
intentar resoldre els problemes socials.

Els anys 1919 i 1920 fou president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques del Vallès
Occidental, l’entitat científica més important d’aquells indrets. Del 1923 al 1929, presidí
el Centre d’Esports Sabadell, equip que figurava a la Primera Divisió A, màxima categoria
del futbol català (en aquell moment encara no existien els campionats estatals).

Ramon Balius i Juli
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Moragas pertanyia des de la seva fundació al Sindicat de Metges de Catalunya, on va
actuar com a tresorer el 1922 i com a ponent d’assegurances el 1927. El 1931 participà
des del sindicat en un projecte d’educació física, destinat a formar part del “Pla general
de sanitat i beneficència” de la Generalitat, dissenyat pel doctor Joan Soler i Damians.

El 1926, a petició de la Federació Catalana de Futbol, realitzà un informe sobre la possible
creació d’un departament de Medicina, document premonitori de la seva gran obra
posterior. El 1927 efectuà també un informe sobre assegurances de malaltia, a petició
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

El 1927 va fundar-se l’obligatòriament anomenada Sociedad de Cirugía de Barcelona – el
Governador Civil  Milans del Bosch  no va acceptar que fos de Catalunya–, la qual el 1933 va
denominar-se Societat de Cirurgia de Catalunya. Emili Moragas va ser-ne un dels primers
associats i l’any 1935 esdevingué tresorer de la junta directiva presidida pel Dr. Bartrina.

Des de molt jove Moragas era soci del Futbol Club Barcelona. El 21 de juny de 1928,
l’Assemblea General Ordinària del F.C. Barcelona elegí com a president Arcadi Balaguer
i Costa i deu vocals entre els quals hi havia Emili Moragas, que actuà com a delegat de la
secció esportiva.

Un fet important en la labor d’Emili Moragas en el Barça, va ser  la participació com a
metge i directiu en l’expedició a l’Argentina i l’Uruguai, països que aleshores dominaven
el futbol internacional. El viatge s’inicià el 5 de juliol de 1928 i el club va tornar de
l’expedició el 28 de setembre de 1928 amb uns beneficis de 71.951,75 pessetes, però
esportivament parlant va ser un desastre. Dels vuit partits jugats en van perdre cinc, en
van empatar dos i en van guanyar un. Ja a Barcelona els expedicionaris es van enganxar
a la solapa una insígnia -avui en diríem un pin- eloqüent que deia “No em parli pas
d’Amèrica”.

El 23 de març de 1929 se celebrà una Assemblea General Extraordinària del club, convoca-
da en haver-se produït la dimissió de la junta directiva, a causa de les crítiques rebudes a
conseqüència del  viatge a Amèrica de l’equip de futbol; Moragas va ser reelegit i anomenat
delegat de futbol. En la mateixa assemblea, va ser proclamat per aclamació “soci de mèrit”,
en reconeixement del “profitós treball realitzat en favor de l’entitat”.

Moragas va exercir la medicina privada com a cirurgià en diferents clíniques de Barcelo-
na, la Clínica de Nostra Sra. del Pilar, C. Mare de Deu de Montserrat i C. Gimbernat Són
nombrosos el treballs publicats pel Dr. Emili Moragas en revistes mèdiques nacionals,
estatals i estrangeres, especialment italianes.

Dr. Emili Moragas i Ramírez (1890-1948), creador de la Mutual Esportiva de Catalunya
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Gran entusiasta de l’esport Moragas havia practicat diferents activitats esportives. Jugava
a hoquei i a futbol com a defensa esquerre; era soci del Reial Club de Polo on jugava al
tennis; era assidu del rem, esport que practicava en el port de Barcelona com a soci del
Club Marítim, va participar en campionats amb un vaixell de quatre tripulants

Al mateix temps es mantenia fidel al seu interès per les assegurances i el mutualisme.
Catalunya ha estat capdavantera en el camp del mutualisme, entès com a tècnica de
previsió social, sorgit del desig d’una col·lectivitat de subjectes de  posar en comú les
seves forces per tal de fer front als riscos socials, davant de la passivitat de l’estat. Amb
la Revolució Industrial, l’estat va copsar la importància cada cop més gran d’aquestes
entitats d’assegurança social privada i en va detectar les limitacions. Hi intervingué
reglamentant-ne el desenvolupament administratiu i tècnic, i va crear noves entitats
amb la mateixa finalitat, encara que amb diferent filosofia econòmica. Existeixen
diferències importants entre les “mutualitats” i les noves empreses d’assegurances
creades, “companyies” i “mútues”. En les primeres els socis tenen la condició
d’assegurats i d’asseguradors, mentre que en les segones els assegurats no formen
part de la societat asseguradora.

En la creació de totes aquestes iniciatives mutualístiques, sempre ha existit una persona
que ha “inventat” l’obra. En el cas que presentem, la Mutual Esportiva de Catalunya, l’únic
protagonista va ser el Dr. Emili Moragas, autor de la idea fundacional. Moragas era un
entusiasta de l’esport, inquiet perquè sabia que la joventut esportiva, especialment la que
fa esport per afecció, moltes vegades per falta de mitjans econòmics o tècnics, no podia ser
atesa degudament de les lesions específiques.. Des de feia anys, concretament el 1924,
Emili Moragas maldava per la creació d’una entitat mutual per a l’atenció mèdica dels
futbolistes lesionats, la qual podria ampliar els objectius als esportistes en general. Sabem
que no li va ser fàcil aconseguir el seu objectiu.

Al principi va trobar moltes dificultats, any rere any en acabar les assemblees de la
Federació Catalana de Futbol, a finals de temporada, quan arribaven els famosos  precs
i preguntes i propostes diverses  el doctor Moragas, malgrat el seu accent vehement, clar
i apassionat i la facilitat de paraula, amable i comunicativa, acabava ronc després
d’exposar les seves idees, que sempre quedaven pendents d’estudi per a l’any següent.

Una bona matinada, en acabar una assemblea celebrada en el local de la Joventut
Catòlica, al costat de la Plaça de Catalunya, es va aprovar el 1930, quasi per força i per
cansament, el projecte de la Mutual. Calia buscar un local adequat i perfilar de una
manera definitiva el projecte. En els primers temps la Mutual funcionava sense local
propi i els metges contractats visitaven els lesionats en les seves consultes o en clíniques.
Finalment en 1932 es va trobar un edifici en el carrer del Carril , 47 (Avui Via Augusta).Una

Ramon Balius i Juli
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vegada aconseguit el suport de les entitats esportives, s’acolliren a la Mutualitat diferents
federacions (Futbol, Boxa, Atletisme, Rem, Esquí...,etc.). La  obertura oficial, va ser
l’octubre de 1932.

Era un magnífic xalet; en la planta baixa s’hi van ubicar el dispensari, el quiròfan, radiologia,
rehabilitació i fisioteràpia i el departament mèdico-antropomètric. En l’únic pis estaven
instal·lats de tres a cinc llits. Anecdòticament els operats eren traslladats a les habitacions
en llitera i a pes de braços.

La mutual es regia pel Reglament aprovat per l’assemblea general de la federació el 4
d’octubre de 1930.  Són realment magnífiques i ambicioses les finalitats de la Mutual
Esportiva que, lamentablement no es van poder desenvolupar per les circumstàncies de
la Guerra Civil i de la política postbèl·lica que afectà greument les entitats catalanes de
qualsevol tipus. Segons l’articulat, tot esportista de més de 16 anys practicant d’esport
dins “els límits de correcció de la cultura física i moral tindrà dret a ser atès medico-
quirúgicament en cas de lesió esportiva”. Fins i tot es parla de la creació d’un “Monte-
pío” de la Mutual per atendre casos i malalties no esportives amb finalitat medicosocial,
a benefici dels elements esportius de Catalunya, el qual s’intentaria a la llarga fer extensiu
a les famílies dels socis.

En els primers anys la Mutual estava sostinguda econòmicament per la Federació Cata-
lana de Futbol  i en gran part també pel F. C. Barcelona i l’Espanyol. Emili Moragas, des
de la fundació de la Mutual, es va encarregar de la direcció mèdica, acompanyat, quan
aquesta estava a ple rendiment, d’un equip mèdic i administratiu  que va triar
personalment.

Des de 1932 fins a 1936 la Mutual va treballar intensament, segons palesen les obres de
tipus estadístic publicades els anys 1935 i 1936. Van tractar-se milers d’esportistes,
especialment futbolistes i també practicants de boxa, d’atletisme, de rem, d’esquí...
etc.

Durant la guerra el Dr. Moragas va viure entre Barcelona i Barberà del Vallès i continuà la
feina de la Mutual disminuïda per les circumstàncies esmentades. Va realitzar una tasca
humanitària en favor de persones perseguides, especialment religioses i religiosos. Una
úlcera  gàstrica que amb el temps va cancerificar-se va començar a minar la seva salut.
En acabar l’absurda guerra, a principis de 1939, la Mutual Esportiva de Catalunya, com a
entitat, va ser clausurada i la seva clínica inactiva i desemparada. Com tots els
professionals que havien restat a Catalunya durant la contesa, Moragas va passar per un
procés de “depuració” en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, del qual en va
resultar “depurado sin sanción”.

Dr. Emili Moragas i Ramírez (1890-1948), creador de la Mutual Esportiva de Catalunya
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Després de la guerra la gestió mutualista es va centralitzar a Madrid i es limitaren les
funcions de la Mutual, que va estar a punt de desaparèixer. En diversos viatges a Madrid,
Moragas va proposar la creació d’una mutualitat estatal. Desgraciadament  no va poder
veure la seva obra recobrada, encara que estatalitzada, perquè va morir víctima de la
seva malaltia gàstrica el dia 1 d’abril de 1948. L’any 1949 es va fundar a Madrid la
Mutualidad de Futbolistas Españoles i la Mutual es va convertir en la Delegación Regio-
nal Catalana de la Mutualidad de Futbolistas, amb subdelegacions a Lleida, Girona i
Tarragona. A principis dels anys vuitanta se’n va catalanitzar el nom. Actualment és la
Mutualitat de Futbolistes. Delegació Territorial de Catalunya.

No volem acabar aquesta semblança biogràfica del Dr Emili Moragas, sense destacar
que per sobre de tot era un home bo, humà, bon pare de família, catòlic i català, capaç,
segons paraules d’un company que havia esta pacient seu, “de fer el bé amb la mà dreta
sense que l’esquerra se n’assabentés”.

Ramon Balius i Juli
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Joan PUJOL, Joan
MARTÍNEZ, Roser
ESCUDÉ, Manuel M.

RESUM: En la història de la medicina hi ha hagut metges que s’han dedicat a la fotografia,
des de Pere Felip Monlau, Joan Giné, Jaume Ferran, Cèsar Comas per citar-ne alguns. En
aquest treball es dona notícia de Joaquim Pla i Janini que fou president de l’Agrupació
Fotogràfica de Catalunya (1927-1931), un dels millors fotògrafs entre els metges, i un
reconegut especialista mundial de la tècnica del bromoli transportat. També es fa un
comentari de l’obra del seu germà l’oftalmòleg Josep M. Pla i Janini, que destacà en el
camp de les traduccions d’obres mèdiques, i de Josep Salvany i Blanch (1891-1929),
metge de Martorell, afeccionat a la fotografia i vinculat al Centre Excursionista de
Catalunya. En el treball es recorda la posada en marxa de l’Arxiu Iconogràfic Històric de
la Sanitat Catalana “Gaspar Sentiñón”.

Paraules claus: Medicina i fotografia. Joaquim Pla i Janini. Josep Salvany i Blanch. Agrupació Fotogràfica de

Catalunya. Arxiu Iconogràfic Històric de la Sanitat Catalana “Gaspar Sentiñón”.

RESUMEN: En la historia de la medicina ha habido médicos que se han dedicado a la
fotografía, desde Pedro Felipe Monlau, Juan Giné, Jaime Ferran, César Comas por citar
algunos. En este trabajo se da noticia de Joaquín Pla Janini que fue presidente de la
Agrupación Fotográfica de Cataluña (1927-1931), uno de los mejores fotógrafos entre
los  médicos, y un reconocido especialista mundial de la técnica del bromolio transpor-
tado. También se hace un comentario de la obra de su hermano el oftalmólogo José Mª
Pla Janini, que destacó en el campo de las traducciones de obras médicas, y de José
Salvany Blanch (1891-1929), médico de Martorell, aficionado a la fotografía y vinculado
al Centro Excursionista de Cataluña. En el trabajo se recuerda la puesta en marcha del
Archivo Iconográfico Histórico de la Sanidad Catalana “Gaspar Sentiñón”.

Palabras claves: Medicina y fotografía. Joaquín Pla Janini. José Salvany Blanch. Agrupación Fotográfica de Cataluña.
Archivo Iconográfico Histórico de la Sanidad Catalana “Gaspar Sentiñón”.
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Amb motiu de posar en marxa l’Arxiu Iconogràfic Històric de la Sanitat Catalana “Gaspar
Sentiñón”, constituït per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, el Seminari Pere
Mata de la Universitat de Barcelona i  l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, vam voler
aprofundir en l’estudi del paper que van tenir els metges en la introducció i
desenvolupament de la fotografia a Catalunya.

ELS INICIS DE LA FOTOGRAFIA MÈDICA A CATALUNYA

Voldríem recordar alguns dels fets que relacionen la medicina amb la fotografia. En
primer lloc, sabem que el primer daguerreotip publicat al nostre país es realitzà a Barce-
lona el 10 de novembre de 1839. El seu responsable material fou Ramon Alabern i
Moles, i Pere Felip Monlau i Roca, l’autor responsable. La fotografia es va realitzar amb
una de les màquines inventades per Niepce i perfeccionada per Daguerre, i fou compra-
da per Monlau a París, per encàrrec de l’Acadèmia de Ciències Físiques i Naturals de
Barcelona, de la que n’era corresponsal. El daguerreotip era el dels pòrtics d’en Xifré,
que per desgràcia no es conserva i aquest fet és recordat  amb una placa commemorativa
col·locada per l’Ajuntament de Barcelona a proposta de l’Agrupació Fotogràfica de
Catalunya, a l’edifici d’en Xifré. El daguerreotip escènic més antic conservat a l’Estat
espanyol fou realitzat per una aficionat el setembre de 1848, i la imatge correspon fil per
randa a la captada per Alabern el  1839. Aquest daguerreotip pertany al Museu d’Art
Modern de Tarragona.

Monlau tingué com a deixeble a Joan Giné i Partagàs que també s’interessà per la
fotografia. És considerat com un dels introductors de la fotografia mèdica a Catalunya, i
comptà amb la col·laboració dels seus cosins Partagàs, que tenien l’estudi de fotografia
a la plaça de sant Jaume.

Jaume Ferran i Clua, junt amb Ignasi Paulí publicà el 1879 un llibre “La instantaneidad de
la fotografia”, en la que exposa per primera vegada un procediment d’emulsió amb
bromur de plata preparat amb gelatina.

Alguns metges catalans participaren en la introducció de la fotografia a l’Estat Espanyol
i ajudaren al seu desenvolupament. El radiòleg Cèsar Comas i Llaberia fou aficionat a la
fotografia amb una col·lecció de 2779 imatges documentals de la vida, costums i
creixement de Barcelona en el primer quart del segle XX (seria l’introductor de la fotografia
a  través de la radiologia). Ha estat ben estudiada aquesta faceta de Comas, en la tesi
doctoral de Francesca Portolés Brasó “Fotografia i radiologia en l’obra del Dr. Cèsar
Comas i Llaberia”. Altres noms destacats serien: Josep Salvany Blanch, Claude Guillot,
Joaquim Hysern i Molleras, Joan Pou i Camps, entre altres.

Joan Pujol i Ros - Roser Martínez - Manuel M. Escudé i Aixelà
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Josep Salvany i Blanch na néixer a Martorell el 4 de desembre de 1866. Va cursar medicina
i cirurgia a Barcelona i es llicencià el 1891. Gran afeccionat a l’excursionisme científic i a la
fotografia, ingressà al Centre Excursionista de Catalunya el 1905 col·laborant activament
en la publicació dels seus butlletins entre els anys 1918 i 1924. Va crear una important
col·lecció de fotografies a partir de les seves excursions per Catalunya. També va viatjar per
les Illes Balears i la resta d’Espanya, pels Estats Units, Europa i Egipte, Pròxim Orient, i en
tots aquests països captà amb la seva càmera fotogràfica els monuments i la gent dels
diferents països. Bon coneixedor de les tècniques fotogràfiques i de les innovacions
tecnològiques va utilitzar la fotografia estereoscòpica, tècnica molt emprada entre els
fotògrafs de l’època. Josep Salvany va morir a Barcelona el 28 de gener de 1929.

Cap a 1900 aparegueren dues tendències totalment oposades entre els fotògrafs
aficionats. Una aprofità les noves tendències que oferia la invenció de la càmera de petit
format, i l’altre fou el pictoralisme, que reivindicava un procés més artesanal  on intervenia
d’una forma més activa el creador. Aquest tendència fou defensada per Joaquim Pla i
Janini. L’objectiu del pictoralisme era que la fotografia obtingués la mateixa categoria
d’obra d’art que la pintura. Per això la fotografia imitava a la pintura.

Cèsar Comas pertanyia als aficionats del primer grup, perquè les seves fotografies
intentaven captar la realitat.

METGES AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE CATALUNYA.

Joaquim Pla i Janini (1879-1970)

Amb motiu de posar en marxa l’Arxiu Iconogràfic Històric de la Sanitat Catalana ‘Gaspar
Sentiñón’, vam observar que consultant les dades de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya,
un dels seus fundadors fou el metge Joaquim Pla i Janini, i que seria un dels fotògrafs
més destacats de la primera meitat del segle XX. Pla participà en la fundació de l’Agrupació
Fotogràfica de Catalunya l’any 1924, i ocupà la presidència entre 1927 i 1931. Pensem
que és una figura prou coneguda en la vida fotogràfica del nostre país, s’han celebrat
molt homenatges per recordar-lo. L’octubre de 1934 la revista Art de la llum li dedicà un
monogràfic, i el desembre de 1980 també ho feu la revista suïssa “Camera”. En canvi
sembla que ha estat poc conegut per la historiografia mèdica catalana. Fou un apassionat
per la fotografia i un metge amb un bon ull clínic. Ha estat un dels millors especialistes de
la història de la fotografia en la tècnica del bromoli transportat.

Joaquim Pla i Janini va néixer a Tarragona el 23 de març de 1879. El treball del seu pare,
Joaquim Pla i Pujolà, que era metge militar (general de divisió del Cos Mèdic de l’Exèrcit),

Joaquim Pla i Janini (1879-1970). Fotografia i medicina
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obligà a la família a canviar moltes vegades de lloc de residència. Així, entre 1879 i 1898,
la família Pla va viure a Tarragona, Gran Canària, Sevilla, Saragossa i Manila (Filipines).

Joaquim Pla i Pujolà havia nascut a Barcelona el 22 d’agost de 1837. Fou batxiller en
filosofia el 1852, i en medicina el 1858, i llicenciat el 1859. Ingressà a sanitat militar i
exercí en els llocs citats anteriorment. Es casà amb Elvira Janini i Juandó, i tingueren tres
fills, Joaquim, Francesc i Josep M., que també és dedicà a la medicina com a oftalmòleg.
Va morir a Barcelona, el 15 de març de 1909.

Joaquim Pla i Janini començà a Manila els estudis de medicina l’any 1897, a la Universitat
Pontificia de Santo Tomás. Però amb la pèrdua de la colònia l’any següent, el 1898, la
família tornà a Espanya i fixà la seva residència a Barcelona, on Joaquim continuà els
seus estudis de medicina.

En aquells anys comença a interessar-se seriosament per la fotografia, afecció que
havia cultivat des dels 14 anys, i amb un company seu, també aficionat, compartirà un
rudimentari estudi de fotografia. La seva afecció per la fotografia l’aprofità per fotogra-
fiar algunes de les intervencions que hi participava. La practicà tota la seva vida com
aficionat, compaginant-la amb la seva carrera de metge.

El 1903 es llicencià en medicina i exercí com a metge intern de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau. Es doctorà a Madrid l’any 1904 amb la tesi “Sobre el raquitismo”.
Barcelona. Imp. Manuel Tasis. 1928. 30 pàg.

El 14 de novembre de 1906 es casaria amb Concepció Guarro Casas, que havia conegut a
Camprodon. La seva família passava els estius en aquest poble. D’aquest matrimoni
naixerien quatre fills: Camila, Concepció, Joaquim i Maria Lluïsa. Es dedicà a la medicina
general, i obrí consulta junt amb el Dr. Guitart al carrer Méndez Núñez durant bastants anys.

Durant els anys següents, Joaquim Pla continuà practicant la fotografia com amateur,
però amb una dedicació cada vegada més gran, fins arribar a l’extrem que el 1931,
aprofitant la favorable situació econòmica familiar, abandonà la medicina per dedicar-
se exclusivament a la fotografia. En alguna nota biogràfica es comenta que els motius
foren  de salut.

El 15 de juny de 1923 havia creat l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, juntament amb
Josep Demestres, Salvador Lluch i Claudi Carbonell. La va presidir des de 1927 a 1930.
L’estatus social i econòmic que disfrutava li va permetre no professionalitzar mai la seva
activitat fotogràfica, mantenint la seva idea de que la fotografia era un art massa noble com
per ser sotmès a qualsevol tipus de comerç. Morí a Barcelona el 19 de febrer de 1970.
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Josep M. Pla i Janini

Josep M. Pla i Janini va néixer a Santa Cruz de Tenerife el 27 de novembre de 1888.
Batxiller a Barcelona el 1904. Fou home polifacètic, poliglota, viatger i de gran personalitat.
Féu estudis de química a Suïssa i, més tard, el 1924 inicià medicina. És llicencià el 1930.
Es va doctorar amb la tesi “aportación al conocimiento de las relaciones geno-crono-
ecológicas del ojo” (Madrid, 1933). Especialitzat en oftalmologia, va treballar al costat
d’Ignasi Barraquer. Va ocupar alts càrrecs directius a la Telefónica, abans de la guerra.
Durant molts anys fou un dels dirigents del departament de traduccions de l’editorial
Labor, contribuint a la difusió dels coneixements de la medicina europea, i principalment
de la llengua alemanya. Féu estudis de ciències, i publicà “Psicologia de las multitudes
electorales” a La Vanguardia cap a principis del segle XX.

Traduccions (per ordre cronològic):

Schieck, F. Curso de oftalmologia para estudiantes. Barcelona. Ed. Labor.
1938. 219 pàg.

Schieck, F.; Engelking, E. Curso de oftalmología para estudiantes. Barcelona.
Ed. Labor. 1955. 273 pàg. (2ª edició).

Bergmann, G.V.; Staehelin, R.; Salle, V. Tratado de medicina interna. Endocri-
nología. Obesidad i enflaquecimiento. Huesos. Articulaciones y músculos. En-
fermedades por causas físicas. Barcelona. Ed. Labor. 1945. 1166 pàgs. Tom
VII 1 vol. (Versió espanyola de la 3ª edició alemana).

Mathis H.; Winkler, W. Odontologia i medicina interna. Ed. Labor. 1945. 390
pàgs. (Es va fer una 2ª edició el 1948).

Holzer, W. Terapéutica física y medicina física aplicada al diagnóstico. Barcelo-
na. Ed. Labor. 1947. 699 pàgs. (traducció de la 4ª edició alemana per Josep M.
Pla Janini amb col·laboració de Josep M. Vidal Llenas).

Jores, Arthur. Endocrinología clínica. Barcelona. Ed. Labor. 1948. 422 pàg.

Varios autores. Salle, V. Tratado de medicina interna. Constitución,
idiosincrasias, metabolismo y nutrición. Barcelona. Ed. Labor. 1949. Tom VI-1
vol. (Versió espanyola de la 3ª edició alemana).

Berl-Lunge-D’Ans. Metodo de analisis químico industrial. Barcelona. Ed. La-
bor. 1950. 896 pp. (Versió espanyola de l’alemany realitzada per Josep M. Pla
Janini, Josep Castells i Rafael López Bosch.
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Kirschner-Nordmann. Cirugía. Tratado de patología quirúrgica general y espe-
cial. Barcelona. Ed. Labor. Tomo III. Cirugía de la cabeza, raquis y nervios.
1950. 1064 pàg.

Saegesser, Max. Tratado de terapéutica quirúrgica especial. Barcelona. 1951.

Assman, H. Diagnóstico röntgenológico de las enfermedades internas. Tomo I
y II. Barcelona. Ed. Labor. 1952. 514  i 757 pàg. (Traducció de la 6ª edició
alemana, per Josep M. Pla Janini, i revisat per Vicenç Carulla i Riera.

Eppinger, Hans. Patología de la permeabilidad. Barcelona. Ed. Labor. 1952.
696 pàgs.

Frey, Walter-Suter, Friedrich-Salle, V. Barcelona. Ed. Labor. 1953. 1174
pàgs.Tom IX.

Rehfuss, M. E.; Howe Price, A. Terapéutica clínica moderna. Barcelona. Ed.
Labor. 1954. 529 pàgs. Traduïda per A. Curieses del Agua i Josep M. Pla i
Janini).
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Fotografia de Joaquim Pla Janini.
Títol de l’obra: Treball (1930)
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MARÍ i BALCELLS, Víctor

RESUM: Estudi biogràfic de l’otorrinolaringòleg barceloní Antoni Campmajó i Tornabell
(1928-1986). Llicenciat en medicina i cirurgia a Barcelona el 1952, treballà al costat del
professor Casadesús a l’Hospital Clínic, i després seria professor d’otorrinolaringologia
a l’Hospital de sant Pau. Féu la tesi doctoral el 1972 sobre la figura de Ricard Botey i
Ducoing. Fou un autor molt prolífic i participà en molts congressos. Pertanyia a l’Associació
Espanyola de Periodisme Mèdic, publicà articles de divulgació mèdica en “El Correo
Catalán”, “La Vanguardia Española”, el “Diario de Barcelona”, “La Prensa”, “Minutos
Menarini”, i “Medicamenta”. S’interessà també per la història de la medicina. En el
treball hi ha un llarg llistat de les seves publicacions.

Paraules claus: Antoni Campamjó i Tornabell. Ricard Botey Ducoing. Otorrinolaringologia.

RESUMEN: Estudio biográfico del otorrinolaringólogo de Barcelona, Antonio Campmajó
Tornabell (1928-1986). Licenciado en medicina i cirugía en Barcelona el 1952, trabajó al
lado del profesor Casadesús en el Hospital Clínico, i después seria profesor de otorrino-
laringología en el Hospital de san Pablo. Hizo la tesis doctoral el año 1972 sobre la figura
de Ricardo Botey Ducoing. Fué un autor muy prolífico y participó en numerosos congresos.
Por pertenecer a la Asociación Española de Periodismo Médico publicó artículos de divul-
gación médica en “El Correo Catalán”, “La Vanguardia Española”, el “Diario de Barcelo-
na”, “La Prensa”, “Minutos Menarini” Y “Medicamenta”. También se interesó por la histo-
ria de la medicina. En el trabajo se presenta una extensa lista de sus publicaciones.

Palabras claves: Antonio Campmajó Tornabell. Ricard Botey Ducoing. Otorrinolaringología.

*

La personalitat del Dr. Antoni Campmajó i Tornabell (1928- 1986) costa d’abastar per la
seva incansable activitat professional, per la profunditat dels estudis en l’especialitat
que havia escollit, l’otorinolaringologia, així com la seva afició per la Història i la Ciència
en general i també per una sorprenent habilitat literària. Només cal resseguir les pàgines
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de la Tesi Doctoral, que dedicà a la biografia del Dr. Ricart Botey, en la qual junt a la
precisió de les dades destaca la bellesa de l’estil i l’exactitud dels conceptes.

A més ornava a Campmajó amb escreix la cristiana virtut de l’amor al proïsme, que no s’
esgota amb la transmissió d’uns diners com a caritat. Si més no, cal acompanyar-la d’ un
somriure i la simpatia de l’Antoni s’estenia com un llençol de pietat. A la seva vida no tot
van ser flors i violes, però sempre comptà amb el recolzament infal·lible de la família, en
particular, la de la dóna i sovint la de la Pietat, la seva germana, que, per cert, tenia també
una vena literària, gairebé lírica, que aplicava amb talent paisatgístic.

No cal dir, que els companys d’ofici i també els seus pacients sentiren dolorosament la
pèrdua de tan valuosa persona i tot i el temps que ha passat des d’aleshores, el seu record
és encara força viu quan es recuperen encara avui mostres de la seva prodigiosa activitat.

Vull recordar la devoció especial que tenia per Sant Blai, promocionant, si és pot dir així,
entre els professionals metges de l’especialitat, el seu patronatge, o renovant-lo, si ja
era conegut d’antic. Com a Secretari “perpetu” de l’organització, la presidí al llarg de 27
anys, fent viva la tradició recollida per l’ A.C.M.C. Es així que anualment, amb la festa s’
atorgaven Premis, es celebrava una missa i un sopar de germanor.

De forma marginal faré constar l’afició musical de Campmajó, que el dugué a organitzar
les “caramelles” a la Facultat, ja abans d’integrar-se a les “colles” estudiantils que en
aquella època actuaven en el temps quaresmal. Curiosament, he trobat un pòster
anunciant un Concert en la Casa del Metge (14-6-57) per la Capella polifònica del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona, on en el bell mig de la foto veiem el retrat de l’ Antoni.

Abans de procedir a un repàs sistemàtic del seu curriculum vitae recollirem unes notes
publicades en la premsa d’abast públic, gràcies a la pertinència oficial de Campmajó a la
“Asociación Española de Periodismo Científico”, en virtut de la qual apareixien articles de
divulgació mèdica (essencialment referits a la ORL), avisos i notícies d’interès per la professió
en “El Correo Catalán”, “La Vanguardia Española”, el “Diario de Barcelona” i “La Prensa”,
a més de Revistes paramèdiques, com la “Revista Menarini”, “Medicamenta” o de caire
religiós, com ara “Cataluña Cristiana”. No cal estranyar-se dels títols castellanitzats de la
premsa diària, degut a la persecució de la llengua catalana a l’època franquista.

DADES BIOGRÀFIQUES GENERALS.

Antoni Campmajó i Tornabell nasqué a Barcelona el 19 d’ abril del 1927. El seu pare era
dentista en exercici. La mare deixà la feina a la botiga dels seus progenitors, en casar-se
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i tenir cura dels fills. El noi Antoni féu el Batxillerat al Institut Balmes, aleshores l’únic per
nois a Barcelona en ensenyança oficial. Molts dels seus companys d’estudis recorden -
recordem- amb afecte l’eminent amic que després tant destacaria professionalment.

En acabar els Cursos de Batxillerat, s’examinà amb èxit del temut “Examen d’Estat”,
matriculant-se a la Facultat de Medicina i superant els obstacles de les diverses
assignatures destacant, llavors en la d’Otorrinolaringologia, en la qual obtingué la nota
“Sobresaliente”. Es llicencià en Medicina i Cirurgia l’ any 1952.

El prof. Casadesús, Catedràtic de l’assignatura d’ O.R.L. , l’admeté al seu Servei, per tal
que pogués especialitzar-se de forma adequada en els aspectes teòrics, sinó també en
l’ensinistrament pràctic, al qual contribuí amb eficàcia el prof. Roca de Vinyals, que
entre el 1951 (data en que es jubilà Casadesús) fins el 1954 ocupà temporalment la
Càtedra. El reglament s’imposà, cobrint la plaça el Dr. Adolfo Azoy i Castañer, que l’ha
havia guanyat per Oposició a Madrid. El nou Cap volgué fer “foc nou” en el Servei de
O.R.L., despatxant “ipso facto” a tot el brillant equip mèdic que envoltava a Casadesús
(inclòs el nostre historiat), exceptuant a Roca de Vinyals, de moment, però aquest no
tardà gaire en renunciar a la seva continuïtat com a primer ajudant, lluny del caliu al que
estava acostumat.

Els llavors foragitats trobaren a la seva banda més aviat que tard una bona situació
professional en diferents Hospitals i Centres. Els citaré ara, perquè seguiren tenint una
excel·lent relació amb l’Antonio. Eren:: R. Pulido, E. Berini, R. Poch Viñals, J. Torrents, J.
Salvà, junt amb J.L. Yturriagagoitia, J. Perelló i també G. Capellà. Podem gràcies a altres
fonts precisar els destins de tots ells. En primer lloc, la atracció científica tirava cap el
Centre més prestigiós d’aleshores, l’Hospital de Sant Pau, dominat per la autoritat de
Joaquim Abelló (1893-1982). El successor d’ aquest fou Andreu Pinart (1908-1964) que
arribà a la direcció del Servei el 1963, procedent del Servei de Neumologia, però un any
després morí junt a la seva esposa en accident d’ automòbil . El succeí Gabriel Capellà
(1913-1988),que ja estava al Hospital des de 1955; ara i a partir de 1972 fou el professor
titular de O.R.L. de la U.A.B. a més de Cap de Servei a Sant Pau.

Pel que fa a Campmajó realitzà una magnífica Tesi doctoral sobre la Vida i la Obra del
Professor Ricart Botey, el primer especialista que a la Facultat de Barcelona desenvolupà
a fons les tres branques de que consta la matèria de la disciplina (O.R.L.). El Tribunal
examinador restà tan cofoi del treball que acordà atorgar un Premi, en forma de Beca a
tan excepcional Tesi, tot i que feia anys que s’havia exhaurit l’antiga assignació en
relació amb dit tema. El títol de la Tesi era “Proyección científico-histórica del Dr. R.
Botey “. Barcelona, 1972. Aleshores Campmajó ja fou Doctor, essent el Director de la
Tesi el Dr. G. Capella Bujosa. i la qualificació del Tribunal fou, evidentment, la de Excel·lent
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TÍTOLS ACADÈMICS, CÀRRECS I DISTINCIONS D’ANTONI CAMPMAJÓ.

Metge auxiliar per Concurs-Oposició del Serv. d’O.R.L., Hosp.St. Pau. 1956.
Títol de Metge especialista en O.R.L.- 1963.
Diplomat de Sanitat.
Metge adjunt per Opos. de l’Hosp de Sant Pau de Barcelona. 1964.
Professor de O.R.L. en la Escola de A.T.S. de l’Hosp. de Sant Pau.
Títol de Metge especialista  en Med. de l’Educ. Física i l’ Sport, 1970.
Col·lab. honorari de la Unitat Docent de l’Hosp. de St. Pau, 1972.
Usufructuari de la “Beca Dr. Botey Ducoing”, 1974.
Professor associat d’ O.R.L. de la F. de Med. de la U.A.B. (1974-1975).

ASSISTÈNCIA A CURSOS I CONGRESSOS.

“Patologia dels sins nasals”.- 1951. Fac. de Med. de Barcelona (U.B.)
“Cirurgia de la regió cervical”.- 1950. Fac. de Med. de Barcelona (U.B.)
“Tumors maligns  en O.R.L.”.- 1950. Fac. de Med. de Barcelona (U.B.)
“I.Curs Espanyol de Fonología i Foniatria”.- Fac. Med. BCN (U.B). 1953.
“V Assemblea O.R.L. Andalusa”.- 1954, Jaén.
“Curso Internacional de novedades en O.R.L. 1956”, A.C.M.B.
“Curso de Sinusitis”.- Hosp. de St. Pablo, 1957.
“Reunión de la Sociedad Catalana de O.R.L. y Societé de Bordeaux, 1956.
“Jornadas de Audiología”. Hosp. de St. Pau, 1955.
“X Congreso Internacional de Logopedia y Foniatria.”Barna. 1956.
“I Reunión conjunta de la Sociedad Catalana de O.R.L. i la Sección de O.R.L. de Gerona”,
1958, Gerona.
“Séance de la Societé de Bordeaux et du Sud- Ouest”, 1958.
“Curso intensivo sobre Audiometría”. 1959.
“Curso intensivo sobre O.R.L. infantil”. Hosp. St. Pablo, 1959.
“Curso Novedades en O.R.L.”. A.C.M.B., 1960.
“Curso sobre cirugía de la sordera”. Hosp. S. Pablo, 1960.
“II Curso sobre   Audiometría”- Hosp. S. Pablo , 1960.
“Coloquio Ibero-Americano  de Audio-Cirugía”, 1961, BCN.
“Curso sobre Cirugía laríngo-cervical”. 1961
“Curso de Oto-Cirugía”, 1961.
“Curso  sobre Cirugía de la nariz y senos paranasales”. Hosp. S. Pablo, 1962.
“IV Curso  Internacional de novedades   O.R.L.”. ACMCB, 1962.
“Lecciones de Laringología”.- Hosp. St. Pablo, 1964.
“Curso de  O.R.L. para postgraduados”. Hosp. S. Pablo, 1964.
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“Curso  monográfico del aparato vestibular”. Hosp. S. Pablo, 1965.
“Curso de Audiocirugía”. Hosp. S. Pablo, 1965.
“Curso de  O.R.L.   para postgraduados. Hosp. S. Pablo, 1965.
“Curso monográfico sobre Rinoplastia funcional y correctora”. H.S. Pablo, 1965.
“Conferencia sobre laringología” Hosp. S. Pablo, 1966.
“Curso O.R.L. para postgraduados”.Hosp. S. Pablo, 1966.
“Curso monográfico de Rinoplastia. Hosp. S. Pablo, 1966.
“Cours d’ eté de Logopedie”, 1966.
“Symposium Internacional de Cancerología en O.R.L., 1966.
“Conferencias obre laringología”. Hosp. S. Pablo, 1966.
“Curso de  Audiometría”. Hosp. S. Pablo, 1967.
“Jornadas de O.R.L. Infantil” del Hospital de la Cruz Roja 1967.
“III Curso monográfico de rinoplastia· Hosp. de St. Pablo, 1967.
“VI Curso internacional de Novedades en O.R.L.”. ACMCB,1968.
“IV Curso Monogràfico de Rinoplástias”. Hosp. de St. Pablo, 1968.
“IV Curso de O.R.L. para postgraduados”. Hosp. St. Pablo, 1968.
“Curso intensivo sobre el laberinto posterior y Symposium Intern.sobre el aparato
vestibular”, 1968.
“Relator de la Ponencia Oficial del VII Congreso Nacional de O.R.L. Sevilla, 1969.
“Curso básico de Cirugía otológica”, Hosp. de St. Pablo, 1969.
“Curso de Logopedia y Foniatría para extranjeos”, 1969.
“Lecciones de O.R.L. fundamental”, Hosp. St. Pablo, 1969.
“Curso sobre el Deporte en Medicina Preventiva”, 1969.
“III Curso de médicos especialistas en Medicina deportiva”, BCN, 1969.
“I Asamblea Catalana de Medicina Deportiva”. Tarragona, 1970.
““ V Curso de Rinoplastia”.- Hosp. de St. Pablo, 1970.
“VIII Ciclo de Lecciones sobre Biología del Deporte, 1970.
“Jornadas Internacionales de Medicina de la Natación”. Barcelona, 1970.
“Curso de Electronistagmografia”. Clínica Corachan. BCN, 1970.
“I Congreso Nacional de Medicina de la Educación Física y el Deporte. Madrid, 1970.
“Curso sobre problemas del oído interno”. Hosp. St. Pablo, 1970.
“V  Curso Internacional de la Federation Internacionale de Medicine Sportive”. Madrid,
1970.
“Lecciones de O.R.L. general”. Hosp. de St. Pablo, 1970.
“Jornada de actualidades en O.R.L.”. Hosp. de la Cruz Roja, BCN, 1971.
“Lecciones de Otoneurología”. Universidad Autónoma de Barcelona, 1971.
“VII Curso de O.R.L. general”. Hosp. de St. Pablo, 1971.
“Symposium sobre hipoacusias de transmisión”. Salamanca, 1971.
“I Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana”. Barcelona- Montpellier-
1970.
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“VI Symposium d’electronystagmographie de langue française”.Hosp.  St. Pablo, 1972.
“VIII Curso de Lecciones de O.R.L. general”. Hosp. St. Pablo, 1972.
“Diagnóstico  y Tratamiento del vértigo”.- Hosp. Cruz Roja, BCN, 1972.
“V Congreso Europeo de Rinología”.-Barcelona, 1972.
“Jornadas de Medicina Deportiva”.- Palma de Mallorca, 1972.
“Curso de Sofrología Médica”. Barcelona, 1970.
“I Congreso Mundial de Sofrología”. Barcelona, 1970.
“XII Curso de Lecciones de O.R.L.General”.
“Problemas anatomo-clínicos de actualidad en O.R.L. Fac. de Medicina de Barcelona,
junio 1974.
“I Congreso Nacional de Medicina de Urgencia”. Barcelona, Octubre. 1974
“XI Curso de Lecciones de O.R.L.general. 1974.
“VI Curso de Rinología”.Hosp. de St. Pablo, 1975.
“II Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana, 1975.

ACTIVITAT CIENTÍFICA COM A PROFESSOR EN:

XII Curso de lecciones de O.R.L. General. Hosp. St. Pablo, 1975.
VI Symposium Internacional de Cirugía de cara y cuello. Nov. 1975.
Curso sobre actividades en Cirugía funcional del cáncer laríngeo y Adenopatías cervica-
les. 1976.
Congreso Nacional de O.R.L., 1975.
I Curso de Audiometría. Hosp. de San Pablo, 1977.
Curso de Urgencias en  O.R.L. Hosp.de San Pablo, 1977.
Sociedad Europea de Rinología. Curso de rinología, Octubre de 1977.
Jornada sobre acúfenos. Facultad de Medicina, 1984.

CÀRRECS I DISTINCIONS:

Vocal de la Secció de Foniatria i Logopedia de la Societat Catalana de O.R.L., de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
Membre del Comité organitzador del I Curs Espanyol de Fonologia iFoniatria, 1953.
Ajudant de O.R.L. de la Seguretat social des de 1953 en la Residència Sanitària “Fran-
cisco Franco”.
Secretari General de Laringologia del X Congrés Internacional de Foniatria, 1956.
Des del 1966, otorrinolaringòleg de la S.S. en propietat en la Residència  de la Vall
d’Hebron.
En 1966, Secretari general del “Symposium Internacional de Cancerologia  en O.R.L.”.
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Diploma de especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, 1969.
Diploma  del “Course Internationale de Federation Internationale de Medicine Sportive
(reconnue par la C.I.O. et la O.M.S.), 1970.
Ponente del I Congreso Mundial de Sofrología.
Diploma de Honor de la Sociedad Argentina de Sofrologia, Buenos Aires, 1970.
Diploma de la Sociedad O.R.L. andaluza.
Miembro de la Sociedad Española de O.R.L., 1972.
Miembro de la Societat Catalana de O.R.L.
Miembro de la Sociedad Española de Médicos escritores.
Diploma de estudios superiores de Sofrologia, 1972.
Redactor de las Revistas: “Práctica Médica”, “Acta O.R.L. Ibero-americana”, “Suple-
mento”, “Pauta”, “Anales del Hosp. de S. Pablo”.
Miembro de la Sociedad Española de Periodismo Científico.
Secretario Adjunto del Synposium Internacional de Cancerología faríngo-laríngea, 1975.
Docente honorario de la Universidad Autónoma.

PUBLICACIONES EN REVISTAS DE MEDICINA.

a) En “Acta  O.R.L. iberoamericana”:
“La tradición popular en nuestra especialidad”.  1952, nº 4.
“Cefalalgias y neuralgias faciales por inclusión de piezas dentarias”. 1953, nº 5
“Sobre patología psicosomática en nuestra especialidad”. 1955, nº 4.
“Atlas radiográfico de O.R.L.”. Colección numerada.
“Impresiones del Curso internacional de Novedades en O.R.L.”, 1956, nº 3.
“Geriatría O.R.L.”.- 1958, nº 1.
“La O.R.L. barcelonesa en el pasado”, 1958, nº 3.
“Estudio preoperatorio de la otosclerosis”, 1965, nº 6.
“Symposium Internacional de Cancerología en O.R.L.”, 1966, nº 2.
“Las estenosis laríngeas en la operación supraglótica de Alonso”, 1967, nº 1.
“Criterios y resultados sobre la cordectomía”, 1978, nº 5.

b) En “Anales del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo”
“Aplicación clínica de prótesis acústicas”. 1959, nº 2..Curso de audiometría.
“Flemones del cuello”, 1969, nº 6.
“Consideraciones sobre la traqueotomía”, 1959, nº 2.
“Novedades en O.R.L.”, 1970, nº 4.
“Aplicaciones sofrológicas en O.R.L.”, 1971, nº 4.
“Presencia histórica de la O.R.L. en nuestro Hospital”. 1972, nº 2.

Semblança del Dr. Antoni Campmajó Tornabell (1928-1986)
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“Los estudios necrópsicos”, 1973, nº 5.
“El médico ante la muerte”, 1973.- Enero-febrero.
“La enseñanza pr´ctica de la Medicina”.- 1974, nº 2
“Medicina y Ética profesional”, 1975, nº 1.-
“Orígenes de la O.R.L. a l’ Hospital de Sant Pau”. 1975, vol. 2, nº 2, pag. 81.
c) Altres revistes:

“Práctica médica”: (= Pract. Med.-quir. Internacional.)
“Los últimos avances en O.R.L.”- Práctica médica, 1955, nª 36
“La adenoiditis”. Práctica médica, 1956.- nº 47
“Estado actual del tratamiento de la sordera”,  1963   nov.-dic.
“Nuevos avances en O.R.L., 1957, nº 49.
“Comentarios en la práctica otorinolaringológica”, 1957, nº 49
“Cahiers d’ O.R.L.”:
“Melanome malin de la base de la langue”.- Montpellier.- 1966, nº 5.
“Revista de información médico-terapéutica”.
“El cáncer de la laringe en la práctica diaria”, 1957.
Año XXXII, nº 7, p316.
“Anales de Medicina y Cirugía”:
“Experimentaión en Clínica O.R.L. de un nuevo fármaco hemostático. 1967, nº 203
“Revista Suplemento”:
“Parestesias faríngeas”., 1970, nº 146
“Los cuerpos extraños en O.R.L., .1971, nº 152.
“Nistagmografía”, .1971, nº 154
“Cirugía de la sordera” .1971. nº 155
“Rinoplastia” 1971 nº 159
“Los acúfenos” 1971. nº 160
“La otitis del lactante” ..1972 .nº 162
“Anginas hemáticas” .1972 nº 164
“Algias faciales” 1972, nº 165
“Nuevos criterios en torno a la adenoiditis” . 1972 nº 167
“Trastornos olfatorios” 1972 nº 167
“Papilomatosis laríngea infantil” .. 1973, nº 174
“Hipofisectomía por vía nasal” . 1973 ,nº 174
“Traumatismos de la membrana timpánica” .1973, nº 178
“Medicina y Cirugia de grado medio” Revista para el A.T.S.
“El ATS en Medicina Deportiva”, 1971, nº 94.
“Archivos Médico-biográficos”
“Viejos papeles del pasado: una curiosa disposición para las enfermas  luéticas”, 1972,
nº 188.
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“Evolución histórica de la Medicina Interna, a través de sus figuras: Afanes e inquietudes
del Dr. R. Botey”, 1972, nº 193.
“Urgencias”
“Traqueotomía”, 1974
“El  vértigo agudo de Urgencia”, 1976, nº 20
“El trauma craneal y su repercusión ótica”.
“DIPS” Revista O.R.L.
“Las rinitis alérgicas estacionales y su tratamiento con el cromoglicato  disòdico”.-1976
“Diagnóstico radiológico de los tumores malignos de la laringe” 1977-23
“Ensayo clínico de un nuevo mucolítico. Nota previa”. 1977, nº 5, pg 305
“Estudio y experiencia clínica  con los gangliósidos en O.R.L., 1980,  Año VIII, nº 6, nov.-
dic. pag. 357.
“Página histórica. El prof. Fernando Casadesús Castells, 1985. Año XII.  nº 4, jul.-agost.
Pg. 232.
“Proyección histórica del  Dr. Ricard Botey Ducoing en la O.R.L.”
“Cirugía  radical del cáncer laríngeo, Rapport nº 1, 1978”
“Técnica paramédica” La cofocirugia o tratamiento de la sordera”:  oct.1963, pag. 3.
“Apuntes de Medicina deportiva”
“Barotraumatismos óticos y sinusales”, 1972, nº 32
“Colección Ontológica de Sofrología médica”
“El Neti-Kriya en O.R.L.”, 1975

PUBLICACIONS EN RELACIÓ O NO CON LA MEDICINA.

Llibres : “ El libro de la Salud”.- Capítulo O.R.L.- Ed. Danae, 1970
Altres articles:
“Actas del Simposium Internacional de Cancerología faringo-.laríngea”:
“Cordectomías por laringofisura”.
“El síndrome de Alport” (Relator XX Reunión Soc.Española ORL 1975, Madrid.
“El embrujo de Cuenca” Leguas nº 34, 1971, pag. 22.
“Ullastret, poblado pre-romano del Ampurdan.-Leguas.-, nº 42,
oct. 72, pag. 20.
“Aspectos  de la lucha contra el cáncer”,  La Vanguardia, 1974
“El tétanos” La Vanguardia, 1974.
“Divagaciones en torno del Cáncer” La Prensa, 1954.
“En el Centenario del Hospital Clínico” La Vanguardia, 1957.
“Preámbulo a un Congreso” La Vanguartia, 1958.
“La Iligología” La Vanguardia Española, Junio 1968.
“Consideraciones después de un curso nacional de médicos sobre educación física y
deporte”. La Vanguardia Española, Junio 1969.

Semblança del Dr. Antoni Campmajó Tornabell (1928-1986)



90 Gimbernat, 2007 (**), 48

“Alteraciones de la voz humana Diario de Barcelona”, mayo 1969
“Deporte femenino”.- El Correo Catalan, Sept. 1969
“Influencia perniciosa del ruído” Revista previsionaria, 1950,  nº 222
“Mononucleosis infecciosa” La  Vanguardia, 1972
“Evocación de Jaca” Revista Menarini, , 1969, nº 23
“Accidentes: plaga de los tiempos actuales”. Diario de Barcelona.1965.
“La Reina  Elisenda de Moncada y el Monasterio de Pedralbes”. Medicamenta, 1970. nº
476. (Trabajo premiado en el I Concurso  Nacional de Literatura para médicos).
“La montaña y sus peligros”.  La Vanguardia, 1971
Los trabajos publicados en “La Vanguardia” suman en total 120, entre ells l‘important
“Cincuentenario de la inauguración del Hospital Clínico”.

CONFERÈNCIES:

“Higiene de la Voz” (C.D.M.E.), 1970.
“Aspectos médicos del matrimonio”. (E.M.I.), Mayo 1970.
“Costums populars i Medicina”. A.P.E.A.B. 1971.
“La respiración artificial”. Colegio La Merced, 1969.
“Visión Futura de la Medicina”. La Salle, 1971.
“La ópera y la voz humana”. A.P.E.A.B., 1972.
“La natación como deporte y sus accidentes”, S.C.S.J., 1972.
“Intoxicacions i toxicomanies”, S.C.S.J. 1972.
“Pinzellades mèdico-sanitàries a la Barriada de Sant Martí”, 1977.

El Departament d’O.R.L. de  la Universitat de Múrcia assenyalà en el seu estudi “Análisis
de la Productividad de la ORL española según el índice español” en Acta  O.R.L. Españo-
la, vol. I pag. 141-15, del año 1975, “que en el 1974 el autor más prolífico ha sido A.
Campmajó Tornabell, de Barcelona”.

Abans de complir 59 amys, Antoni morí a causa d’una hemorràgia intracranial .

NOTES

Julio J. López Moya i Teodoro Sacristán Alonso. “Medio Siglo de Historia de la Sociedad española de Otorrinolaringo-

logía y patología Cérvico-facial”.-Editorial Garsi, 1999.- Vegeu les pags. 364.371.
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LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel

Al Dr. José María Calbet y Camarasa, con treinta años de gratitud

RESUM: Salvador Arias Manén (1909-1976) va néixer a Tarragona, i es llicencià en medi-
cina a Barcelona el 1931. Es formà com a cirurgià al costat de Gil Vernet, i en pediatria
amb Vidal Jordana. El  1934 era uròleg del servei de pediatria de l’Hospital Clínic i de la
Casa de Caritat. Es cometen les seves vicissituds durant la guerra civil, tenint en compte
el seu pensament republicà i nacionalista. L’abril de 1939 fou enviat al camp de
concentració de “san Pedro de Cardeña”, d’on fou alliberat al cap de pocs mesos.
Després de la guerra va prendre la decisió de quedar-se a Burgos. Entre altres iniciatives
va crear un centre quirúrgic, la Clínica Arias, el Centre Català de Burgos, i desenvolupar
moltes idees empresarials, com la Societat Valls i Cia., de productes químics, i també de
sanitàries com la “Unión Médica de Burgos” i l’”Agrupación Médica Castilla”.

Paraules claus: Salvador Arias Manén. Clínica Arias. “Unión Médica de Burgos”. “Agrupación Médica Castilla”.

RESUMEN: Salvador Arias Manén (1909-1976) nació en Tarragona, i se licenció en me-
dicina en Barcelona el 1931. Se formó como cirujano al lado de Gil Vernet, i en pediatría
con Vidal Jordana. El 1934 era urólogo del servicio de pediatría del Hospital Clínico i de la
Casa de Caridad. Se comentan  sus vicisitudes durante la guerra civil, teniendo en cuenta
su pensamiento republicano y nacionalista. El abril de 1939 fue enviado al campo de
concentración de san Pedro de Cardeña, de donde fue liberado al cabo de pocos meses.
Después de la guerra tomó la decisión de quedarse  en Burgos. Entre otras iniciativas creó
un centro quirúrgico, la Clínica Arias, el Centro Catalán de Burgos, y desarrollo muchas
ideas empresariales, como la Sociedad Valls  y Cia., de productos químicos, y también de
sanitarias como la “Unión Médica de Burgos” y la “Agrupación Médica Castilla”.

Palabras claves: Salvador Arias Manén. Clínica Arias. “Unión Médica de Burgos”. “Agrupación Médica Castilla”.
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UN CIRUJANO CATALÁN EN BURGOS: SALVADOR ARIAS MANÉN
(1909-1976)
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1. NACIMIENTO. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. FORMACIÓN CLÍNICA.

La actividad de su padre como ingeniero de la Maquinista Terrestre y Marítima en la línea
férrea Barcelona-Valencia, hizo que Salvador Arias Manén naciese en Tarragona el 27
de abril de 19091 , donde por aquellas fechas residía su familia2 , que pocos años más
tarde se trasladaría a Valencia, población en la que vio la luz su única hermana. Los
sucesivos encargos profesionales de su padre hicieron que no fueran estas dos ciuda-
des las únicas que conoció el joven Salvador en sus primeros años de vida. A pesar de
ello las raíces familiares estaban en Barcelona; tanto su padre, José María Arias Mundí,
como su madre, Teresa Manén Artés habían nacido en la capital catalana3 . Sus abuelos
paternos4  eran de Girona, y los maternos5  de Sabadell y Sant Andreu de Palomar.
Ambos se dedicaban al comercio, por consiguiente Salvador Arias Manén no contaba
con antecedentes sanitarios entre sus predecesores.

Finalizado el bachillerato en Barcelona en 1924, y tras superar el curso preparatorio de
ciencias, inició al año siguiente sus estudios superiores en la Facultad de Medicina de la
capital catalana, que contaba por entonces con un plantel de profesores de considera-
ble prestigio y brillantez. Hasta que se licenció en 1931 fue alumno de Ferrer y  Cajigal, de
Augusto Pí Sunyer, de Jesús Bellido, de Pedro Pons y de los hermanos Trías y Pujol6 ;
aunque no se vinculó con ninguno de ellos, sino con la cátedra de Anatomía que desde
1922 desempeñaba el Dr. Manuel Serés Ibars7 , y especialmente con su sucesor en ella
a partir de 1928, el prof. Salvador Gil Vernet8 . Ambos, Serés y Gil Vernet, compaginaron
su dedicación oficial a la enseñanza de la anatomía, con la práctica de la cirugía y en
especial de la urología, de cuyo recién creado servicio en el Hospital Clínico de Barcelo-
na ocuparon sucesivamente la jefatura.

Fue con el Dr. Gil Vernet con quien Salvador Arias, según su propio testimonio, se hizo
cirujano. En virtud de concurso, el 2 de noviembre de 1926, fue nombrado alumno inter-
no no pensionado de la Facultad de Medicina de Barcelona, adscrito a la Sección de
Urología9 ; dos años más tarde, ocupando ya su cátedra Gil Vernet, el 17 de julio de 1928,
obtuvo la misma plaza por oposición, remunerada con 1.000 ptas. anuales10 .

Durante estos años universitarios junto a su formación clínica desarrolló una clara
militancia política en el campo de la izquierda nacionalista. Se afilió a Estat Catalá,
fundado por Maciá en 192211 , y fue un activo propagandista de su ideología, lo que hizo,
no olvidemos que eran tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, que sostuviera
“frecuentes altercados con los estudiantes de derechas”12 .

José Manuel López Gómez
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2. LOS INICIOS DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA.

Acabada la carrera, con no excesiva brillantez académica13 , el 15 de diciembre de 1931
solicitó que se le expidiera el título de licenciado14 , y siguió trabajando con el Dr. Gil
Vernet; su preparación quirúrgica era sólida y a los pocos meses obtuvo una plaza de
médico interno de la Facultad de Medicina de Barcelona15 . Este cargo era muy ambicio-
nado, pues permitía adquirir una sólida experiencia asistencial y unos contactos útiles
para el futuro profesional; como muy bien dice el Dr. Calbet, no deja de resultar un tanto
extraño que se lo concedieran con un expediente más bien modesto; la influencia de Gil
Vernet es posible que allanase los obstáculos.

Previamente, entre el 1 de febrero y el 5 de septiembre de 1931, realizó el servicio militar
acogido a los beneficios del cupo reducido, en la Clínica  segunda de Cirugía del Hospital
Militar de Barcelona, que dirigía el capitán médico Rafael Olivares Bel16 A principios de
1932 asiste y demuestra su aptitud en el Curso de Inspectores Municipales de Sani-
dad17 . En septiembre de ese año se da de alta en la contribución industrial de Barcelo-
na, figurando su domicilio en la calle Balmes 90 1°18 , aunque su residencia habitual
futura sería la casa familiar de su esposa en la Rambla de Cataluña 121. De inmediato
solicita y es aceptado como miembro del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de
Barcelona19

Tras la jubilación de Andrés Martínez Vargas en 1933, llegó a la Facultad de Medicina de
Barcelona, en calidad de catedrático de Pediatría, Gregorio Vidal Jordana, sería éste otro
de los maestros del joven Salvador Arias Manén. En su clínica universitaria se especiali-
zaría en urología infantil20 , y probablemente gracias a su intervención obtendría el
nombramiento de cirujano de la Casa de la Caridad de Barcelona.

Transcurridos los dos años reglamentarios, el 19 de enero de 1934, es cesado como
médico interno de la Facultad de Medicina21 . A continuación empieza a desempeñar la
plaza de urólogo del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico22 , y se inicia su vinculación
a la Casa de la Caridad de Barcelona.

A pesar de sus crecientes obligaciones profesionales, de su matrimonio con Concepción
Valls de Gomis el 3 de octubre de 193423 , y del nacimiento de su primer hijo, Salvador, el
22 de agosto del año siguiente, mantiene su compromiso político; forma parte del Comi-
té de Médicos Antifascistas y de la directiva del Sindicato Único de Sanidad24 .

Son estos años de intenso trabajo, en los que redacta el grueso de su producción
científica, centrada en el tratamiento quirúrgico de patologías urológicas, incidiendo de
manera más significativa en las infantiles. En concreto entre 1932 y 1935 aparecen con

Un cirujano catalán en Burgos: Salvador Arias Manén (1909-1976)
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su firma 8 publicaciones25 , algunas presentadas con anterioridad en forma de comuni-
caciones a la Sociedad Catalana de Urología.

La primera de ellas, fechada en 1932, lleva por título “Tractament de les afeccions
colibacil-lars urológiques”. Editada por la propia cátedra del Dr. Gil-Vernet, analiza diver-
sos casos de esta enfermedad urinaria y la manera con que intentaron solucionarlos.
Los Archivos de Medicina Infantil, acogieron en sus páginas su segundo trabajo: “Consi-
deraciones sobre tres casos de abocamiento de recto en vejiga”26 . De su vinculación
con la cátedra del prof. Vidal Jordana surgen sus dos publicaciones siguientes apareci-
das en Anales de Pediatría: “Imperforaciones y abocamientos anormales de recto”27 , y
“Presentación de un caso de rotura traumática de uretra en una niña”28 .

Significativa fue también su colaboración con La Medicina Catalana, una revista iniciada
en 1933, de vida corta, hasta 1936, pero de interesante trayectoria. En ella publicó un
trabajo en 1934 y dos más en 1935: “Consideracions sobre un cas de cáncer de ronyó”29 ,
“Les malalties de l´aparell urinari en els infants, llur diagnostic”30 , y “La quilúria no
parasitaria”31 . Sobre este mismo tema volvió a incidir a finales de 1935 en una comuni-
cación presentada en el Instituto de Medicina Práctica32 .

3. GUERRA CIVIL Y EXILIO.

Si las tensiones políticas que fueron surgiendo e intensificándose a lo largo de los años
de la Segunda República, generaron momentos de conflicto e incluso de peligro, la
situación se agravó con el estallido de la Guerra Civil en julio de 193633 .

El Dr. Arias Manén contaba entonces con 27 años, había apostado claramente por los
postulados republicanos y nacionalistas, y no dudó en llevar adelante su compromiso.
De momento siguió trabajando como cirujano del Servicio de Pediatría del Hospital
Clínico y de la Casa de la Caridad. El 15 de marzo de 1937 fue movilizado y destinado al
Sector Norte de Aragón (Huesca)34 , donde se mantenían intensos combates. La dureza
de la situación hizo que enfermase seriamente de neumonía, fue llevado a un hospital
de campaña en Apiés, pueblo 15 km. al norte de la ciudad de Huesca; al que acudieron
su esposa y su padre para ayudarle. Estando allí el pueblo fue bombardeado, y una
enorme viga estuvo a punto de seccionarle en dos. El 13 de mayo consiguieron que fuera
trasladado al Hospital Militar de Barcelona. Muy poco tiempo después, por O.C. de 28 de
junio (D.O. n° 156) fue nombrado teniente médico provisional, con ejercicio en ese
centro asistencial35 . Por esas fechas seguía ejerciendo en la Casa de la Caridad, enton-
ces denominada Casa d´Assisténcia President Maciá, con un salario mensual de 500
ptas.36 .

José Manuel López Gómez
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Cuando las necesidades bélicas lo requerían el Dr. Arias Manén era enviado desde su
destino en el Hospital Militar de Barcelona a unidades quirúrgicas de primera línea, esto
explica probablemente que en la documentación consultada se indique que formó parte
de la columna del Campesino37 ; aunque no conocemos la fecha exacta de su incorpora-
ción a ella.

Valentín González “el Campesino” había nacido en Extremadura. Antes de la Guerra Civil
era un pequeño contratista de obras que trabajaba en la provincia de Madrid, y pertene-
cía al PCE. En julio de 1936 manda un batallón de campesinos en el sector de Somosierra,
de ahí su apodo. Lucha en diversos frentes madrileños y en las batallas del Jarama y
Guadalajara integrado en la 11 División de Líster. Cuando en junio de 1937 se crea la 46
División se le da el mando, con ella toma parte en Brunete y en la defensa de Teruel38 .

Salvador Arias Manén no participó en estos combates, pero si pudo hacerlo en algunas
de las siguientes acciones de guerra dirigidas por el “Campesino”, como la defensa de
la ciudad de Lérida. Tras la batalla de Teruel, las tropas del “Campesino” fueron inclui-
das en el 5° Cuerpo de Ejército, el del Ebro, allí sus discrepancias con Líster se acentua-
ron, viéndose finalmente obligado a abandonar el mando de la 46 División.

La actuación médica del Dr. Arias en la batalla del Ebro, en julio de 1938, está acreditada
por el testimonio de uno de sus compañeros, el Dr. Miguel Gras Artero, recogido por el Dr.
José M. Massons. Ambos: “Instalaron sus equipos en unas cuevas artificiales que había
en la orilla sur, en Mora de Ebro. Allí trabajaron como cosa de una semana, tras la cual y
siguiendo el avance de las tropas republicanas, fueron a parar a la ermita de Santa
Magdalena, en el término municipal de Pinell de Bray, situada en las estribaciones norte
de la sierra de Pandols, al lado de una fuente”39 .

A primeros de noviembre de 1938 el sistema defensivo de Líster en el Ebro está derrum-
bado. El 23 de diciembre comenzó la ofensiva nacionalista sobre Cataluña. El 13 de
enero es ocupada Tortosa, y dos días más tarde Tarragona. El 26 de enero las tropas de
Yagüe y Solchaga entran en Barcelona, y el 4 de febrero en Gerona40 .

El Dr. Arias Manén, el 29 de julio de 1938, recibe orden de incorporarse con urgencia a la
Clínica Militar n° 2 de la Agrupación Quirúrgica de Barcelona41 . Allí, en calidad de capitán
médico Jefe de Equipo Quirúrgico, continúa prestando sus servicios, hasta la entrada de
las tropas nacionalistas en Barcelona42 .

Los soldados navarros de Juan Bta. Sánchez llegan el 9 de febrero de 1939 a la frontera
francesa y la guerra en Cataluña se da por concluida43 . El 30 de enero el Comisario
Especial del Sector de Le Perthus, autorizó a Salvador Arias Manén, que había seguido al
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ejército republicano en su retirada, y a otros cuatro oficiales médicos44 , a pasar a la fortaleza
militar de la población, quedando a disposición del comandante médico francés de la zona45 .

Son momentos especialmente tristes para Salvador Arias, sólo, sin conocer la suerte de
su familia, con la ilusión perdida. Consigue el permiso de las autoridades francesas para
trasladarse a Marsella, donde residen algunos familiares. Una vez allí, toma la decisión
de volver a España, puesto que no tiene delitos de sangre. Se pone en contacto con el
Consulado español, y el 9 de marzo de 1939 obtiene la documentación precisa para
alcanzar su objetivo: “Por el presente salvoconducto autorizo a los ciudadanos españo-
les José María Banús Cesari y Salvador Arias Manén a trasladarse a San Juan de Luz,
donde deberán presentarse a nuestras Oficinas de Nacho-Enea, quienes les facilitarán
la correspondiente entrada en España”, firmado el Vicecónsul de España en Marsella46 .

El 13 de marzo de 1939 ya se encuentra en España, confinado en la plaza de toros de San
Sebastián. Un cuñado suyo, Ramón Valls de Gomis, jurídico militar y miembro de la Falange,
le avala47  y consigue su rápido traslado al campo de concentración de San Pedro de
Cardeña, donde debe esperar la resolución de su expediente de depuración política.

4. EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE SAN PEDRO DE CARDEÑA.

El monasterio de San Pedro de Cardeña fue durante siglos una floreciente fundación
benedictina, situada a 10 kms. de la ciudad de Burgos, hasta que la desamortización de
Mendizábal dispersó a su comunidad. Las propiedades rústicas fueron vendidas a par-
ticulares, mientras que la iglesia y los edificios conventuales quedaron en manos del
arzobispado burgalés. Este para evitar su total ruina intentó cederlos a diversas congre-
gaciones religiosas –los Escolapios, un grupo de Capuchinos franceses- que los ocupa-
ron por cortos periodos en la transición del siglo XIX al XX48 . Ya durante la Segunda
República, el abad del monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas manifestó su
interés en realizar en Cardeña una nueva fundación, avanzadas las negociaciones esta-
lló la Guerra Civil y todo quedó en suspenso49 .

Muy pronto se empezaron a utilizar sus dependencias para fines militares. Una orden
publicada en el  BOE de 8 de julio de 1937 dispuso la constitución de una comisión para
la creación de campos de concentración de prisioneros, bajo la presidencia del coronel
Luis Martín Pinillos, centralizada en Burgos. Uno de los primeros campos estructurado
por este nuevo organismo quedó situado en el monasterio de San Pedro de Cardeña.
Las dependencias conventuales eran amplias, el abastecimiento de agua suficiente, las
comunicaciones buenas, contaba con una enfermería con 75 camas. Se pensó para
albergar 1500 reclusos, que enseguida ascendieron a 250050 .
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En abril de 1938 el general Franco ordenó que todos los prisioneros extranjeros existen-
tes en esa fecha fuesen reunidos en San Pedro de Cardeña, que quedó convertido en el
campo de concentración de la Brigadas Internacionales, casi en exclusiva. Este hecho le
confirió un carácter especial. Los brigadistas crearon su propio economato con los sumi-
nistros remitidos por los Amigos de la Brigada Lincoln, pusieron en marcha un instituto
de enseñanzas diversas, el San Pedro Institute of Higher Learning, en el que se impartían
clases de idiomas, de música y de matemáticas, y producían su propia prensa escrita. La
culminación de todas estas actividades fue un concierto de música popular religiosa
organizado en la Navidad de 1938, al que asistieron diversas autoridades nacionalistas,
y que tuvo un importante eco público.

En otro orden de cosas el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, aprovechando la presencia
de los brigadistas en Cardeña, fundó en Burgos un Gabinete de Investigaciones Psicoló-
gicas, con la finalidad de analizar su biopsiquismo y reconducirlos hacia la ortodoxia, con
evidentes malos resultados51 .

A este peculiar campo de concentración llegó Salvador Arias Manén a finales de marzo
o primeros de abril de 1939, a la espera de ser sometido al correspondiente proceso
depurativo52 . Hasta ese momento su familia desconocía su paradero, una vez sabido,
su mujer y su hijo emprendieron sin dilación viaje a la capital burgalesa logrando
pronto entrevistarse con él. En  agosto de 1939 estaba ya libre, pues el 22 de ese
mes, Salvador Arias Manén, pudo celebrar el cuarto cumpleaños de su hijo, en la
habitación realquilada de un piso de los Vadillos53 ; aunque desposeído de sus
empleos en Barcelona.

5. LA ETAPA BURGALESA

Una vez liberado, Arias Manén tomó la decisión de permanecer en Burgos, comenzando
una etapa que habría de durar más de 30 años. Este hecho no deja de causar cierta
sorpresa. En principio nada vinculaba a Salvador Arias con Burgos, al contrario, el am-
biente conservador y nacionalista de la ciudad, no podía por menos que chocar con su
ideología. En esta determinación probablemente influyeran varios factores. Uno de ellos
la necesidad que tenía su hijo, de un ambiente alto y seco para restablecer su salud,
resentida por las privaciones pasadas en Barcelona durante la guerra54 ; otro la rápida
percepción de las posibilidades laborales que Burgos ofrecía para un cirujano de su
experiencia y capacidad55 .

La capital del Arlanzón contaba en 1940 con 60.425 habitantes56 , que eran atendidos
por 91 médicos, de los cuales sólo 5 eran cirujanos57 . El de mayor prestigio y clientela era
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Rafael Vara López, jefe del servicio de Cirugía del Hospital Provincial y catedrático de
Patología Quirúrgica en excedencia, que poco más tarde se incorporaría a la Facultad de
Medicina de Valladolid, y que en 1940 inauguró en Burgos una clínica quirúrgica particu-
lar, la Clínica Vara, que alcanzó elevadas cotas de calidad58 . Junto a él trabajaba, tanto
en el ámbito público como en el  privado, su gran colaborador el Dr. Inclán Bolado, que en
esas fechas ejercía además la Presidencia del Colegio de Médicos burgalés. En los años
cuarenta se incorporarían algunos otros jóvenes cirujanos a este equipo quirúrgico.

En el hospital de Barrantes, que era propiedad del cabildo catedralicio, operaban Ladislao
Arangüena y su hijo Carlos Arangüena García-Inés. Vicente Mateos López, director de la
Casa de Socorro, ejercía también como cirujano, y sería el que, en un principio, más se
relacionaría con Salvador Arias Manén59 . Ese era el panorama quirúrgico con el que se
encontró a su llegada a Burgos.

El 15 de enero de 1940 es inscrito en el Colegio de Médicos de Burgos, como especialis-
ta en cirugía general y urología60 . Se instala, junto a su familia en el segundo piso del n°
9 de la calle Vitoria, en un buen edificio en pleno centro de la ciudad61 , que no parece
indicar la existencia de dificultades económicas relevantes62 . El padrón vecindario de
ese año ya sitúa en él al Dr. Arias63 , junto a su esposa, a su hijo Salvador, a María Victoria,
una niña nacida ya en Burgos el 13 de marzo, y a sus cuñados, Carmen y Miguel Valls de
Gomis64 . Con Miguel, que vivió con ellos varios años y estudió comercio, dedicándose a
los seguros y a los negocios, mantuvo la familia una gran relación durante largo tiempo65 .

El desconocimiento de la idiosincrasia local y de los ambientes médicos de la ciudad,
que para cualquiera hubieran supuesto dificultades e inconvenientes, lejos de amilanarle
fueron un acicate para su imaginación y su espíritu emprendedor. Muy pronto diseñó y
puso en marcha en unos casos, y participó en otros, en una serie de proyectos empresa-
riales y sanitarios que le permitieran por una parte un afianzamiento económico y por
otra una adecuada práctica asistencial, que culminaría con la creación de un centro
quirúrgico propio, la Clínica Arias.

La cultural fue otra de las vertientes que le interesaron y le ocuparon estos años. En
1954 crea el Centro Catalán de Burgos, del que fue alma largo tiempo. Gran aficionado
al tenis, se integra rápidamente en el club existente en la Castellana66 , y estrena en
1946 las pistas de la recién inaugurada Ciudad Deportiva Militar con un partido de
dobles67 . Su licencia federativa con el n° 678, tiene fecha de 1 de enero de 194468 .

Esta incesante actividad no le impidió escribir y publicar en este periodo algunos traba-
jos de investigación. El primero de esta etapa burgalesa vio la luz en Barcelona en 1951
con el título “Estudios médicos sobre el agua oxigenada Foret”. En 1955 vuelve a la
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temática urológica con “Un caso de urología post-traumática”69 . El tratamiento de la
enuresis infantil es el objetivo de otras dos comunicaciones aparecidas en 1957, una en
Práctica Médica70 , y la otra en Medicamenta71 . Ese mismo año queda finalista del pre-
mio “Sinergia” por un estudio sobre la bacterioterapia intestinal.

Vamos ahora a analizar con más detalle algunas de las principales iniciativas que Salva-
dor Arias Manén abordó en estos años.

6. INICIATIVAS EMPRESARIALES

Por escritura otorgada en Burgos el 6 de marzo de 1942 ante el notario Don Julio Albi
Agero, Salvador Arias Manén, su cuñado Miguel, con el carácter de menor emancipado,
y el abogado Isidoro Bedoya del Río, constituyeron una Sociedad Mercantil de responsa-
bilidad limitada con el nombre de Valls y Compañía72 . Su objetivo teórico era la compra-
venta de las materias necesarias para la elaboración de productos químicos, y la insta-
lación y explotación de fábricas de los referidos productos; tal y como recogía el artículo
2 de sus estatutos. Se hallaba domiciliada en la calle Madrid 21, y contaba con un
capital de 48.000 pesetas, aportado por los tres socios a partes iguales.

Previamente el Dr. Arias, en nombre de la Valls y Compañía, había obtenido de la Delega-
ción de Industria burgalesa el preceptivo permiso para la instalación de una fábrica de
carbón negro animal a partir de la combustión de huesos, que era la verdadera finalidad
de la empresa establecida. Para poner en marcha el proceso se precisaba montar un
horno con tres retortas en los bajos del n° 21 de la calle Madrid, lo que implicaba la
oportuna autorización municipal, solicitada el 28 de febrero; y concedida, tras los infor-
mes reglamentarios, el 23 siguiente, con la advertencia de que no podían causarse
molestias al vecindario73 .

Muy pronto se dieron cuenta los tres socios de que para que el negocio cobrase el
impulso adecuado era necesario introducir cambios de calado. En junta extraordinaria
celebrada a finales de ese mismo año acordaron transformarlo en una Sociedad Anóni-
ma, modificar su denominación, definir con mayor exactitud sus objetivos, y ampliar su
capital con la entrada de nuevos miembros. Así lo hicieron por escritura notarial de 30 de
diciembre de 1942, por la que la Valls y Compañía quedó convertida en Productos Orgá-
nicos Reunidos S.A. (PORSA)74 .

Entre los socios fundadores de la nueva empresa figuraban además del Dr. Arias Manén,
de su cuñado y del abogado Bedoya, la suegra del Dr. Arias, Carmen de Gomis Ferrer,
Jesús Martín Lobo, un veterinario militar; Antonio Moya Cobo, perito mecánico-electricis-
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ta; Antonio Díez García, médico-odontólogo; y Dámaso Peña Rámila, industrial. El capital
social se amplío a 200.000 pesetas, en 190 acciones ordinarias y 10 de fundador de
1.000 pesetas cada una.

A los 55 artículos de sus estatutos se añadieron tres cláusulas adicionales que fijaban la
distribución de las acciones entre los fundadores. A Salvador Arias se le adjudicaron en
conjunto 17 y una de fundador. Al Sr. Martín Lobo se le dio una acción de fundador por
el compromiso que contrajo de entregar todas las reses muertas que llegasen al crema-
torio municipal, de las cuales era concesionario oficial, sin perjuicio del pago que se le
efectuase por cada una de ellas. El Sr. Peña Rámila a cambio de sus 30 acciones
trasmitió a PORSA el pleno dominio de un pabellón de planta baja que poseía en la
carretera de Arcos de 104´20 metros cuadrados, y la opción de compra de una parcela
de terreno de su propiedad sobre la que éste se levantaba.

Con esta configuración societaria se disponían de los elementos materiales y humanos
necesarios para la buena marcha de la empresa; pero se necesitaban los permisos
municipales, y ahí surgieron algunas dificultades, que Salvador Arias, nombrado gerente,
logró solucionar. El 16 de febrero de 1943 elevó una instancia al Ayuntamiento, en la que
exponía “que deseando construir un horno para calcinar y un cobertizo para protección
en la finca n° 7 de la calle San Pedro y San Felices, en nombre y representación de PORSA,
con sujeción a los planos adjuntos que por duplicado se acompañan y bajo la dirección del
Arquitecto D. Marcos Rico Santamaría”, solicitaba la autorización oportuna.

En su informe el jefe del negociado de Sanidad municipal no puso objeciones a que se
siguiese fabricando negro de humo animal a partir de la calcinación de huesos, pero
expuso que en el BOE de 27 de enero de esa año PORSA había pedido permiso para
fabricar además jabón y piensos con huesos y grasas de animales del Crematorio Muni-
cipal, cuyos despojos habían sido concedidos con carácter exclusivo por 15 años a D.
Jesús Martín Lobo; por lo que creía no pertinente autorizar esta nueva actividad.

Salvador Arias, como acabamos de ver, ya había previsto esta contingencia, integrando
al Sr. Martín Lobo en PORSA. Fue preciso convencer a los responsables municipales de
que no había colisión de intereses, no obteniéndose las licencias hasta el uno de di-
ciembre de ese año75 .

7. INICIATIVAS SANITARIAS

Una vez colegiado en enero de 1940, Arias Manén se encontró con una situación profesio-
nal difícil. No contaba con ningún empleo oficial, ni disponía de una infraestructura quirúr-
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gica mínima para poder atender a sus potenciales pacientes particulares. Si deseaba
empezar a trabajar era preciso modificar este estado de cosas, y lo hizo con rapidez crean-
do junto con los médicos: Ángel García Fernández de los Ríos –ginecólogo-, Elías Nager
Martínez –analista-, y Vicente Mateos López, también cirujano; el farmacéutico Jorge Mijangos
Alonso, y el empleado Lorenzo García Pozo, la Unión Médica de Burgos S.A., que se cons-
tituyó en esta ciudad el 7 de mayo de ese año76 . La finalidad primordial de esta sociedad
era “la constitución y explotación del sanatorio de Nuestra Señora de la Blanca, Cirugía
general y especialidades”77 . Su domicilio social radicaba en el n° 33 del Paseo de los
Pisones, donde se encontraba la clínica. Se acordó emitir 192 acciones nominativas ordi-
narias y 8 privilegiadas, de 500 pesetas cada una, que hacían un total de 100.000 pesetas,
y que el Consejo de Administración delegase sus funciones ejecutivas en un gerente, que
podría o no ser accionista y percibiría el 10% de los beneficios líquidos de la Sociedad.

Decididos todos estos extremos y siendo Salvador Arias secretario, la Unión Médica de
Burgos, el 19 de junio78 , arrendó a Doña Josefa Camino Laren, viuda y vecina de Burgos,
una casa-chalet llamada Villa Mercedes y después Villa Josefa, situada en el Paseo de los
Pisones n° 33, por espacio de 10 años prorrogables y 600 pesetas de alquiler mensual.

El 4 de noviembre el entonces gerente de la Unión Médica de Burgos, Lorenzo García
Pozo, solicitó al alcalde la licencia de apertura. En ella consta que se pretendía dar
asistencia a 15 enfermos a la vez, e iniciar las actividades el día 10 de ese mes. Emitidos
los informes reglamentarios, el 18 de diciembre se concedió el permiso definitivo79 .

A partir de esa fecha el Dr. Arias Manén contó ya con un centro en el que ingresar a sus
pacientes quirúrgicos, operarles, y vigilar su postoperatorio. El 16 de mayo de 1944,
como gerente de la Unión Médica de Burgos, comunicó al Ayuntamiento, a efectos del
pago del arbitrio de inquilinato, que en los locales del sanatorio de Nuestra Señora de la
Blanca no vivía ningún miembro del personal del establecimiento, ya que para ello la
entidad tenía alquilado un piso en la barriada adjunta80 .

Con esta Sociedad Salvador Arias intentó y logró garantizarse un centro asistencial
donde cuidar con dignidad a sus pacientes, aunque para que esto pudiera suceder era
preciso que se diese una condición previa, que acudieran a su consulta. Para alcanzar
esta premisa básica constituyó junto con otros 12 médicos de la ciudad de Burgos81 , por
escritura otorgada el 30 de enero de 194182 , una asociación profesional a la que deno-
minaron Agrupación Médica Castilla, que tenía como objetivo prestar asistencia médico-
quirúrgica a todas aquellas personas aseguradas con ella para ese fin83 . Mediante el
pago de una cuota periódica todos los suscriptores de las correspondientes pólizas
podían acudir a las consultas de cualquiera de los miembros del cuadro facultativo de la
asociación para su diagnóstico y tratamiento.
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Una ley de 16 de diciembre de 1954 impuso a las entidades aseguradoras, para poder
continuar en el ejercicio de sus actividades, su transformación en Sociedades Anóni-
mas. Posteriormente, por orden del 20 de marzo de 1959, se declaró sujetas a lo dis-
puesto en 1954 a todas las asociaciones que tuvieran por objeto la prestación de servi-
cios médico-quirúrgicos y farmacéuticos. En cumplimiento de estas disposiciones los
integrantes de la Agrupación Médica Castilla, el 4 de noviembre de 1959, la convirtieron
por escritura notarial en Sociedad Anónima de duración indefinida84 .

Su finalidad permaneció inalterable, su domicilio social se fijó en la calle General Mola 4, y
su capital social en 600.000 pesetas, repartidas en 1200 acciones de 500 pesetas cada
una. De ellas se adjudicaron 180, con diferencia la cantidad mayor, al Dr. Arias Manén; el
resto de los socios suscribieron cifras muy variables, que oscilaron entre 24 y 120.

A los pocos meses, el 7 de marzo de 1960, el presidente del Consejo de Administración,
Dr. Ruiz Valverde, precediendo acuerdo tomado en Junta General Extraordinaria, modifi-
có notarialmente varios artículos de los Estatutos, que hacían referencia a la transmi-
sión de las acciones. Al fallecimiento de Salvador Arias Manén en 1976, el Dr. Ruiz
Valverde seguía siendo presidente de la Agrupación Médica Castilla S.A., que continuó
una línea ascendente hasta su integración en la Compañía de Seguros Adeslas S.A. en
1991.

8. LA CLÍNICA ARIAS

El 5 de junio de 1946 el Dr. Vicente Mateos, junto con otros 16 médicos burgaleses,
constituyó ante notario la Nueva Unión Médica de Burgos S.A., para “la explotación de
sanatorios, clínicas, consultorios, igualatorios, y cualquier otro servicio de asistencia
médico-quirúrgica-farmacéutica, en todas sus formas, ramas y especialidades”. Para
este fin había comprado una finca con su chalet en la Avenida de las Huelgas, el 24 de
diciembre de 1945, con el objetivo de establecer una nueva clínica de mayor capacidad
que la de Nra. Sra de la Blanca, que pensaba dejarse para convalecientes y crónicos85 ,
a la que se denominó Clínica de Nra. Sra. del Carmen. Inmediatamente se iniciaron las
obras de ampliación, con la construcción de un nuevo edificio de 400 metros cuadrados
de superficie, anejo al preexistente, que aumentaba considerablemente la capacidad
asistencial86 . La buena acogida social que tuvo el proyecto aconsejó realizar el 4 de
junio de 1947 una ampliación de capital, con la finalidad de allegar fondos para su mejor
consecución.

Durante la década de los cuarenta las clínicas de Nuestra Señora de la Blanca y de
Nuestra Señora del Carmen albergaron de manera sucesiva a los enfermos intervenidos
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por el Dr. Arias Manén, quien en el primer número de los Anales de la Clínica de la Clínica
de Nra. Sra. del Carmen, publicado en 1950, figura incluso como miembro de su cuerpo
facultativo87 ; aunque no formó parte de esta segunda empresa sanitaria porque ya
entonces hacía un cierto tiempo que habían surgido diferencias en la manera de enten-
der la asistencia y la gestión clínica, entre su director, el Dr. Vicente Mateos, y Salvador
Arias; por lo que éste pensó en la posibilidad de crear un centro asistencial propio, la
que se denominaría Clínica Arias.

Al comienzo de este proceso hay que fecharlo en 1947. El 6 de octubre de ese año,
Miguel Bernad Morales, un industrial con residencia a caballo entre Burgos y Valladolid,
compró por 125.000 pesetas a los hermanos Ortega Pardo, un chalet con su jardín,
llamado Las Acacias, con entrada por la calle Diego de Siloe n° 1288 ; enclavado en una
zona residencial próxima al parque y Paseo de la Quinta.

Dos años más tarde, el 13 de octubre de 1949, el Sr. Bernad Morales, que no tenía
ninguna vinculación sanitaria conocida, dirigió una instancia al Ayuntamiento burgalés,
solicitando su permiso para ampliar el chalet que había comprado, con la finalidad de
abrir una clínica quirúrgica, según los planos realizados por el arquitecto Marcos Rico
Santamaría. La superficie de la obra nueva era de 138 metros cuadrados, con una
planta baja, otra principal y una tercera de entrecubiertas. En conjunto había habitacio-
nes para 20 camas y dos quirófanos, uno de ellos para traumatología, junto con las
dependencias accesorias necesarias. La comisión municipal de obras informó favora-
blemente el proyecto el 11 de noviembre89 , que de inmediato empezó a construirse.

Para financiarlo Miguel Bernad pidió al Banco Hipotecario de España un crédito de
325.000 pesetas, al interés anual del 4´5% durante 50 años, a contar desde el 1 de
enero de 1950; inscribiéndose en el registro la declaración de obra nueva el 29 de marzo
siguiente90 .

A finales de septiembre de 1950 los trabajos debían haber terminado, pues el Dr. Arias
Manén solicitó al Ayuntamiento de Burgos la preceptiva licencia de apertura para que las
actividades asistenciales pudieran iniciarse, que le fue concedida sin dificultades91 . No
puede dejar de sorprender un tanto que siendo el teórico dueño de la nueva clínica
Miguel Bernad, sea Salvador Arias quien lleva a cabo todos los trámites conducentes a
su inauguración; cabe suponer que desde el principio, por las razones que fueren, el Sr.
Bernad Morales actuó sólo como una persona interpuesta. Esta idea parece confirmar-
se cuando a principios de 1951, Carmen de Gomis Ferrer, representada por su hijo
Miguel Valls de Gomis, suegra del Dr. Arias, adquiere la finca de Las Acacias, con todas
sus dependencias a Miguel Bernad, por las mismas 125.000 pesetas que éste había
pagado por ella, subrogándose además en la hipoteca de 325.000 pesetas a favor del
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Banco Hipotecario92 ; con el que el 5 de septiembre de 1951 concertaron otra por impor-
te de 85.000 pesetas, e iguales condiciones que la primera93 ; probablemente para
subvenir a los gastos de instalación de la clínica.

Un año antes la familia se había trasladado a vivir al primitivo chalet de la finca, donde
instalaron su residencia habitual, quedando el piso de Vitoria 10 como consulta particu-
lar. En el padrón de 1955 aparece viviendo en Las Acacias el matrimonio con sus hijos
Salvador, María Victoria y María Teresa que había nacido el 25 de marzo de 194894 . En
realidad Salvador Arias Valls residía buena parte del año en Valladolid, donde estudiaba
medicina desde 1952. El 1 de marzo de 1960 fue inscrito en el Colegio de Médicos de
Burgos, donde ejerció hasta su marcha a Tortosa en 196995 .

En octubre de 1943 el Dr. Arias Manén solicitó al Jefe Nacional de la Obra Sindical 18 de
Julio integrarse en la escala de cirujanos y de urólogos del Seguro Obligatorio de Enfer-
medad correspondiente a la provincia de Burgos96 , lo cual alcanzó con el número 1; poco
años más tarde conseguiría también un cupo de cirugía del I.N.P.

El periodo de esplendor de la Clínica Arias se sitúa en la década de los cincuenta del
pasado siglo. En esos años fueron asistidos en ella todos los pacientes operados por el
Dr. Arias Manén, y los de buena parte de los miembros de la Agrupación Médica Castilla.
El intenso esfuerzo quirúrgico realizado en este periodo por Salvador Arias, unido a los
avatares vitales previos, sería probablemente uno de los desencadenantes del infarto
de miocardio que padeció  en 1956, que le obligó a disminuir de manera significativa su
ritmo vital y laboral, con la inherente merma de ingresos. Para afrontar esta coyuntura
una vez más hizo gala de su espíritu imaginativo y rico en iniciativas. Sobre el edifico del
garaje de la Clínica construyó un amplio gallinero, y toda la familia se dedicó a su explo-
tación, lo que permitió equilibrar la situación económica. Incluso cuando en 1959 se
decidió organizar la I Semana Avícola Burgalesa, el Dr. Arias Manén fue elegido Secreta-
rio General de la Comisión Organizadora97 .

Su hijo al terminar la carrera de medicina a principios de 1960 pudo empezar a ayudarle,
tanto en su actividad pública como privada, ya por entonces la utilización de la Clínica
Arias había disminuido considerablemente, pues al inaugurarse en 1956 el Hospital de
San Juan de Dios buena parte de las intervenciones quirúrgicas de la Agrupación Médica
Castilla fueron trasladadas a él. El inicio de la actividad asistencial en la Residencia
Sanitaria General Yagüe en julio de 1960, acabó por privarla prácticamente de clientela.

Para darla alguna utilidad fue convertida en una residencia estudiantil, en la que entre
otros se alojaban alumnos del vecino Seminario de Misiones Extranjeras.  Donada por su
madre a la esposa del Dr. Arias, Concepción Valls de Gomis, en 196898 ; ésta intentó en
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varias ocasiones que el Ayuntamiento modificara los aprovechamientos urbanísticos de
la parcela en la que se encontraba la clínica, para construir un edificio de viviendas, sin
conseguirlo99 . Un año después del fallecimiento de Salvador Arias Manén, en 1977, la
propiedad fue cedida a la Congregación de Damas de la Asunción de Nra. Sra., que sin
apenas realizar alteraciones estructurales la convirtió en una guardería infantil, todavía
hoy en funcionamiento.

9. EL CENTRO CATALÁN DE BURGOS

En instancia dirigida al Gobernador Civil de Burgos el 16 de agosto de 1954, Salvador
Arias Manén expuso que “habiéndose reunido por convocatoria en la  prensa y radio, y
con el permiso correspondiente emanado de ese Gobierno Civil, los catalanes residen-
tes en esta Ciudad, se acordó proceder a la constitución de un Centro Catalán”; su Junta
Directiva provisional, presidida por Arias, había elaborado unos Estatutos que se remi-
tían para su aprobación oficial100 . El 15 de octubre siguiente, un oficio de la Dirección
General de Política Interior del Ministerio de la Gobernación, tenía “a bien autorizar la
constitución y funcionamiento de la sociedad citada”. Los estatutos contenían 41 artí-
culos, el primero de los cuales determinaba que “El Centro Catalán es una Asociación,
domiciliada en Burgos, integrada por personas y entidades naturales u originarias de las
provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, residentes o no en Burgos”. En el
artículo segundo se definían sus fines y objetivos: “estimular e intensificar las relaciones
amistosas entre sus asociados a través de sus Secciones de carácter cultural, artístico,
literario, científico, turístico, deportivo y demás manifestaciones de la vida social, que
complementándose entre sí, desarrollarán sus respectivas actividades en un sentido de
comunidad afectiva y cordial”. Su domicilio social se situó en la Llana de Afuera n° 6, 2°.

El 16 de enero de 1955 se celebró la primera Junta General del Centro Catalán, que
eligió a Salvador Arias como presidente, y a su cuñado, Miguel Valls de Gomis, como
tesorero. En el Diario de Burgos del día 19 se publicó la composición completa de la
Junta101 . Conocida ésta por el Gobernador Civil, encargó al comisario principal de la
ciudad un informe sobre cada uno de sus miembros. El del Dr. Arias Manén, al que ya
hemos hecho referencia con anterioridad, es de considerable interés: “según resulta de
los informes recogidos, es persona de buena conducta moral, tanto pública y privada,
como profesional. Antes del glorioso Movimiento era de ideología marcadamente iz-
quierdista; desde antes del Alzamiento pertenecía al Estat Catalá, en sus tiempos de
estudiante era ya propagandista de su ideología izquierdista, y con tal motivo sostenía
frecuentes altercados con los estudiantes de derechas. Formó parte del Comité de
Médicos Antifascistas, y fue directivo del Sindicato Único de Sanidad. Voluntario como
médico en la columna del Campesino, alcanzó la graduación de comandante. Durante
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los catorce años que aproximadamente lleva residiendo en esta capital, no se conoce
haya realizado actividad alguna política ni social, habiendo adoptado una actitud de
acatamiento al actual Régimen”.

La fiesta de la Virgen de Monserrat fue celebrada con toda brillantez por el Centro Catalán.
Uno de sus miembros donó la imagen, que fue entronizada en la iglesia de la Merced,
regentada por los PP. Jesuitas102 . El 27 de abril de 1955, tras una misa solemne, los socios
celebraron un banquete, a cuyos postres se sirvió un monumental pastel que representaba
la montaña y el monasterio de Monserrat, del que se hizo eco la prensa local103 .

Cada año, en el primer trimestre, el Centro Catalán celebraba Junta General, en la que
se elegía nueva directiva. A ellas enviaba un observador la comisaría de policía, que a
continuación remitía su informe al Gobernador Civil. Estos partes constituyen una útil
fuente de información para conocer lo que sucedía en esas Juntas. La preocupación
predominante eran las crónicas dificultades económicas, para las que se trataban de
arbitrar diversas soluciones con escaso éxito. En 1956 y 1957 la presidencia recayó en
Antonio Viñas Sanjaume. El padecimiento coronario del Dr. Arias Manén fue muy proba-
blemente el responsable de su momentáneo alejamiento del gobierno del Centro, al que
volvió en 1958, para continuar en él los años sucesivos. La Virgen de Monserrat seguía
honrándose con triduo, sermones, misas y procesión a la que concurrían fieles y autori-
dades104 . El Centro mantenía las tradiciones gastronómicas catalanas, participaba en
las fiestas patronales de Burgos, en concursos, bailes, exposiciones y cabalgatas; y su
presencia pública en la ciudad fue durante unos cuantos años significativa. En julio de
1955, a los pocos meses de su fundación, el Centro Catalán contribuyó con una artística
carroza a las solemnes Fiestas Cidianas, que se programaron con ocasión de la inaugu-
ración de la estatua del Cid Campeador. Por ese motivo el Ayuntamiento burgalés conce-
dió a Salvador Arias Manén la medalla conmemorativa realizada al efecto105 .

En 1962 la crítica situación financiera obligó a traspasar la sede social, que pasó a
radicar en el domicilio particular de Salvador Arias Manén.

En Junta General Extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 1965, los 19 miembros
del Centro Catalán de Burgos asistentes, acordaron por unanimidad la adaptación de
sus estatutos a la nueva Ley de Asociaciones. El secretario, Salvador Arias Valls, remitió
la documentación al Gobernador, quien la aprobó el 15 de abril de 1966.

La última Junta Directiva conocida, también bajo la presidencia de Salvador Arias Manén,
fue constituida el 15 de abril de 1972. La marcha de su principal impulsor y aglutinador,
el Dr. Arias Manén, ese año a Alicante, propició que el Centro Catalán de Burgos queda-
se prácticamente extinguido106 .
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Un aspecto distinto, pero relacionado, del permanente interés cultural del Dr. Arias
Manén, fue su participación y organización de ciclos cinematográficos de autor en el
Burgos de finales de los cincuenta y principios de los sesenta. La especial difusión de
directores franceses hizo que el gobierno de este país le concediese el título de Caballero
de la Orden de la Salud Pública. El 26 de abril de 1961 el Cónsul General de Francia en San
Sebastián, Jacques Bruneau, le comunicó la noticia, indicándole que la condecoración le
sería impuesta el 14 de mayo siguiente, en una ceremonia que tendría lugar en el buque de
guerra francés Commandant Amyot d´Orville, anclado en el Puerto de Pasajes107 .

10. AÑOS FINALES Y MUERTE.

En la segunda mitad de la década de los sesenta la actividad quirúrgica del Dr. Arias
Manen se redujo sensiblemente, quedando la clínica que él fundó, como ya hemos
dicho, destituida de su función asistencial. El traslado de su hijo a Tortosa en 1969, su
jubilación anticipada como cirujano de la S.S. por enfermedad, y la marcha de sus hijas
a Alicante, le determinaron finalmente en 1972 a mudar su residencia a esta ciudad,
cuyo clima parecía más adecuado para mantener su salud. En Alicante falleció el 17 de
abril de 1976, cuando le faltaban pocos días para cumplir los 67 años.

Durante un amplio periodo la presencia del Dr. Arias Manén en la vida burgalesa, tanto
profesional como pública, fue manifiesta. No deja de sorprender como supo adaptarse a
un medio que en principio cabría suponer difícil, y alcanzar elevadas cotas de reconoci-
miento y prestigio; desarrollando iniciativas en campos muy diversos, y logrando resultados
favorables y dinamizadores de su entorno. La difusión y desarrollo de los postulados del
mutualismo sanitario moderno en el Burgos del segundo tercio del siglo XX, quizá pueda
considerarse su contribución más útil y significativa en esta segunda etapa de su vida.

NOTAS

1. En concreto en la calle Real 9, 1°. Este y numerosos datos más sobre la familia, los estudios y los primeros años
de vida laboral en Barcelona de Salvador Arias Manén me han sido proporcionados por el Dr. José María Calbet y
Camarasa; a él que tanto y en tan repetidas ocasiones me ha ayudado, una vez más mis gracias sinceras e intensas.
2. Testimonio oral de su hijo el Dr. Salvador Arias Valls (10 de abril de 2007). Mi gratitud también a él, que de manera
eficiente y continuada se ha esforzado en proporcionarme documentos e informes sobre su padre.
3. Su domicilio radicaba en la Ronda de San Pedro 47, 3°.
4. Salvador Arias Horta y Julia Mundí Mascort.
5. Antonio Manén Abellán y Dolores Artés Prats.
6. CORBELLA, Jacint, História de la Facultat de Medicina de Barcelona 1843-1985, Barcelona, Fundación Uriach,
1996 ( en especial páginas 199-251).
7. Ibidem, p. 211.

Un cirujano catalán en Burgos: Salvador Arias Manén (1909-1976)



108 Gimbernat, 2007 (**), 48

8. Ibidem, pp. 288-289.
9. Archivo particular de Salvador Arias Manén (APAM), Doc. 6: Certificación expedida por el secretario de la Facultad
de Medicina de Barcelona, Jesús María Bellido y Golferichs, el 29 de enero de 1932.
10. APAM, Doc. 4 y 6.
11. THOMAS, Hugh, La Guerra Civil española, Madrid, Ed. Urbión, 1979, Tomo 1, p. 74.
12. Archivo Histórico Provincial de Burgos (AHPBu), Gobierno Civil, leg, 339/4.
13. Obtuvo 18 aprobados en exámenes ordinarios, y otros 7 en extraordinarios, que probablemente implicaron
suspensos previos en junio. Lo que le interesaba realmente era la cirugía.
14. APAM, Doc. 1. Se le expidió el día 3 de marzo de 1932 (APAM, Doc. 3).
15. Con fecha del 5 de diciembre de 1931 la Junta de Facultad le propuso para una de las vacantes de médico
interno. Obtuvo el nombramiento el 19 de enero de 1932 (APAM, Doc. 6). Había desarrollado su actividad como
alumno interno numerario hasta el 30 de noviembre de 1931.
16. APAM, Doc. 7 y 18.
17. APAM, Doc. 8.
18. APAM, Doc. 10.
19. APAM, Doc. 11. El 19 de octubre de 1932 se le colegió con el n° 2307.
20. Diccionario biográfico medico mundial, Barcelona, 1957, p. 59..
21. APAM, Doc. 5.
22. APAM, Doc. 21.
23. Archivo del Colegio de Médicos de Burgos (ACMBu), Expediente de colegiación de Salvador Arias Manén.
24. AHPBu, Gobierno Civil, leg. 339/4.
25. Las separatas de todas ellas las conserva su hijo, el Dr. Arias Valls, que ha tenido la amabilidad de comunicár-
melas, a él de nuevo mi gratitud por toda la colaboración prestada en esta investigación.
26. Diciembre de 1933.
27. ARIAS MANÉN, Salvador, “Imperforaciones y abocamientos anormales de recto”, Anales de Pediatría, Facultad
de Barcelona, n° 3, marzo de 1934, p. 167 y ss.
28. ARIAS MANÉN, Salvador, “Presentación de un caso de rotura traumática de uretra en una niña”, Anales de
Pediatría, Facultad de Barcelona, n° 7-8, julio-agosto de 1934, p. 442 y ss.
29. ARIAS MANÉN, Salvador, “Consideracions sobre un cas de cáncer de ronyó”, La Medicina Catalana, n° 13,
octubre de 1934.
30. ARIAS MANÉN, Salvador, “Les malalties de l´aparell urinari en els infants, llur diagnostic», La Medicina Catalana,
n° 18, 15 de marzo de 1935, p. 339.
31. ARIAS MANÉN, Salvador, “La quilúria no parasitaria”, La Medicina Catalana, n° 23, 15 de agosto de 1935.
32. ARIAS MANÉN, Salvador, “La quiluria no parasitaria. Casos clínicos”, Archivos del Instituto de Medicina Práctica,
n° 10, octubre de 1935.
33. Desde 1935 era secretario general de la Sociedad Catalana de Urología, y en septiembre de 1936 miembro del
Comité del Colegio de Médicos de Cataluña.
34. APAM, Doc. 12. Orden firmada  por A. Salvans, jefe de la Sección de Personal del Consell de Sanitat de Guerra,
del Departament de Defensa de la Generalitat de Catalunya.
35. APAM, Doc. 14. La orden está firmada en Valencia el 1 de julio de 1937 por el Jefe de Sanidad del Ejército.
36. APAM, Doc. 15.
37. AHPBu, Gobierno Civil, leg. 339/4.
38. THOMAS, Hugh, La Guerra Civil española, Madrid, Ed. Urbión, 1979, Tomo 4, pp. 231-232.
39. MASSONS, José M., Historia de la Sanidad Militar Española, Barcelona, Ed. Pomares-Corredor S.A., 1994, Tomo
II, p. 406.
40. THOMAS, Hugh, op. cit., Tomo 4, p. 261 y ss.
41. APAM, Doc. 13. O.C. n° 14.029, firmada por el Jefe de la Tercera Demarcación de Sanidad Militar I. Aguado.
42. APAM, Doc. 16.
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43. THOMAS, Hugh, op. cit., Tomo 5, pp. 240-241.
44. El teniente médico José M. Banús Cesari, de 26 años, soltero, natural de Barcelona, ayudante de cirujano;
Enrique Durán Surroca, de 31 años, casado, natural de Barcelona, teniente médico y ayudante de cirujano; el capitán
odontólogo José M. Uría Robau, de 32 años, natural de Tarrasa, dentista jefe; y el teniente odontólogo Demófilo
Franco Cervantes, de 45 años, casado.
45. APAM, Doc. 17.
46. APAM, Doc. 19.
47. APAM, Doc. 20.
48. ALVAREZ, P. Jesús, Cardeña y sus hijos, Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, s.f. (1952), pp. 130-132.
49. MARRODÁN O.C.S.O., Fr. J., Vamos a San Pedro de Cardeña, Burgos, 2006, pp. 148-149.
50. LABRADOR JUARROS, Román-Fernando, Campos de concentración en la provincia de Burgos 1936-1939,
Extracto del trabajo de investigación “Prisioneros y Campos de Concentración en la España de Franco durante la
Guerra Civil. Los Campos de Concentración de Prisioneros en la Provincia de Burgos”. Programa de Doctorado de la
U.N.E.D. Madrid, septiembre, 2000, s.p.
51. CASTRO BERROJO, Luis, Capital de la Cruzada. Burgos durante la Guerra Civil, Barcelona, Ed. Crítica, 2006, pp.
238-241.
52. Sobre el campo de concentración de San Pedro de Cardeña pude consultarse también: 1)LLARCH, Juan, Campos
de concentración en la España de Franco, Barcelona, Plaza y Janés, 1978, 2) FERNÁNDEZ LÓPEZ, José Ángel,
Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro (1937-1947), Miranda de Ebro, 2003, 3) RODRIGO, Javier,
Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, Barcelona, Ed. Crítica, 2005 (en especial páginas 107-
116 y 141-146).
53. Testimonio oral de su hijo Salvador Arias Valls (Burgos, 18 de mayo de 2007).
54. Uno de los más prestigiosos pediatras burgaleses, el Dr. José Díez Rumayor, le diagnosticó una primoinfección
tuberculosa, para cuya mejoría el clima burgalés podía ser favorable.
55. Consideró también la posibilidad de instalarse en Vigo, o marchar a América.
56. ANDRÉS LÓPEZ, Gonzalo, “La ciudad y el desarrollo urbano de los siglos XIX y XX. La urbanización contemporá-
nea de Burgos”, en  Historia de Burgos, IV. Edad Contemporánea (2), Burgos, 2005, p. 162.
57. Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Burgos. Lista de Señores Médicos Colegiados, Madrid, Ed. Lab.
Vigoncal S.A., 1942.
58. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, Rafael Vara López. Un cirujano cabal del siglo XX, Burgos, Institución Fernán
González, 2005 (en especial pp. 219-242).
59. En esos años la vertiente quirúrgica del hospital municipal de San Juan era ya muy poco significativa.
60. ACMBu, Expediente de colegiación de Salvador Arias Manén.
61. En los años cincuenta, como consecuencia de los cambios que realiza el Ayuntamiento en la numeración de las
calles, pasa a ser el n° 10.
62. Los recursos financieros de su suegra, Carmen de Gomis Ferrer, residente en Barcelona, Rambla de Cataluña
121, viuda de un industrial corbatero, fueron un sólido apoyo en esta etapa burgalesa.
63. En un principio vivieron como realquilados en el ya citado piso de los Vadillos, y en otro de la calle Santander, en
el edificio en que estaba situada la imprenta del periódico El Castellano.
64. Archivo Municipal de Burgos (AMBu), sig. PA-374: Padrón vecindario de 1940.
65. Había nacido en Barcelona el 27 de noviembre de 1922.
66. Memoria Gráfica de Burgos. Archivos Foto FEDE, Tomo I 1936-1954, Burgos, 1994, p. 177. En la fotografía
aparecen cuatro jugadores de tenis. El pie los sitúa en la Ciudad Deportiva Militar, aunque en realidad la partida se
desarrolla en el Club de Tenis Burgos, existente en la Castellana.
67. MERINO MEGIDO, Miguel, Ciudad Deportiva Militar General Yagüe, 50 años de historia 1945-1995, Burgos,
1997, p. 33.
68. APAM, Doc. 28.
69. ARIAS MANÉN, Salvador, “Un caso de urología post-traumática”, Archivos Españoles de Urología, enero de
1955.
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70. ARIAS MANÉN, Salvador, “Una nueva aportación al tratamiento de la enuresis infantil”, Práctica Médica, n° 51,
marzo de 1957.
71. ARIAS MANÉN, Salvador, “Enuresis; su tratamiento”, Medicamenta, XV, 307, 15-jun-1957, 361-365.
72. Registro Mercantil de Burgos (RMBu), Tomo 13 de Sociedades, Hoja 407, fol. 128r-138v. Todos los datos que
se expondrán sobre la Valls y Compañía, proceden de este documento.
73. AMBu, sig. 1-1898.
74. RMBu, Tomo 13, Hoja 407, fol. 134v-138v y Tomo 15, Hoja 407 duplicada, fol. 189r-195r. Estos folios
contienen toda la información registral existente sobre PORSA.
75. AMBu, sig. 17-6592.
76. Ante el notario José María Hortelano de Urcullu. Sobre la Unión Médica de Burgos S.A. puede consultarse RMBu,
Tomo 12, Hoja 377, sf.
77. Artículo 2 de sus Estatutos, configurados en 58 artículos agrupados en 9 capítulos.
78. Por escritura otorgada ante el notario de Burgos Francisco Rodríguez Gonzalo.
79. AMBu, sig. 23-1065.
80. AMBu, sig. 4-2084.
81. Faustino de la Villa Gil, José Antonio Garzón Abad, Emilio Rivas Maestro, Antonio Gómez López, Francisco Ruiz
Valverde, Jesús Gutiérrez Manzanedo, Teófilo Cerezo Abad, José María Rodríguez Abad, Maximiliano Gutiérrez Moral,
José Luis Rodríguez Pascual, Antonio Torrecilla Moro e Ignacio González Castroviejo.
82. Ante el notario de Burgos Ignacio Martín de los Ríos.
83. Sobre la Agrupación Médica Castilla puede consultarse RMBu, Tomo 50, Hoja 30, en especial fol. 1r-14r.
84. Ante el notario de Burgos Jesús Iribar Aoiz.
85. RMBu, Tomo 20, Hoja 487, fol. 48r-61v (inscripción 1).
86. AMBu, sig. AD-793/8.
87. Anales de la Clínica de Nra. Sra. del Carmen, Vol. 1, n° 1, 1950, p. 1.
88. Registro de la Propiedad de Burgos n° 4 (RPBu), Tomo 2085, finca 12516 triplicado, fol. 132 r-132v (inscripción
5).
89. AMBu, sig. 17-7996.
90. RPBu, Tomo 2186, finca 12516 triplicado, fol. 35r-39v (inscripción 6).
91. AMBu, sig. 23-2440.
92. RPBu, Tomo 2186, finca 12516 triplicado, fol. 39v (inscripción 7).
93. Idem, fol. 40r-42v (inscripción 8).
94. AMBu, PA-389: Padrón  vecindario de 1955. Distrito 7, Secc. 2, fol. 2v, calle San Pedro de Cardeña 23 (antes
16 y después 25). La Clínica Arias daba a dos calles: San Pedro de Cardeña y Diego de Siloe.
95. ACMBu, Expediente de colegiación de Salvador Arias Valls.
96. APAM, Doc. 22 y 23.
97. La Voz de Castilla, jueves, 3 de diciembre de 1959.
98. RPBu, Tomo 2417, Libro 33, finca n° 2364 (inscripción 1).
99. AMBu, sig. 17-10611, 17-13097 y AD-4374/6.
100. Toda la documentación sobre el Centro Catalán de Burgos se encuentra en AHPBu, Gobierno Civil, leg. 339/4.
101. Diario de Burgos, LXV, 19838, 19 de enero de 1955, p.2. Vicepresidente, Francisco Serrano Broto; secretario
general, Ricardo Martínez Campoy, vicesecretario, José Alfonso Albert Sanjosé; tesorero, Miguel Valls de Gomis;
contador, José Valls Pujol; vocal de la comisión artística, Mariano Pérez Navarro; vocal de la comisión de excursio-
nismo e información, José Cortés Martínez; vocal de la comisión de cultura, Juan Pepió Perajordi; vocal de la comisión
deportiva, Julián Loste Bou; vocal de la comisión religiosa, Antonio Viñas Sanjaume; y vocal enlace con la comisión
municipal de festejos, José María Giribert Mas.
102. Diario de Burgos, LXV, 19920, miércoles, 27 de abril de 1955, p.1.
103. Diario de Burgos, LXV, 19921, jueves, 28 de abril de 1955, p.1.
104. Diario de Burgos, LXVI, 20229, 28 de abril de 1956, p.4 y LXVII, 20536, 28 de abril de 1957, p.6.
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105. APAM, Doc. 25.
106. Todavía el día de la Virgen de Monserrat de 1976, al poco de fallecer el Dr. Arias Manén, la colonia catalana
en Burgos celebró una misa en la iglesia de Santa Clara, para honrar a su patrona y recordar la memoria del Dr. Arias.
107. APAM, Doc. 26. El 11 de agosto se le comunicaría el envío del diploma acreditativo (Doc. 27).
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LLAURADO, Josep G.
Professor de Ciències de la Radiació a Loma Linda University School of Medecine,

VA Medical Center #115, Loma Linda, Califòrnia 92357 USA.

RESUM: Treball amb motiu del centenari del naixement del professor Joan Gibert i Queraltó
(1907-1998) on s’exposa la personalitat de Gibert i la seva influència pedagògica. L’autor
descriu des de la vivència personal dels anys en la facultat (1947-1952), l’activitat
assistencial  i docent de Gibert a la  Clínica Mèdica C de l’Hospital Clínic de Barcelona, i
la seva dedicació a la cardiologia, i el seus coneixements en digestiu. També es destaca
el seu interès per la recerca científica, i  per la història de la medicina. La seva càtedra
patrocinà el curs que sobre aquesta assignatura s’impartí en aquella època.

Paraules claus: Joan Gibert Queraltó. Facultat de Medicina de Barcelona -Clínica Mèdica C-. Hospital Clínic de

Barcelona.

RESUMEN: Trabajo en motivo del centenario del nacimiento  del profesor Juan Gibert
Queraltó (1907-1998) donde se expone la personalidad de Gibert  y su influencia pedagó-
gica. El autor describe desde la vivencia personal de los años en la facultad (1947-1952),
la actividad asistencial y docente de Gubert en la Clínica Médica C de l’Hospital Clínic de
Barcelona, y su dedicación a la cardiología, y sus conocimientos en digestivo. También se
destaca su interés por la investigación científica, y por la historia de la medicina. Su cátedra
patrocinó el curso que sobre esta asignatura se impartía en aquella época.

Palabras claves: Juan Gibert Queraltó. Facultad de Medicina de Barcelona -Clínica Mèdica C-. Hospital Clinic de

Barcelona.

*

“Miraré aquell que m’ha instruït en
aquest art com si fos un dels meus

pares” del Jurament Hipocràtic

El meu contacte professional amb el Prof Gibert i Queraltó s’esten només als anys que
fèrem les “Mèdiques” [1947-50] i dos anys d’Ajudant a la seva Càtedra [1951-52], però
em deixaren una emprenta molt forta que ara em motiva a fer constància del meu
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agraïment.  Ell i el Dr Josep-Maria Massons influiren decisivament en el desenvolupament
de la meva vida professional amb els principis i valors que m’inculcaren.

LA CÀTEDRA / CLÍNICA MÈDICA C:

Les circumstàncies sota les quals en Gibert arribà a ocupar la Càtedra de Patologia i
Clínica Mèdiques de Barcelona han estat ben detallades en el llibre de Corbella[1] i no cal
repetir tots el detalls ací. En Gibert havia fet una carrera molt ràpida amb estudis a París
i Viena, on havia treballat amb el Prof Eppinger que subseqüentment fou execrat per
haver fet experiments en persones durant el període del Nacional-Socialisme. En Gibert
i Queraltó als 36 anys d’edat obtingué per oposició la càtedra a Saragossa l’any 1943 i
l’any següent ocupà la càtedra a Barcelona per concurs de trasllat, que fou contestat
amb vehemència pel Dr Lorenzo Gironés Navarro, el qual essent catedràtic de Patologia
General des d’el 1940 volia, nogensmenys, ésser transferit a una càtedra de Patologia i
Clínica Mèdica, cosa que no l’aconseguí malgrat ésser membre de la Falange. En aquells
temps l’afiliació política era importantíssima i Gironés essent de la Falange i havent
prestat amplis serveis mèdics al bàndol Nacional [franquista] durant la Guerra Civil
d’Espanya [1936-39] n’esperava com una recompensa. Al no tenir èxit en aquesta petició
es donà de baixa de la Falange. En Gibert sembla que estant ampliant estudis a l’estranger
retornà a Espanya i actuà com a metge a les files dels Nacionals sense massa entusias-
me polític, pero no he vist mai una confirmació d’això.

Sembla adient dedicar uns mots sobre el Dr Gironés. S’ha comentat[2] que Gironés “devia
tenir una dificultat d’adaptació amb el seu entorn; en tot cas era una persona inquieta”.
No venia a donar classes de Patologia General.La nostra promoció només rebé una lliçó
de Gironés la tardor del 1946. La seva presentació fou considerada bona pels estudiants,
però ell no retornà a donar classe. Llavors sota el règim franquista els estudiants no
sabiem clarament el que passava; estàvem confusos sobre el que ocurria
administrativament a la Facultat i no teniem cap dret a demanar cap explicació. L’any
1953 el Dr Gironés que s’havia marxat a Centro-Amèrica fou declarat excedent definitiu;
el 1955 morí assassinat a Nicaragua.

El que de facto sostenia la càtedra era l’auxiliar Dr Joaquim Nadal i Baixeras. Explicava
bé la Patologia General, però no s’aixecà mai de la cadira per a fer un dibuix o escriure
quelcom a la pissarra, ni tampoc presentà cap il.lustració per mitjans òptics. Parlava tan
baixet de veu que quasi no se’l podia sentir ni des de les primeres files. Els que prenien
els apunts oficials de les classes s’havien de seure darrere la taula al costat d’en Nadal
a invitació seva per a poder oir-lo!
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A Barcelona hi havia dos serveis/càtedres de Patologia i Clínica Mèdiques, l’una a càrrec
del Dr Pedro i Pons [Clínica A] i l’altra a càrrec del Dr Ferrer i Solervicens [Clínica B].
Mentrestant es creà una tercera càtedra/servei [Clínica C] que la ocupà el Dr Máximo
Soriano per trasllat des de Santiago el 1941. A la mort del Dr Ferrer en Gibert guanyà la
càtedra de Barcelona per concurs i per tant, ell era el successor de Ferrer i Solervicens a
la Càtedra/Clínica B.  Un detall no mèdic però fins a cert punt influient en els fets
subseqüents de descontent era que tant el servei de Pedro i Pons com el de Ferrer i
Solervicens estaven al costat de “muntanya” de l’Hospital Clínic mentre que el servei de
la Clínica C estava a l’altra ala de l’Hospital al cantó de “mar”, isolat de les altres sales
mèdiques.

Malgrat que el Prof Gibert era el successor de Ferrer i Solervicens no pogué ocupar les
dependències del tal, perquè mentrestant hi hagué un trasllat interior a l’Hospital Clínic
i el Dr Soriano de la Clínica C ocupà la Clínica B per la mort del Dr Ferrer.  Per tant, quan
el Dr Gibert arribà a Barcelona es trobà amb el fait accompli d’haver d’ocupar la Clìnica
Mèdica C.  Jo crec que aquest incident originà un refroidissement en la relació entre el Dr
Gibert i el Dr Soriano.  Nogensmenys, en Gibert aprengué bé la lliçó perquè en jubilar-se
el Prof Pedro i Pons el 1968 el Dr Gibert ocupà la Clìnica Mèdica A. Anys després l’estructura
i l’ensenyament a les clíniques s’han modificat extensament.

En Gibert explotà tant com pogué l’espai que li assignaren i ben aviat feu una cosa que
no havia ocorregut mai a la Facultat de Medicina: aconseguí que una empresa químico-
industrial, la Casa Cros de Barcelona, costejés la construcció d’una aula ultramoderna
amb pissarres i pantalles que s’activaven elèctricament, i amb excel.lents seients amb
pendent accentuada de forma que hi havia una visualitat completa des de totes les
rengleres. Ni cal dir que allí hi estava absolutament prohibit el fumar, beure o menjar, o
fer marques de tinta o gravar-hi noms a l’envernissat mobiliari. Encara hi havia molts
estudiants en aquells temps que portaven un entrepà de truita embolicada en paper de
diari per a esmorzar: calia que anessin als passadissos per a disfrutar-lo.  Aquesta aula
tingué un gran èxit.  Era l’única de caire modern a nivell internacional a la Facultat i era
solicitada per professors d’altres serveis quan venia algun conferenciant estranger, amb
immensa contentació per al Dr Gibert.

PERSONA ACADÈMICA:

S’ha escrit que “Dels tres professors de mèdica potser els alumnes que la feien amb el
doctor Gibert eren els que tenien menys maldecaps a l’hora de passar l’asignatura.  Mai
no fou un os”[3].  Això pot donar la impressió de que era una “sinecura” aprendre les
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mèdiques amb ell.  En primer lloc, els alumnes no podien escollir amb quin professor
estudiar les mèdiques perquè anaven en torns cíclics trienals, de forma que si un estudiant
estava absolutament determinat a cursar les mèdiques presentades pel Prof Gibert a
l’any que ell no estava de “tanda” s’havia de retardar un o dos anys en la carrera  —jo no
coneguí mai un estudiant que hagués fet això voluntàriament!

La realitat era que el Dr Gibert no volia que els alumnes ens aprenguéssim les coses de
memòria i les regurgitéssim com cotorres, sinó que ho féssim com un lògic procés men-
tal.  Això contraposat al fet que era un home de una memòria prodigiosa: en els tres anys
dels estudis amb ell mai el viu portant notes o targetes a la lliçó.  Recitava una llista llarga
d’etiologies, símptomes, autors o tractaments sense mirar cap escrit i no se’n li escapava
cap. Als estudiants, en canvi, no els hi demanava aquest dot mnemònic als examens,
sempre orals. No esperava dels alumnes que recordessin coses petites, minúcies, sinó
fonamentals; el que volia és que sapiguessin relacionar les dades obtingudes dels malalts
amb els materials i les teories presentats als llibres. Els dissabtes pel matí hi havia una
sessió de “clausura d’històries clíniques” en la que es presentaven un o dos casos
clínics complets i el Dr Gibert aplicava una àmplia fisiopatologia —a vegades forcejant-la
una mica— per a reduir tota la simptomatologia a una entitat sola, seguint així —sense
dir-nos-lo— el principi de la “navalla d’Ockham”[4].

Probablement influit pels afanys de l’Escola francesa per a sistematitzacions, en Gibert
havia re-anomenat la febre reumàtica com “malaltia reumàtica evolutiva” i classificat les
afeccions inflamatòrio-reumàtiques en reaccions hiperèrgiques, normoèrgiques i
hipoèrgiques acabant amb la manca de reacció o anèrgia, les quals tenien un cert
interès relacional, però molts cops no corresponien a la realitat i que, com la teoria del
“stress” de Hans Selye, no foren aceptades pel fòrum mèdic.

Nogensmenys sempre insistia en que aprenguéssim medicina estudiant els malalts.
Com a detall anecdòtic interessant puc mencionar que jo estava com intern en el seu
Servei quan tingué lloc la curació, potser la primera a Barcelona, d’una meningitis
tuberculosa tractada amb estreptomicina.

En casos de mort per causa imprevista o per a esbrinar la causa o extensió de la malaltia
volia que es practiqués una necròpsia a la que el metge encarregat del malalt hi assistia
i la majoria de vegades en Gibert també.  Per a conveniència del Servei un dels metges
que havia estat intern a Anatomia Patològica ens comentava la post-mortem. Ara bé, per
altra part, era molt estricte en que l’estudiant havia de completar per sí mateix 3 històries
clíniques cada any de malalts al Servei i presentar-les, conditio sine qua non, a l’examen
oral. Ell mateix o els ajudants de càtedra revisaven abans de l’examen aquestes històries
mirant que no fossin copiades, que mèdicament tinguessin sentit i que no duguessin
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faltes d’ortografia. Amb això sí que n’era d’exigent: ell deia que era imperdonable que el
metge que havia d’estar a la davantera intel.lectual de la societat cometés errades
ortogràfiques. I això estem parlant d’una època en que tot l’ensenyament i els examens
tant escrits com orals s’havien de conduir en “el idioma del Imperio” [=castellà].  Ací vull
fer com una confessió: quan jo era ajudant de càtedra em trobí en front d’una història
clínica presentada per un xicot de les Illes Canàries en que hi havia vàries faltes
ortogràfiques. Li diguí que d’acord amb les instruccions del “cátedro” no podia aceptar
la seva història, que era equivalent a suspendre-li l’assignatura de mèdica.  Em demanà
que no li digués al Prof Gibert i que ho ignorés. Potser hauria estat inclinat a fer-ho sinó
fos perquè uns quants amics paisans seus ja metges vingueren per a influir la meva
decisió [el cercar i l’exercir influència als examens eren molt corrents en aquell temps,
ara no ho sé]. Això endurí la meva determinació de portar la situació al Dr Gibert que es
mostrà inflexible de forma que aquell estudiant no aprovà l’examen al juny.  Segurament
fou aprovat el setembre. Al llarg dels anys m’he tornat més tolerant; he deixat de demanar
en altres persones el “perfeccionisme” que jo he tractat d’imposar-me a mi mateix. Ara
a la tardor de la meva vida acadèmica, ni molt abans, no ho hauria fet, ni em sento
orgullós d’haver-ho fet. Al llarg del meus anys de docència en països de parla anglesa
mai he suspès cap estudiant; als que flaquejaven massa durant el curs els hi deia que no
es presentessin a l’examen per a que no em taquessin el meu historial de no suspendre
estudiants.

Nogensmenys, comprenc perquè el Dr Gibert ens volia instruir d’aquesta manera: la
petita diferència entre escriure mg [mil.ligram] o mcg [microgram  quan no tenim la lletra
grega ì a l’abast] pot causar la mort d’un pacient.

TASQUES DELS INTERNS:

Als que aconseguíem esdevenir interns a la Clínica C els metges del Servei ens
assignaven uns quants  llits amb malalts dels que haviem de fer la història clínica i
l’exploració física preliminar que havien d’ésser ratificades per un del metges del
Servei i també haviem de seguir-ne el curs del malalt i fer anotacions a la història.
Tant aviat com arribàvem al Servei ens possàvem la bata blanca. En Gibert deia que
si erem pel Servei sense uniforme significava que no ens hi estariem molta estona
allí. Als malats assignats a cada intern era obligatori prendre-lis la pressió arterial al
braç i a la cama i extreure-lis sang cada setmana per a fer una avaluació de la
velocitat de sedimentació de glòbuls rojos [prova de Westergren, encara avui
reconeguda com un exponent d’inflamació activa!] i un recompte de cèl.lules a la
sang. Molts cops les infermeres joves ens ho feien pels interns cercant el que les
invitéssim a sortir amb nosaltres. El que sí haviem de fer personalment eren els
sondatges gàstrics.
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EN GIBERT, CLÍNIC:

Durant la seva magistral visita bi-semanal a la sala en Gibert donava mostres als metges
i interns del Servei de la seva perícia i virtuositat clíniques, adquirides a l’Escola france-
sa, percutint la part posterior del tors dels malats i amb llapis dermogràfic delimitant la
silueta de l’aurícula esquerra.  Jo sempre havia estat in mente una mica escèptic d’aquest
mesurament i sortosament ara tenim mètodes objectius per a avaluar la mida d’aquest
òrgan.

En aquells temps als catedràtics els hi era permès el tenir consulta privada de pacients.
En Gibert no defensava els jeroglífics que les receptes mèdiques emulaven en aquella
època i m’havia demostrat com ell sempre feia les receptes mitjançant una màquina
d’escriure portàtil que tenia al costat de la taula del despatx. També ens deia que no
titubéssim en consultar els llibres de farmacologia/farmacopea, àdhuc davant del malalt,
per a posar-hi el nom i la dosi exacts del/s medicament/s a la recepta, i insistia que no
ho féssim de memòria per a “presumir” en front del malalt. Ens repetia que diguéssim al
malalt que ho feiem per a no donar lloc a cap equivocació. Això n’és de remarcable
provenint d’una persona dotada d’una memòria extraordinària. Aquesta norma seva
ocurria  a l’any 1950 i els jeroglífics han continuat de tal manera que, curiosament, al
2004 l’estat de Michigan promulgà una llei requerint que les receptes mèdiques havien
d’estar escrites de tal forma que poguessin èsser llegides per tothom.

Deixant de banda la Cardiologia, que naturalment era el tema preferit per Gibert, quan ell
donava classes de Digestiu explicava un tractament racional de les diarrees de causes
alimentàries[5]  que anys després me’n adoní que als països “avançats” no tenien ni  idea
de com tractar-les.

 També insistia molt en la higiene perineal. Parlava clarament sobre aquest tòpic i sostenia
que el metge no havia d’estar reprès pel motiu de pudor humà. En la literatura mèdica hi
havia dades de portadors perianals d’estafilococs. S’havia dit que aquests individuus
podien ésser propagadors de bactèries i eren més perillosos que els portadors nasals.
Normalment en l’àrea aboral de la pell s’acumulen els detritus orgànics. Amb la humitat,
calor i foscor d’aquesta zona microbis i fongs proliferen activament especialment amb
un pH local alcalí, i causen una dermatitis que al llarg del temps és un factor contributiu
a les hemorròides, fissures i trombosis perianals. Per tant, recomenava que després del
paper higiènic l’àrea s’havia de rentar amb savó i aigua freda i secar-la completament.
Quants sofriments i quantes operacions anorectals s’estalviarien si les persones seguissin
aquestes normes. Anys després en un viatge de nostàlgia que fiu a Nova Zelanda
comentava als antípodes amb un metge [6] de la Universitat d’Otago a Dunedin, on jo
havia treballat, la remarcable similitud d’opinions sobre aquest tema.
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EN GIBERT, ENTUSIASTA IMPULSADOR DE LA RECERCA:

En Gibert era persona molt interessada en la recerca científica i ens estimulava a fer
treballs encaminats cap a la publicació. Tot just graduat, li diguí que desitjava fer el
doctorat al seu servei. Com a tema de recerca li diguí que estava interessat en el transport
del sodi i potassi a l’organisme. Immediatament em respongué que ho trobava molt
adient que estudiés els intercanvis dels cations sodi i potassi en malalts cardíacs. El
balanç dels electròlits al sèrum era un tòpic d’actualitat llavors, fins i tot hi circulaven
ocurrències tal com “el pacient morí després de la operació però sortosament els
electròlits eren normals”.

Cada servei tenia el seu laboratori i en Gibert m’arranjà un petit espai al taulell suficient
per a una persona prima. Jo tenia una certa experiència en el laboratori químic ja que
com una de les assignatures del doctorat  —que tot just s’havia autoritzat a fer-lo a la
Universitat de Barcelona [fins llavors només es podia obtenir a la Universidad de Ma-
drid]— havia escollit l’Anàlisi Química a la Facultat de Farmàcia, on a més hi havia estu-
diantes molt boniquetes.

El mètode “standard” als laboratoris per a determinació de sodi i potassi era per precipitació
d’aquests electròlits en el sèrum de la sang, crec que, amb cobalt-nitrit i amb succesius
rentatges, separacions, etc acabant amb un mesurament coloromètric. Sigui el que fos hi
havia tants passos que una sèrie d’anàlisis d’espècimens costava com unes 20 o 24 hores
de treball. Quan jo llegia la literatura mèdica en anglès i me’n adoní de la nombrosa
quantitat d’anàlisis fetes, em fiu prestar atenció a la metodologia que utilitzaven:  les
determinacions eren fetes mitjançant un aparell que en deien flame photometer.

De seguida informí al Dr Gibert de com els països capdaventers feien les mesuracions de
sodi i potassi: és a dir, per un mètode que en realitat era més aviat físic que no químic[7].
Em digué que anés a veure el Prof de Física Isidre Pòlit a la Facultat de Ciències. Al mateix
temps escrivirem a recercadors americans inquirint sobre el nou mètode de fotometria
de flama.  Un cop rebérem la informació i l’encoratjament del Prof Russell Elkinton de la
Universitat de Pennsylvania, amb el que departí anys després durant la meva afiliació a
aquella universitat a Filadèlfia, per a construir-ne un, el Prof Pòlit i jo treballàrem fent el
primer fotòmetre de flama[8] a la Península Ibèrica pertanyent al laboratori del Dr Gibert[9].
És curiòs les circumstàncies en les que haviem de treballar. En l’any 1951 la pressió del
gas era tan baixa a Barcelona que només podiem fer proves al laboratori de Física els
diumenges quan el sector industrial no consumia gas.  Més endavant solventàrem aquest
problem acoblant un “xuclador” al canó del gas malgrat que això era il.legal!  Mitjançant
amics [pen-pals, etc] al Regne Unit aconseguirem importar amb etiquetes estrafolàries
cél.lules fotoelèctriques, filtres interferencials, etc.
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VISITANTS  INTERNACIONALS:

A consequència dels seus treballs en Cardiologia i participació en Congressos a l’estranger
en Gibert conegué molts especialistes de renom internacional.  Així venien periòdicament
personalitats a donar conferències a la flamant aula de la Clínica Mèdica C. Un dia
arribaren el Prof John McMichael, director del Departament de Medicina a la Postgraduate
Medical School de Londres i el Prof  de Fisiologia Lovatt Evans. Per aquell temps jo tenia
una certa suficiència en anglès i en Gibert em demanà que anés amb ells per a un tour
de Barcelona i particularment per a fer una visita al Museu d’Art Romànic [perdó] “Mu-
seo del Arte Románico” com es deia llavors]. El Prof McMichael em preguntà què estava
fent al servei i al respondre-li que estava construïnt un fotòmetre de flama encaminat a
fer estudis d’electròlits en malalts cardíacs romangué bocabadat.

Mesos després quan jo fiu la solicitud per a una Beca d’estudis a travès de l’Institut
Britànic, la recomanació del Dr Gibert a McMichael fou un element decisiu per a que me
l’atorguessin. El dinamisme científic del Dr Gibert impressionà el Prof McMichael de tal
forma que l’any següent un altre membre del Servei, el Dr Josep Morató, també esdevingué
Becari. Així per un cert període dos deixebles del Dr Gibert estàvem treballant al mateix
temps al mateix hospital a Londres amb beques britàniques. Per cert que quan comencí
el període d’estudis a la Postgraduate Medical School al Hammersmith Hospital a Lon-
dres una de les coses que em demanaren fou que posés en marxa un fotòmetre de flama
comercial que havien adquirit de la companyia Evans Electroselenium Ltd que ningú
sabia com posar-lo a punt al Departament de Medicina. Hi havia un altre aparell construït
a l’hospital ubicat al laboratori general que era el que usaven.

Durant la meva estada a l’Anglaterra, del sodi i potassi estenguí la fotometria de flama al
calci[10] i passí a l’estudi de llur regulació i així fou com participí en el descobriment de
l’aldosterona:  la principal hormona reguladora dels electròlits[11-12].

EN GIBERT, HUMANISTA:

En Gibert tenia un interès humanístic molt ampli i així la seva càtedra patrocinà el curs de
la Història de la Medicina que era obligatori en aquell temps. Fou presentat pel seu
cunyat el distingit historiador Jaume Vicens i Vives; malgrat que a molts estudiants no els
hi plaïa el tema elogiaren la qualitat de les classes.

En Gibert tenia molts contactes amb l’“intel.ligentsia” de Barcelona i aconseguí que la
revista Destino ens publiqués una pàgina al mes intitulada “La Medicina ante el Lector”
feta per en Gibert i mi, si bé firmada amb el difícil pseudònim d’Asclepíades. Recordo
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que un dels números coincidí amb la vaga d’usuaris de tramvies a Barcelona i malgrat
això haguí d’anar a les oficines de Destino a corregir les proves. En Vergès i en Lujan,
editors de la revista, volien articles sensacionalistes amb menyspreu del contingut, que
en Gibert i jo ens negàrem a contribuir-los; per tant, després de dos o tres mesos la
pàgina no fou més publicada.

Tot això em fiu interessar en la història de la medicina i quan era a Londres decidí cercar
documents testimonials del sojorn de Gimbernat a la Gran Bretanya el 1777 quan
demostrà en un cadàver davant els ulls del màxim cirurgià John Hunter el seu mètode de
tractar hèrnies que Hunter aprovà tot dient “You are right, Sir” i afegint-hi “Des d’ara faré
públic aquest procediment en les meves lliçons i l’aplicaré sempre que se’m presenti
oportunitat d’operar en el viu”. No hi ha cap dubte que Hunter complí la seva promesa ja
que l’epònim de lligament de Gimbernat ha perdurat a la nomenclatura anatòmica de
parla anglesa, l’únic d’un català. Jo no viu cap testimoni referent a Gimbernat, però en
canvi trobí a l’Hospital de St George a Londres els apunts d’una lliçó professada per
Hunter l’11 de gener del 1780 on aquest atribuia la primacia en el descobriment de la
circulació de la sang a Miguel Servet el 1542 i afegia que un tal “Pare Paul Sarpio vivia a
Venècia, ho entengué i ho revelà a l’embassador anglès allí, i ell ho revelà a Harvey que
immediatament l’establí”.  Havent obtingut una còpia d’aquest document, en Gibert i jo
publicàrem[13] aquesta troballa

Aquest fou l’únic treball que publicàrem conjuntament apart de dues comunicacions al II
Congrés Europeu de Reumatologia celebrat a Barcelona el 1952, perquè després d’haver
viscut la recerca a Londres jo sentia temor de tornar a Barcelona on me sentiria ofegat
científicament i econòmica.  Tenint la oportunitat d’aceptar un lloc d’investigador professorat
a Nova Zelanda en Gibert m’encoratjà a acceptar-lo no tan sols moralment sinó també en
petits detalls quan, per exemple, encara recordo que em portà en el seu automòbil a un
laboratori de l’estat on donaven immunització contra la febre groga que m’era necessària
ja que el vaixell on jo viatjaria des de Southampton havia de creuar el canal de Panamà.

Havent-me passat al camp de la medicina experimental el tema de la meva tesi doctoral
canvià i esdevingué un estudi farmacològico-endocrí sobre esteroids anabòlics apadrinat
pel Departament de Farmacologia del Prof García-Valdecasas, si bé el Dr Gibert hi figurava
també en el Tribunal de Tesis.

EN GIBERT COM A PERSONA:

Els anys que jo treballí en el seu servei, físicament en Gibert era un home alt, més aviat
corpulent que tenia molta presència. Caracterològicament era un home optimista, jovial,
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afable, sempre disposat a guiar i empènyer els metges i ajudants que el voltaven.  Això sí,
volia que la gent al seu voltant fos treballadora. Fumava pipa. La nostra promoció acabaria
la carrera al mig del segle XX i això li donava una certa personalitat.  En Gibert l’anomenà
“Promoció clorofílica” perquè alguns estudiants en comptes d’anar a les classes
vegetaven afora al patí de la Facultat prenent el sol. La seva muller Adela Rahola,
provenint d’una rància avior catalana, era atractiva, molt simpàtica, de tracte senzill,
venia molt cops al servei i parlava amb tota naturalitat amb els interns i ajudants.

En Gibert era d’un tarannà liberal i mentre no criticava obertament el règim  —era massa
intel.ligent per a caure en aquest delicte—  de tant en tant feia obliqües remarques
sobre política. D’acord amb això quan Joaquín Ruiz Jiménez fou Ministre d’Educació al
govern franquista, en Gibert l’invità  a visitar la Clínica Mèdica C.  En aquell temps ell ja
estava en camí d’establir-hi una Escola de Cardiologia, però per qualsevol cosa s’havia
de demanar permís a Madrid[14].  Com aprenguèrem anys després Ruiz Jiménez demostrà
un grau de dignitat elevat i aviat fou destituït pel govern franquista.

A la càtedra “ni que decir tiene” que s’havia de fer tot [lliçons, instruccions, avisos,
examens, etc] en castellà, però a les sales parlàvem en català. Quan hi havia algun estudiant,
recalcitrant, que deia que no entenia el català, en Gibert repetia el seu comentari o ordre
en castellà. També es dirigia en castellà als malalts que no sabien o no volien  —molts—
parlar català.  Llavors encara hi havia algunes germanes [monges] a les sales prenent
cura d’alguns aspectes dels malalts [amb un pagament irrisori ajudaven a tirar endavant
l’hospital]. Incontrovertiblement elles procedien del sector castellà, però eren molt
tolerants en deixar-nos parlar català als metges, infermeres i interns.

Quan el científic català Duran i Reynals  —el de la hialuronidasa—   establert a la University
de Yale a New Haven, Connecticut vingué de visita a Barcelona, en Gibert s’ho engiponà
per a que Duran i Reynals dongués la seva conferència en català un vespre a l’aula de la
Clínica Mèdica C passant l’anunci de boca en boca —tot referint-se-n’hi com una
presentació privada. Això ocorregué al principi de la dècada dels 50, i potser fou el primer
cop post-Guerra Civil d’Espanya que una conferència es donà en català a la Facultat de
Medicina.

En aquells temps d’un florid “Nacional-Catolicismo”, quan totes les persones anaven a
missa per a demostrar que eren afectes al règim polític, jo estic convençut que en Gibert
era un catòlic practicant sincer. Llavors a l’església la missa, excepte per l’evangeli i el
sermó [quan n’hi havia], es deia en llatí: el sacerdot anava descarregant el llatí a mitja
veu i un/s acòlit/s responia/en mecànicament en llatí memoritzat, mentre la congregació
restava muda. En Gibert a cops tenia improvisacions extemporànies durant la seva lliçó:
un dia es referí al fet que la gent no sabia el que el capellà llegia i afegí que hi havia llibres
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missalets en llatí per als membres de la congregació. Aprofità també la ocasió per a fer-
nos el repte que nosaltres estudiants universitaris, després de 7 anys de llatí [com era en
l’esgotador Batxillerat Pla del 1938], ens conforméssim en assistir a una missa on no
sabiem el que anava passant, quan podíem llegir i entendre el text llatí. En Gibert continuà
fent-nos una crida com a intel.lectuals per a que anéssim a missa duent-hi un missal.  Ell
predicava amb l’exemple perquè en algunes ocasions de misses celebrades a l’hospital
jo veia com ell portava el seu missalet. Fins a cert punt es considerava com afemellat en
aquella època per a un home portar un missal a la mà.

En Gibert em convertí a mi a deixar de banda “el respecte humà” i havent adquirit un
missalet des de llavors portava el meu a l’església i seguia la missa en llatí entenent
totes les pregàries i passos. Hi havia també missalets llatí-castellans. Dubto que en
aquell temps es pogués trobar un missal llatí-català [potser a Montserrat només], que a
més hauria aixecat la sospita de separatista per al portador amb totes les conseqüències
acadèmiques i policials.

La seva dedicació catòlica és reconeguda per la seva pertinença[15] com a Membre del
Comitè Mèdic Internacional de Lourdes

EPÍLEG:

Com es sabut el Prof Gibert durant el III Congrés Europeu de Cardiologia a Estocolm el
1956 sofrí un gravíssim accident de trànsit a l’ésser atropellat per un tramvia. Això l’apartà
per uns mesos de la vida professional, si bé hi tornaria de forma indefallent tan aviat com
pogué.

Durant les meves visites a Barcelona —no molt nombroses—  l’anava a veure.  La darrera
vegada fou  l’agost del 1992 durant els Jocs Olímpics de Barcelona.  Parlàrem de la mort
de la seva muller Adela, ocorreguda bastants anys enrere, i de les vicissituds dels seus
fills. Per l’altra cantó, estava molt content i orgullós d’haver ingressat com acadèmic
numerari a la Real Academia Nacional de Medicina el desembre de 1991 després d’haver-
ho fet com a corresponent el 1951. Em donà una còpia del seu discurs[16]  per a la
recepció amb la dedicatòria “Al Prof. Josep Garcia Llauradó amb l’afecte, l’estima i la
consideració del Dr Gibert Queraltó; 10 agost de 1992”.

Després d’uns anys fent recerca mèdica experimental i d’haver obtingut un Master en
Enginyeria  Biomèdica a Filadèlfia i ensenyat per alguns anys aquesta disciplina[17], decidí
enfocar-me cap el camp de la Medicina Nuclear. Precisament per aquell temps sorgí
l’aplicació del catió tal.li radioactiu a la Cardiologia [18], de forma que he retornat,
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metafòricament, a la situació en la que comencí la meva ajudantia al Servei del Prof Gibert.
El Prof Gibert i Queraltó fou una persona que decisivament contribuí a la meva formació
professional i he cregut que devia ésser un deute de gratitud l’haver escrit aquest treballet
commemoratiu del seu neixament per a difondre alguns aspectes de la seva personalitat
i influència pedagògica.

NOTES:

1. Corbella, J.  Història de la Facultat de Medicina de Barcelona 1843-1985.  Fundació Uriach, Barcelona, 1996, p
301.
2. Ibid., p 295.
3. Ibid., p 304.
4. Ockham o Occam, William of —.  Filòsof anglès de l’orde franciscà de la primera part del segle XIV, famós pel
dictum Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem,  o segons altres fonts Entia non sunt multiplicanda ad
infinitum; “les entitats no han d’ésser multiplicades/ sense necessitat  o /a l’infinit”.  O sia, parlant de patologia
mèdica: “intenteu d’atribuir tots els símptomes a una sola causa”.
5. Les primeres 12 hores en dejú només prenent tasses de te diluït, a temperatura ambiental i sense sucre; seguit
després per una torradeta de pa blanc sense cap additament.  Al segon dia es continua amb el te diluït, etc i una
torradeta a l’hora que seria cada àpat; al vespre s’hi afegeix un troç de carn sense greix a la graella.  El tercer dia
comença una dieta normal amb precaució evitant greixos, begudes amb gas i masses fruites i verdures.  Veritablement
n’és molt d’eficaç.
6. Heslop, J. H. Primary pruritus ani. Dis. Colon Rectum, 1966; 9: 119-120.
7. El principi de la fotometria de flama és ben senzill: quan una solució contenint el catió sodi és introduïda dins una
flama li confereix un color groc distintiu [n’és d’observació habitual per les ames de casa que quan es sobreeixei una
olla de brou la flama es torna groga per una estona].  Les dificultats són a fer-ho de forma quantitativa [amb cèl.lules
fotoelèctriques i galvanòmetres molt sensitius] i específica [filtres òptics interferencials] ja que als fluids orgànics el
sodi està acompanyat per altres cations [potassi, calci, magnesi, etc] que donen altres colors a la flama.
8. Pòlit, I. i Garcia-LLauradó, J. Ein im Laboratorium leicht herzustellendes Flammenphotometer. Biochem. Z., 1953;
323: 418-423.
9. La decisió de publicar el treball en alemany en una prestigiosa revista biomèdica fou molt estudiada i ens semblà,
incloïnt-hi el Dr Gibert, la millor en aquell temps.  Publicar-lo en una revista ibèrica hauria estat estèril; en revistes de
parla anglesa no era res de nou.  En canvi, Alemanya i els països d’influència científica alemanya encara eren
pobríssims després de la Segona Guerra Mundial.  Ens ajudà el fet que el Dr Massons era una coneixença del Prof
Lang, editor de la revista.  Els resultats foren ben satisfactoris i rebèrem moltes notes d’aprovació i nombroses
solicituds per a separates.
10. Llaurado, J.G. Simplified estimation of calcium in biological materials by flame photometry. J. Clin. Path., 1954;
7: 110-115.
11. Cope, C.L. i Garcia-Llaurado, J. The occurrence of electrocortin in human urine. Brit. Med. J.,1954; 1: 1290-
1294.
12. Llaurado, J.G.  Primary aldosteronism. Brit. Med. J. 1955; 1: 851-852.
13. Garcia-Llauradó, J. i Gibert-Queraltó, J. Miguel Servet, descubridor de la circulación de la sangre.  Un testimonio
inédito de John Hunter. Med. Clinica-Barcelona, 1953; 21: 368-371.
14. Una anècdota interessant és que a la dècada dels 60 la ciutat de Lleida [o caldria dir-hi Lérida per a donar-li més
regust?] volgué comprar uns autobusos per al servei a la ciutat. Per a aquesta compra calia demanar permís a
Madrid.  Malgrat que la solicitud del permís es trameté al seu degut temps, el resultat fou que els autobusos arribaren
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primer i hagueren d’estar aparcats sense fer servei uns quants mesos fins que les autoritats a Madrid es dignaren
a concedir el corresponent permís.  Això sortí als diaris d’aquell temps.
15. Cranston, R.  The miracle of Lourdes. Image Books, Doubleday, New York, 1988, p 80 i p 335.
16. La capacidad funcional del individuo sano pseudocardiópata y del cardiópata total o parcialmente recuperado.
Discurso para la recepción pública del Académico electo Excm. Dr. D. Juan Gibert Queraltó el día 3 de diciembre de
1991 [a la Real Academia Nacional de Medicina].
17. Llauradó, J.G. Introducció a l’enginyeria biomèdica. Monografies Mèdiques, Edicions 62, Barcelona, 1976, pp
304.
18. Llauradó, J.G. Àtoms per a la salut.  Lliço Joan d’Alòs.  Centre Cardiovascular Sant Jordi, Barcelona, 1999.
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Josep Maria COSTA MOLINARI

RESUM: Amb motiu de la mort recent de Delfí Abella i Gibert (1925-2007), es fa una
aproximació  a la seva tasca com a psiquiatre a l’Institut Mental de la santa Creu, i de la
seva posició humanista orientada cap a postures antropològico-existencials. S’explica
la delicada desaparició del manicomi, que es va destinar a la seu de Nou Barris, i es va
organitzar un pavelló a sant Pau per a psiquiatria. Es repassa l’etapa com a professor de
psiquiatria a sant Pau, destacant la publicació del primer llibre de psiquiatria en l’àmbit
universitari en català: “Psiquiatria fonamental”. S’analitza exhaustivament la seva ex-
tensa obra científica, on destaca el premi Martí i Julià de l’Institut d’Estudis Catalans:
“L’orientació antropològica existencial de la psiquiatria” (1962).

Paraules claus: Delfí Abella Gibert. Institut Mental de la santa Creu. Psiquiatria a l’Hospital de sant Pau de Barcelona.

RESUMEN: Con motivo de la muerte reciente de Delfín Abella Gibert (1925-2007), se hace
una aproximación a su trabajo como psiquiatra en el Instituto Mental de la santa Cruz, y de su
posición humanista orientada hacia posturas antroplógicas-existenciales. Se explica la deli-
cada desaparición del manicomio, que se destinó como sede del barrio de Nou Barris, y se
organizó un pabellón en el Hospital de San Pablo para psiquiatria. Se repasa la etapa como
profesor de psiquiatría a san Pablo, destacando la publicación del primer libro de psiquiatría
en el ámbito universitario en catalán: “Psiquiatria fonamental”. Se analiza exhaustivamente
su extensa obra científica,  donde destaca el premio Martí i Juliá del “Institut d’Estudis
Catalans”: “L’orientació antropològica existencial de la psiquiatria” (1962).

Palabras claves: Delfín Abella Gibert. Instituto Mental de la santa Cruz. Psiquiatría en el Hospital de san Pablo de Barcelona.

*

Potser és prematur referir-nos a un amic mort fa pocs dies. Potser l’emoció ens pot
enterbolir l’objectivitat necessària per a una nota necrològica que pretén tenir un cert
gruix científic per a ser presentada en una sessió acadèmica. Tant se val. Em sembla que
la figura del Dr. Abella és prou rellevant en la Psiquiatria de casa nostra que superarà
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qualsevol deformació catatímica –com diríem de manera una mica pedant– i la realitat
s’imposarà a l’afecte.

Els mitjans de comunicació se n’han fet ampli ressò per la significació pública que com
a uns dels fundadors de la Cançó catalana ha tingut. Jo em vull referir ara exclusivament
a a Abella com a psiquiatre i com a humanista, aspectes que amb una unió inextricable
han dirigit tota la seva vida i que s’han projectat en la seva existència com a persona i
que, sense dubte el faran protagonista d’un aspecte de la psiquiatria catalana.

Va néixer a Barcelona el dia 2 de febrer del 1925. Va estudiar a la Facultat de Medicina
de Barcelona llicenciant-se l’any 1949. De bell antuvi va orientar-se cap a la Psiquiatria.
L’activitat d’Abella com a psiquiatre pràctic es va desenvolupar a l’Institut Mental de la
Santa Creu on hi va ingressar a principis dels anys cinquanta i d’on en va sortir quant ja
les forces no li ho permetien, més enllà de la seva jubilació oficial. Abans havia col·laborat
al Dispensari de Psiquiatria de la càtedra de Patologia General de la Facultat de Medicina
on havia treballat amb el Dr. Josep Mª Pigem i on havia travat amistat personal i científica
amb el malaguanyat Xavier Gurría. També freqüentava la càtedra de Psiquiatria del Prof.
Sarró especialment en els Seminaris que s’hi impartien. També va atendre una consulta
privada de prestigi.

Com a professional Abella s’ha distingit en el camp científic per la seva posició humanista,
inicialment orientada envers postures antropològico-existencials que li permetien superar
les limitacions dels models freudians o rabiosament mecanicistes, introduint la dimensió
personal, antropològica i cultural, més d’acord amb la seva visió del món, de la seva
personal Weltanschauung. Abella va anar derivant amb el transcurs dels temps envers
posicions més científico- naturals arrossegat pels avenços en neurociències i per empenta
de la psicofarmacologia en el tractament dels malalts mentals.

Fou amb tot l’IMSC on va desenvolupar-se la seva activitat mèdica. Primer com a Adjunt
al Departament de dones on varem coincidir a finals dels anys cinquanta, relació afectuosa
i intel·lectual, que només la seva mort ha interromput. A la jubilació del Dr. Fuster el Dr.
Abella va accedir a la direcció de la caduca institució. Sobre la seva persona va recaure
la difícil situació del vell manicomi. Situat enmig de dos forces enfrontades, Abella va
rebre de tots costats. Per un els qui volien fer desaparèixer les parets de l’Institut i bastir
sobre el seu enorme solar cases i més cases amb uns beneficis enormes i altres que
volien preservar la institució encara que amb les actualitzacions imprescindibles. L’IMSC
efectivament s’havia anat degradant fins a arribar a ser un lloc inhabitable. Per un costat
els veïns que reclamaven la institució com un equipament pel barri, els treballadors de la
casa que veien perillar el seu lloc de treball, o els propietaris (Molt il·lustre Administració
de l’Hospital de Sant Pau, Ajuntament) que veien en l’operació unes oportunitats
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econòmiques immenses, una especulació colossal. Tot això en plena transició política
trobava un brou de cultiu extraordinàriament favorable, progressistes contra reaccionaris,
revolucionaris contra feixistes i així podríem anar continuant.

Però la lluita no es plantejava només en el pla pragmàtic si no que a més a més tenia la
seva contrapartida en el terreny doctrinal. L’IMSC va ser un paradigma de la situació
creada per la irrupció de les denominades tesis antipsiquiàtriques que combatien les
arrels mateixes, les bases conceptuals i pràctiques de la psiquiatria. Dins els mateixos
col·laboradors de l’Institut Mental es va originar una divisió profunda.

En els enfrontaments Abella va quedar enmig. Per un costat les pressions de la MIA que
de totes passades volia eixugar els quantiosos dèficits de l’Hospital de Sant Pau i dels
qui Abella depenia jeràrquicament i dels qui havia rebut indicacions de impedir-li la
designació com a director i especialment les pressions d’alguns dels seus col·laboradors
rabiosament partidaris d’una reforma a fons del funcionament de la institució, abolint
l’autoritat, postulant una direcció acèfala i assembleària, una organització sense funcions
definides i un rebuig de les orientacions que vinculaven la psiquiatria amb la medicina.
Va tenir, això sí, el suport d’alguns col·laboradors i val a dir-ho la indiferència d’alguns
dels vells companys que no estaven per gaires lluites i que cercaven la tranquil·litat
personal amb actituds ambigües i esmunyedisses.

Dit d’una altra manera: per a uns Abella era un comunista, mentre que per altres era un
feixista. En realitat era una persona prudent, possibilista, gens extremista, un bon home
acabat, que va ser objecte dels atacs dels intolerants de tots cantons.

Abella amb l’ajut d’alguns dels seus diguem-ne partidaris va poder surar en aquestes
aigües turbulentes i va aconseguir que tothom, o gairebé, quedés més o menys satisfet.
El manicomi va desaparèixer, les seves instal·lacions, renovades, es van destinar a la seu
de Nou Barris, es va habilitar un pavelló a Sant Pau per a Psiquiatria de malalts de curta
estança i ambulatoris, es va organitzar un centre de dia i rehabilitació per a malalts
crònics i els que requerien una hospitalització perllongada es van distribuir entre els
hospitals psiquiàtrics de Catalunya. Això que explicat d’aquesta manera sembla fàcil no
ho va ser gens a la pràctica. Aquest procés de desintitucionalització va durar en el seu
període àlgid gairebé una dècada, moltíssimes reunions, vagues del personal, intervenció
de la policia, desordres interns, i especialment un patiment personal pel Dr. Abella que
mai se li reconeixerà prou. Va ser un home prudent, de tarannà pacificador, bonhomiós,
afectuós i que es va veure submergit en una situació gairebé caòtica que li va originar un
desgast emocional i un sofriment que amb tot va saber superar en part a base de
tolerància, flema i paciència.

El doctor Delfí Abella i Gibert (1925-2007)
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Poc abans de la jubilació del Dr. Fuster la recent creada gerència de l’Hospital de Sant Pau,
del qual depenia com és sabut l’IMSC, va entrar en relació amb la acabada de crear nova
Universitat Autònoma de Barcelona. El Rector-comisari Prof. Vicenç Villar i Palasí i l’esmentat
gerent, en nom de la MIA, van acordar que l’Hospital de Sant Pau seria la seu de la Facultat
de Medicina i en conseqüència es va encomanar a l’IMSC l’organització dels estudis de
Psicologia Mèdica i Psiquiatria de la nova facultat. I així va ser com el Dr. Fuster va ser
nomenat catedràtic interí, el Dr. Abella professor encarregat de la càtedra i qui escriu
professor encarregat de curs. No és ara el moment d’estendre’ns en aquests aspectes.
Només apuntaré que a la Facultat de Medicina, el Dr. Abella es va encarregar especialment
a la docència de la Psiquiatria, assignatura del cinquè curs de la llicenciatura, i la majoria
dels seus col·laboradors van ser nomenats professors adjunts i professors col·laboradors.
La docència exercida a la Unitat Docent de Sant Pau, una de les cinc Unitats Docents de la
UAB, va permetre la publicació d’un llibre de text, «Psiquiatria Fonamental », el primer text
en català de la matèria a nivell universitari. Abella no va aconseguir un nomenament formal
de catedràtic en no superar les oposicions que oportunament s’havien convocat. Altres
factors que no la vàlua científica, professional i docent van prevaldre i Abella va haver de
conformar-se amb un títol oficial de Professor titular. Amb tot ha estat fins la seva jubilació
un autèntic mestre, de la mateixa manera que va dur amb dignitat i prestigi la direcció del
nou departament de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau.

La seva producció científica, psicològica i psiquiàtrica, ha quedat reflectida, sense afany
d’exhaustivitat, en els següents títols més significatius:

«Estudio clínico y fenomenològico de la hipocondría». Universitat de Barcelona.1957. Es
tracta de la seua Tesi doctoral en què es proposa delimitar clínicament la hipocondria
atorgant-li un rang real o substantiu, diferent de les restants neurosis, fer una descripció
de la síndrome clínica i de l’actitud hipocondríaca en sentit antropològic i determinar la
seva nosotàxia, el pronòstic i el seu tractament. Després d’un examen crític de les
diverses definicions de la hipocondria proposa la següent: hipervaloració angoixosa
d’una síndrome de resonància somàtica i patològica, exempta d’objectivitat.

Defensa la realitat de la hipocondria que com a síndrome està composada per una
vivència de malaltia somàtica, un temor angoixós envolvent, més o menys manifest i amb
presència de símptomes de ressonància corporal, concrets, localitzats però no
objectivables. Constitueix, afirma, una somatonosofobia concretiva amb plena
individualitat que s’ha de diferenciar de la nosofòbia i tanatofòbia en les quals no hi ha
una concreció somàtica; de les crisis ansioses on hi ha somatització vegetativa, però no
vivència de malaltia somàtica; de la síndrome neurasteniforme on no hi ha angoixa i una
major tendència a una somatizació objectiva, difusa, no concreta; del trastorn orgànic
ignorat en el que hi ha una lesió causal, no hi ha nosofòbia, ni estructuració psicògena;
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de la reacció de somatització, en la qual hi ha símptomes objectivables; ni, finalment el
deliri de referència corporal, on el tema delirant és el cos i no el cos malalt, A més a més
en la hipocondria no hi ha convicció delirant sinó temors, dubtes, creença angoixosa.

Des del punt de vista fenomenològic considera que el símptoma hipocondríac sorgeix
d’una alteració afectiva, d’un sentiment sensorial (en el sentit de Scheler) producte de
la concreció tempoespacial d’un sentiment vital anòmal. El temor a la malaltia i a la mort
és un fenomen humà inespecífic. Allò que és especific o propi de la hipocondria és la
modalitat d’enfocament d’aquesta problemàtica amb dramatització de la vivència i intent
de solució no transcendent, orientada a la concreció somàtica i a la detenció de la
temporalitat. Pot comprendre’s com una reacció antropològica o personal de la hipovitalitat
i de la tanatofòbia. Seria la conseqüència d’un mecanisme de defensa enfront de la
insuportable vivència de finitud, a l’aconseguir una realitat convenient que encara que
molesta, dolorosa, i morbosa no l’és tant com l’anterior.

D’aquesta manera enfront de la fallada del mecanisme de superació transcendent –
ascesi o sublimació- del problema de la finitud i de la mort l’hipocondríac utilitza els
mecanismes higiopatogènics següents: extrojecció somatizadora, concreció localitzadora,
racionalització i busca de l’origen del mal, minimització del patològic, detenció de la
temporalitat, és a dir, allunyament de la vivència de finitud.

Des del punt de vista nosotàxic es pot situar la hipocondria com a revestiment o formes
pures entre les que es troben les reaccions i les personalitats. Acaba considerant els
aspectes poc brillants de les distintes estratègies terapèutiques d’aquesta entitat clínica..

Una altra obra que va tenir força repercussió fou «Mossen Cinto vist per un psiquiatre».
Barcino. Barcelona. 1958. Assaig on a través de l’estudi dels escrits del poeta
especialment dels escrits en defensa pròpia i de les diverses opinions sobre la personalitat
i les circumstàncies, arriba a la conclusió de que es tractava d’un paranoic clínicament
significatiu. Aquesta publicació va tenir una àmplia ressonància en el mon dels
verdaguerians, sovint contraris.

«El nostre caràcter». Rafael Dalmau. Barcelona. És tracta d’un assaig de psicologia
col·lectiva que pretén definir els trets característics de la personalitat catalana Tracta de
definir els conceptes de caràcter i de les diverses tipologies que s’han proposat. Descriu
les tesis de Kretschmer, de Jung, de Spranger, i de Heymans-Le Senne. A continuació fa
un recull de quant s’ha dit sobre la manera de comportar-se dels catalans i s’atura
especialment en les obres de Vicens Vives, Notícia de Catalunya i de Ferrater Mora, Les
formes de vida catalana. Després d’un ampli repàs de diverses opinions arriba a les
següents conclusions. La fórmula caracterogràfica de l’home català seria:
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Biotipus dominant pícnic,amb trets atlètics (tipus racial mediterrani)
Temperament ciclotímic amb impureses enequètiques (predomini de l’afectivitat
basal, ritme continu)
Extravertit irracional (abocat al món, captant-lo per les vies perceptiva i intuïtiva)
Actiu autèntic amb derivació de l’agressivitat
Secundari (continu; girat cap al passat i angoixat pel futur)
Home econòmic i social (amb un problema de transcendència, que intenta
resoldre pels camins estètic i religiós)
Parasocial (creador de la comunió fraccionària; poc positiu en sentit
macrosocial).

Presente y futuro de la psiquiatria. Anales de Medicina 43/2. 1957. Treball guardonat
amb el Premi Dr. Pi Molist en 1956. Es tracta d’un important treball de síntesi sobre la
situació de la Psiquiatria de fa mig segle i que té un especial interès per mostrar les
contradiccions de la nostra matèria en aquell moment i per plantejar les que considera
solucions a la situació. Considera que la crisi de l’especialitat experimentada de manera
aguda en aquelles circumstàncies derivava en part de la pròpia crisi de la Medicina. En
Psiquiatria es feia patent la necessitat d’adopció d’una metodologia cientificonatural i en
Medicina d’una actitud antropològica o psicosomàtica. Abella aborda la crisi de la Psiquiatria
des de perspectives distintes: la teleològica o crisi d’objecte o finalitat de la mateixa que
tendeix a estendre’s des del malalt tradicional a la patologia “menor” i fins a un
intervencionisme ambiental, des d’on sorgeix el moviment de la higiene mental i la dimensió
psicològica de la Patologia mèdica; la crisi metodològica que reclama abordatges distints
per a les diverses facetes de l’emmalaltir, com són la somàtica i la psicològica que
requereixen actituds en enfocaments diferents encara no resolts; la crisi pràxica amb els
molt diferents modes d’actuar enfront del malalt, des de les diverses psicoanàlisis, fins als
més influïts per les actualment denominades neurociències, o la psicofarmacologia in
estatus naixent per aquells dies; una crisi conceptual des del punt de vista nosològic que
va des d’una atomització de quadres fins a la psicosi única, per exemple, o com la negació
de la malaltia - Szasz encara no era conegut i els antipsiquiatres tampoc s’havien manifestat
públicament- però si que es postulaven des de determinades postures la idea que no hi
havia malalties sinó malalts i especialment la convicció de la insuficiència i caducitat de les
institucions que encara esperaven la imprescindible reforma.

A fi de donar resposta a aquests problemes Abella proposa canvis radicals en la
conceptualització de la malaltia evitant el dualisme cartesià, i desestimant la concepció
abusiva del pensament mecanicista. D’altra banda considera que l’orientació
antropològica existencial, com veurem en el seu treball corresponent, faria possible una
consideració més real i eficaç de la malaltia mental. Seria interessant, però ara no és el
cas, de comparar la situació actual amb el que Abella va predir que seria, fa mig segle.
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L’obra teòrica que considero més important d’Abella és «L’orientació antropològica
existencial de la Psiquiatria» (1962), “Premi Martí i Julià” de l’Institut d’Estudis Catalans.
El desenvolupament històric de la psiquiatria ha abocat a un moment de crisi en la que
s’enfronten dues postures radicalment oposades: organicista i psicologista, amb les
seves respectives derivades. L’orientació antropològica existencial representa un intent
de superar aquest anomenat per Ey dilema psiquiatricida, aquesta situació de crisi i que
pot considerar-se com una continuació de la direcció psicopatològica i fenomenològica
i en menor mesura de la psicoanalítica. En aquest treball Abella s’escarrassa en la
descripció de l’orientació antropològica existencial de la Psiquiatria mostrant com te el
seu basament filosòfic en els sistemes filosòfics de Heidegger, Jaspers, Sartre i Marcel
que s’engloben dins l’anomenat existencialisme iniciat en l’obra de Kierkegaard, que es
caracteritza per un renovat interès per l’home en la seva subjectivitat, el seu drama
interior, el problema del seu destí ultraterrenal, la seva tragèdia existencial, reblerta
d’angoixa, d’incertitud i de culpa. Considera les relacions amb els sistemes de Nietzsche,
Shopenhauer, Scheler, Hartmann, Ortega y Gasset y Unamuno, senyalant com a element
característic de l’existencialisme és la utilització del mètode fenomenològic de Husserl.
Per aquest hi ha dos tipus de coneixement: l’intuïtiu, o directe i el significatiu, que
complementa al primer car no és possible captar l’objecte des de totes les perspectives.
Per això només podem estudiar no l’objecte sinó la consciència de l’objecte. Per altra
banda Husserl divideix les ciències en fàctiques o experimentals i eidètiques o essencials,
les primeres basades en el coneixement intuïtiu-significatiu dels objectes i la segona en
les vivències dels objectes.

La fenomenologia afegeix que pel coneixement total cal afegir-hi la intuïció, l’atenallament
afectiu i la captació il·luminativa. Abella enumera els trets bàsics característics de la
Filosofia existencial i que pretén superar les limitacions del materialisme i del pragmatisme
científics.

L’aplicació de l’existencialisme a la psiquiatria ha donat origen a diverses concepcions
teorètiques entre les que menciona la psicologia comprensiva de Jaspers, l’anàlisi de
les experiències de Spranger, l’anàlisi fenomenològica dels actes i de les intencions de
Kronfeldt, la consideració constructiva de von Gebsattel i Erwin Straus, el mètode de la
intuïció fenomenològica de Minkowski, el “Daseinsanalyse” de Binswanger, l’anàlisi i la
logoteràpia de Frankl, l’analítica existencial psiquiàtrica de Boss, i les consideracions
filosòfiques de l’home de Vans der Horst. En síntesi Abella especifica llurs característiques
comunes que defineixen l’orientació existencial de la psiquiatria:

1. Origen psicologista que marca la preferència per l’estudi de l’home en la
seva subjectivitat.
2. Una preocupació humanista.
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3. Un holisme superador del dualisme ànima-cos.
4. Una metodologia fenomenològica, sense rebutjar l’actitud científico-natural.
5. Un antietiologisme i un antinosologisme, accentuant el paper de l’home-
malalt.
6. Una preocupació pel sentit, l’ètica i la llibertat de la persona i, finalment
7. Una orientació psicoterapèutica basada en el contacte humà positiu.

Aquestes han estat les bases del pensament conceptual d’Abella durant tota la seva
vida professional. Tanmateix mai va ser un teòric exclusivista sinó que sensible a les
limitacions d’aquesta orientació, sobre tot les insuficiències a l’hora de les seves
aplicacions pràctiques, i els espectaculars avenços de les neurociències, genètica,
biologia molecular, psicofarmacologia, i de les tècniques exploratòries, entre altres, el va
conduir a actituds més basades en la clínica, més arrelades en el dia a dia i menys
especulatives.

«Què cal saber d’Higiene Mental?». Barcino. Barcelona. 1963. Petit llibre que no per ser
de divulgació estigui mancat de bellesa literària. Té un ampli i rigorós contingut i una
exposició planera, apta per a un públic general, fent-se ressò de les darreres aportacions
del moment. Acaba amb un vocabulari per a facilitar la comprensió del text.

Pròleg a «Psicopatologia de la vida quotidiana» S. Freud. Edicions 62. Barcelona. 1966.
Traducció al català de la coneguda obra.

Pròleg a “La por a la llibertat” d’Eric Fromm. Edicions 62. Barcelona. 1979

Un capítol, de circumstàncies sobre psicopatologia en un «Manual de Psiquiatria» (1976),
publicat pel qui li va, diguem-ne, usurpar la càtedra.

«Psiquiatria Fonamental». Barcelona, Edicions 62.1981, llibre col·lectiu ja citat fa un
moment que conté els coneixements de l’especialitat del moment en que fou escrit que
agrupa els diversos capítols redactats per cadascun dels seus col·laboradors en la
docència de l’assignatura dins el programa de la Facultat de Medicina de la UAB. És el
primer manual redactat en català, llibre de referència de la carrera a la unitat docent de
l’Hospital de Sant Pau. L’acollida d’aquest llibre fou celebrada i elogiada per la major
part dels responsables de la docència de la Psiquiatria. No obstant això hi va haver una
critica (Avui, 23 de gener de 1982) signada per un tal M. Ibarz, sens dubte atiada per
alguns partidaris dels encara actius antipsiquiatres que el van criticar durament per
l’enfocament “biologista” en que es basava, per considerar que ignorava que la malaltia
mental era l’expressió “de les contradiccions socials”i l’acusen descaradament de ser
una afusellada del Manuel de Psychiatrie d’Enri Ey, i de no aportar cap idea de la
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Psiquiatria des de 1930, demostrant ignorància de qualsevol intent de renovació. Es fa
notar repetidament, amb traïdoria maquiavèlica que ha estat l’única obra científica
subvencionada per la Generalitat. La resposta del Dr. Abella publicada al mateix diari
pocs dies després, no es va fer esperar qualificant l’anterior article com un pamflet
insidiós que l’indigna i el dol, planyent-se d’una crítica invectiva i desvergonyida sorgida
d’un grupúscul d’un sectarisme total.

Es tracta d’un manual per a estudiants on es repassen tots els aspectes importants des
de la tradició ortodoxa, científica i clínica, en aquells moments, d’autèntica actualitat.

En aquest Manual, s’ocupa personalment dels capítols següents: Introducció; Psiquiatria
i Medicina; Corrents conceptuals i metodològiques en Psiquiatria; Propedèutica
psiquiàtrica; Psicopatologia general; Etiologia i epidemiologia psiquiàtriques; Nosologia
psiquiàtrica; Neurosi; Psiquiatria forense i Funcions psiquiàtriques del metge no
especialista. Figura a més com a corrector dels restants capítols i com a col·laborador en
molts, de manera que pot considerar-se com una obra personal seva. En la introducció
justifica la publicació del llibre com una temptativa d’oferir a l’estudiant i al metge no
especialista els coneixements fonamentals de la Psiquiatria del moment. Afirma que
tracta de superar l’obstacle que dificulta la integració de la Psiquiatria a la Medicina i de
presentar una imatge actualitzada. “Estem en l’hora de la Psiquiatria biològica,
certament. Però, també en la de la Psiquiatria de síntesi”. Aquesta afirmació el distància
una mica, com ja hem dit, de les seves anteriors posicions, degut, sens dubte, a la
influència patida per les manifestacions contestatàries sobre assistència psiquiàtrica i
sobre la psiquiatria en general que, a pesar de la seva desmesura, han contribuït a una
presa de consciència de la societat i de la comunitat mèdica en referència al tema.
D’altra banda s’havia rendit als progressos tècnics de la psiquiatria que començaven a
adquirir un grau satisfactori de divulgació.

ALTRES PUBLICACIONS

Estudio sobre la organización higiogénica en los desarrollos y procesos
psiquiátricos. Actas luso-esp Neur Psiq. 9, 4, 1950. En col·laboració amb F J
Gurria.

Estudio sobre la organización higiogénica en los desarrollos y procesos
psiquiátricos. Actas luso-esp Neurol Psiquiat, 4, 1950. En col·laboració amb
F.J. Gurria

Sentido y valor de lo “bionegativo” en Psiquiatría. ACMCB Barcelona 1951. En
col·laboració amb FJ Gurría
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El lenguaje figurado o metafórico en psicoterapia. Actas luso-esp Neurol
Psiquiat. 7, 2, 1952. En col·laboració amb FJ Gurría.

El lenguaje figurado o metafórico en psicoterapia. Acta luso esp Neurol Psiquiat,
7, 2, 1952. En col·laboració amb FJ Gurría

Hacia una nueva visión de la psicopatología general. Actas IV Congreso Nacional
de Neuropsiquiatría. Madrid. 1954. En col·laboració amb con Martí Tusquets.

Precisiones sobre la patología de la sensopercepción. Anales Med. 1955. En
col·laboració amb Bassols

La clorpromazina-reserpina en la sociabilización de las psicosis crónicas. En
col·laboració amb J Fuster. 1958

Bases criteriológicas de la renovación psicosomática de la medicina. Medicina
clínica, 33, 6, 1959. En col·aboració amb Ch. de Nogales.

La actitud querulante en grupos comunitarios. Pub IMSC Barcelona.1959

La orientación psicosocial en la Clínica psiquiátrica. Pub IMSC Barcelona:
1960

Aplicaciones clínicas de la tipología psicosocial. Pub IMSC Barcelona: 1960

Pròleg a «Psicopatologia de la vida quotidiana» S. Freud. Ediciones 62.
Barcelona. 1966. Traducció al català.

Pròleg a “El miedo a la libertad” de Eric Fromm. Ediciones 62. Barcelona. 1979

Un capítol, de circumstàncies sobre Psicopatología en un «Manual de
Psiquiatría» (1976), publicat per C. Ruiz Ogara.

Alteraciones seniles y arterioesclerosas. Curso de Gerontología psiquiátrica

Psiquiatría de Urgencia en la pràctica medica. J Fuster y cols. Ariel Barcelona.
1964. Capítulo XVI. Nosofobia e hipocondría. y Capítulo XXI. Conflictos psíquicos
laborales. Neurosis de renta.

Mecanismos de adaptación familiar, laboral y social. En el Curs sobre Problemes
assistencials de les psicosis cróniques. 1967.

En les publicacions dels Cursos de Psiquiatría Antropológica organitzados a l’ IMSC.
La idea de si mismo. 1955
El vivir hipocondríaco. 1956
El desarrollo histórico de la personalidad psicopática. 1957.
Los criterios vital y existencial del trastorno afectivo fàsico. 1958.
Delirio y realización existencial. 1959.
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Pròleg a «El paciente heroinómano en el hospital» de Cadafalch i Casas. Madrid.
MCR. 1993.

Sigui com vulgui Abella ha deixat una empremta, a la meva manera de veure molt
significativa, encara que poc coneguda, en la seva petita obra d’assaigs. Tots vénen
caracteritzats per la seva catalanitat i per l’interès en la cultura que ja podem entreveure
en alguna de les publicacions ja esmentades, situades en la frontera de la psicologia/
psiquiatria amb la catalanitat amb l’ humanisme i la cultura. Vegem-ne, ara, unes quantes:

«Ortega-Unamuno-D’Ors-Camus». Criterion. Barcelona. 1960. L’editorial franciscana,
Franciscàlia, editava una col·lecció ideològica d’assaigs d’orientació cristiana, formada
per librets habitualment escrits per diversos autors que tractaven des de diversos punts
de vista, una mateixa temàtica, sovint constituïda per un personatge. Abella va col·laborar
en tres d’aquestes publicacions.

Amb col·laboració de distingits intel·lectuals catalans va contribuir junt amb el P. Basili
de Rubí, JB Manyà, J. Civera, J. Fuster, A. Esclasans, JM. Valverde, J Triadú, J Sarri, J.
Argenté, A d’Heldom i F de Urmeneta, en el titutal Ortega-Unamuno-D’Ors-Camus on
Abella s’encarrega d’un assaigs sobre “El vitalisme d’Ortega”.

 Un altre és «Aspectes de la cultura catalana actual». 1961. Obra també com l’anterior de
diversos autors (Ll Gassó, J. Sarri, A. Esclasans, M. Serrahima, O. Bohigas, A. Cirici-
Pellicer, M. Porter, F. Miracle, M. Valls, A,. Mirambell, T Roig i Llop i J. Perarnau) on Abella
tracta de “La distribució de la cultura” en el qual després de considerar l’accés als bens
culturals a través dels temps, arriba a la conclusió de que avui en dia la distribució de la
cultura és ben injusta i acaba afirmant que: “Per tal d’arribar a un estat satisfactori han
d’augmentar geomètricament les proporcions estadístiques referents als llibres llegits,
als museus visitats, a la música escoltada, als “hobbies practicats”, las països vistos, a
les amistats profundament disfrutades... Mentre l’aliment cultural de la massa sigui, en
exclusiva, el cinema, la ràdio i la televisió, l’espectacle esportiu desenfocat i el ball, el
week-end sistemàtic, els objectes lluents i les màquines de córrer, podem assegurar que
una gran part de la humanitat és digna de compassió, que ha estat privada injustament
d’un tracte amb els valors de l’esperit als que té tant de dret com a viure”. Com es pot
comprovat insisteix amb alguns dels tòpica ja formulats en “Totems actuals”

El tercer llibre col·lectiu que hem esmentat és el relatiu a «Antoni Gaudí», Franciscàlia.
Barcelona. 1964. En aquest s’estudia la personalitat del genial arquitecte com a home,
la seva obra i les anècdotes relacionades amb ell. Abella hi participa junt amb altres
autors com Puig Boada, Bonet, Esclasans, Casanelles i Civera Sormani. S’encarrega de
fer el retrat caracterològic del personatge, tal com havia fet abans amb la figura de
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Verdaguer i amb la temptativa de definir els trets dels catalans. En aquest assaig descriu
alguns dels trets comportamentals coneguts més característics d’en Gaudí, els diversos
sistemes que poden aplicar-se per a una diguem-ne “psicografia” (Kretschmer, Jung,
Spranger, Le Senne i les formes elementals de sociabilitat, tal com havia fet en altres
ocasions)i conclou que Gaudí podia ser descrit com a tipus picnic amb trets atlètics;
temperament ciclotímic amb un important component enequètic, amb un tipus de reacció
expansiva, equilibrat pel que es refereix a la relació subjecte-objecte amb un predomini
de la extraversió sobre la introversió; complet en les funcions bàsiques, amb preeminència
de les irracionals, és a dir, sensació i intuïció; amb una forma de vida duals, estètico-
religiosa i amb un tipus parasocial, amb components creadors i base hiposocial fecunda.

«Tòtems actuals i altres assaigs». Editorial Moll. 1960. En petit llibret que reuneix cinc
assaigs que tracten de temes diversos que tenen, però, un aspecte comú derivat de la
condició de psicòleg i de psiquiatre de l’autor. Examina, des d’aquesta perspectiva,
problemes del nostre temps i del nostre país emprant els seus interessos i coneixements
que van des de l’antropologia, l’ humanisme, la sociologia, la política i la història, amb un
afany d’interpretació de l’esperit dels temps caracteritzats, afirma, per travessar una situació
de crisi en la qual s’enfronten dos sistemes de valors oposats, l’idealisme i el racionalisme,
la natura i l’esperit, l’individualisme i. el col·lectivisme, el nacionalisme i l’universalisme, el
particularisme i, diriem ara, la globalització-, el formalisme i l’informalisme, que són,
nogensmenys, expressions de l’antinòmia home-món. La crisi prové bàsicament de la
dualitat derivada de la condició doblement objectiva i subjectiva de la realitat viscuda per
l’home. Hi ha un nivell lògic, objectiu i un altre de màgic, subjectiu. “Convé –diu- escatir tots
els fenòmens amb aquesta doble visió...”. Amb aquesta presa de posició repassa aquelles
influències que determinen molts dels comportaments de l’home d’avui que bateja amb el
no de “tòtems”, Abella considera que els tòtems actuals poden ser: la ciutat, amb els seus
aspectes positius i les seves desavantatges, la pressa, el week-end, la màquina, el diner.
l’esport, o la droga, que pretenent satisfer les necessitats psicològiques bàsiques, aboquen,
en llur exacerbació a una degradació dels valors espirituals.

En un altre assaig titulat “La falç i el martell”, revisa els aspectes positius i negatius del
comunisme, les utopies en les quals hi veu també una possible dualitat: unes utopies
basades en el progrés tecnològic que ofega i fa desaparèixer els valors humans i unes
altres en les que sense obviar aquests avenços s’exalten les condicions personals,
ètiques i espirituals.

En un tercer assaig, “Dues utopies” hi examina el dilema plantejat pel progrés tècnic
enfront als valors humans. Després d’imaginar dues posibles utopies que desemboquen
en una tragèdia, es pregunta “per què no hem de confiar en un autèntic desplegament
dels valors de l’esperit de l’home?”

Josep Maria Costa Molinari
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En “L’arbre de la ciència” insisteix en cercar una solució a l’antinomia existent entre la
ciència i la tècnica que estriba en rebaixar l’orgull i presumpció de la primera i humanitzant
la segona de manera que permetent que en la realització de l’obra humana s’expressi el
desig d’espiritualitat de l’home. Aborda la doble condició d’allò que anomenem ciència,
rigorosa, metodològicament impecable, objectiva, “ferotgement ambiciosa”, que ens ha
dut a un progrés innegable, però que, per contra, no ha estat capaç d’explicar, per
exemple, l’immens món intern, l’experiència personal de cadascú de nosaltres. Aquesta
dicotomia caracteritzada per Dilthey en diferenciar les ciències de la naturalesa de les
de l’esperit, permet a Abella una crítica de les actituds cientificistes que pretenen explicar
la realitat mitjançant una anàlisi filosòfica desproveïda d’una visió tornem-ho a dir,
humanista.

En el darrer assaig “Màgia i imaginació”, s’enfronta amb una altra de les nombroses
contradiccions de la nostra cultura, entre el món de la màgia i el món de la imaginació
amb la lògica. Inspirat en la ideologia de Maritain – propera a la del nostre autor-,
conclou que l’home no pot prescindir dels símbols, dels valors artístics, religiosos,
espirituals, transcendentals, inassolibles, per ara, a una anàlisi rigorosament científica i
es lamenta de la “decadència imaginativa dels darrers temps”. Acaba afirmant que “la
humanitat camina –ha de caminar- cap a una renovació integral, sintètica, rectificadora
de velles i actuals insuficiències”.

«Geni i catalanitat de Ramon Llull». Dalmau. Barcelona. 1964. En aquest llibret de poc
més de cinquanta pàgines, examina la personalitat de Ramon Llull a la llum de la
psicologia. Després de definir què és un geni i d’enfocar la coneguda concomitància
entre geni i bogeria i després de determinar les característiques fonamentals de la
personalitat més destacada del Medioevo, arriba a la conclusió que, en efecte, Ramon
Llull és un autèntic geni i d’un geni amb els atributs essencials que podrien caracteritzar
el poble català. Per a Abella el geni vindria determinat per ser un tipus humà individual;
de trets caracterològics desmesurats i d’aparició molt escassa; superdotat en talent i
aptituds; creador d’una obra comunicable; posseïdor d’un sentit i un valor primordials;
protagonista del desenvolupament cultural de la humanitat, particularment en els seus
moments paroxismals; asincrònic amb la seua època, mal comprés, solitari; malalt mental
o persona anormal psíquicament; missioner inconscient; ser suprasocial; treballador
irregular, fàsic; posseïdor d’un do especial de creació que li assimila a la inspiració o a la
intuïció; finalment situat en un lloc elevat des d’on contempla una cultura passada i
escolta la crida de què ha de vindre. Una vegada establit este model passa a descriure
les teories que s’han abocat per a explicar el fenomen de la genialitat, com per exemple,
la mitològica, la degenerativa, l’antropològica materialista, o la psicomètrica. A més
descriu diversos tipus de geni: el savi, l’artista, el sant i l’aventurer. Després d’estes
consideracions arriba a la conclusió que Llull, clarament va ser un autentique geni que

El doctor Delfí Abella i Gibert (1925-2007)
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encaixa en els seus trets amb què el propi Abella va definir, com hem vist, en un altre
estudi.

Delfí Abella fou un home pregonament religiós, políticament inclinat envers la social-
democràcia en la qual va militar durant l’època en la que el seu cunyat n’Anton Canyelles
n’era el president i fins hi tot es va presentar en la llista com a diputat del Parlament de
Catalunya amb l’UDC. Tenia un exquisit sentit estètic i era capaç de veure en la cosa més
senzilla el punt de bellesa que li era propi. Calia veure, per exemple, la col·lecció de
bastons o de carabasses que anava fent. Destacava com a escriptor i la seva prosa era
pulcra i afilada, precisa i rica. Mostrava una pulcritud i un bon gust en la seva indumentària,
en el seus posats i en el seu comportament, considerat i respectuós, amb prou feines se
li podia sentir una paraula malsonant ni malparlar de ningú. Tenia un accentuat sentit de
l’humor i un singular gust i distinció en les formes. El seu sentit artístic que es va manifestar
en les seves cançons –és ben sabut com hem dit, el seu impacte social com a fundador
de la Nova Cançó Catalana- , en les seves poques actuacions en públic, però també en
escrit de joventut, en unes novel·letes de cowboys que signava amb el pseudònim de
Mac Ariel. Forçosament he d’afegir que, en certa mesura, la vida no li ha estat fàcil,
sobretot quant darrerament la pèrdua del seu fill i les seves malalties han posat en
evidència una fortalesa, un esperit de sacrifici i una enteresa poques vegades vistes.
Voldria assenyalar, per acabar, que Abella, a més a més de tot això, i resumint, fou un
profund pensador, un psiquiatre de prestigi, director de l’Institut Mental de la Santa Creu
durant els anys de transformació i un dels fundadors de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en la que ha deixat una marca distingida, especialment a la Unitat Docent de
l’Hospital de Sant Pau.

Li van faltar dos dies per haver pogut complir vuitanta-dos anys.

Com ve a dir l’himne universitari el seu record “sempre estarà rodejat de flors” i
acompanyat del nostre afecte.

Josep Maria Costa Molinari
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CORBELLA I CORBELLA, Jacint

RESUM: S’analitza que la medicina és una ciència en creixement, amb una millora de
l’assistència i de la qualitat de vida, gràcies als avenços en el diagnòstic i el tractament,
com a resultat de l’especialització i de la recerca. Tot i això, l’exercici professional viu un
punt de retracció per la independització d’alguns professionals (odontòlegs), o per
conflictes amb altres titulacions (farmàcia, biologia, química), o per conflictes directes
(psiquiatria, psicologia). Hem passat de les ciències mèdiques a les ciències de la salut, a
la medicina preventiva. També hi ha canvis en la percepció social, la societat valora
positivament l’activitat dels metges, en canvi el metge no participa d’aquesta visió positiva.

Paraules claus: Professió  mèdica. Ciències de la salut. Especialització mèdica. Altres professions sanitàries.

RESUMEN: Se analiza que la medicina es una ciencia en crecimiento, con una mejora de
la asistencia y de la calidad de vida, gracias a los avances en el diagnóstico y el trata-
miento como resultado de la especialización y de la investigación. A pesar de ello, el
ejercicio profesional vive un punto de retracción por la independización de algunos
profesionales (odontólogos), o por conflictos con otras titulaciones (farmacia, biología,
química), o por conflictos directos (psiquiatría, psicología). Hemos pasado de las cien-
cias médicas a las ciencias de la salud, a la medicina preventiva. También hay cambios
en la percepción social, la sociedad valora positivamente la actividad de los médicos, en
cambio el médico no participa de esta visión positiva.

Palabras claves: Profesión médica. Ciencias de la salud. Especialización médica. Otras profesiones sanitarias.

*

1. INTRODUCCIÓ

L’exercici de la medicina com a professió és una activitat important dins de la societat
humana. Ho és des de temps antics i ha experimentat moltes modificacions tant en el
temps com en el diversos espais geogràfics. Però hi ha un punt que ha centrat la professió,
gairebé únic, durant la major part del temps: el metge és el que cura malalts. Aquest
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enfocament està variant i en els últims anys moltes persones es dediquen a la medicina
sense tenir com a feina principal la de curar malalts.

Actualment hi ha bastantes persones que essent metges es dediquen principalment a
aspectes no assistencials de la medicina, siguin més la recerca o la gestió. I també, a
l’inrevés hi ha moltes persones que es dediquen a tasques mèdiques sense ser metges,
en el sentit clàssic de llicenciats en medicina. L’exercici de la professió està canviant i és
bo considerar alguns punts de vista.

S’ha dit, ho repetim, de  manera clàssica que el metge és el qui cura malalts. És a dir s’ha
posat en primer, i sovint únic terme, el vessant assistencial. I això encara és veritat en  la
majoria de situacions. Per fer de metge s’havia de tenir un títol, que des de fa segles es
donen a les universitats. I hi ha hagut un cert control del poder públic, de l’estat,
l’administració com se’n vulgui dir. En principi el títol s’ha interpretat tant com una
garantía de coneixements, com una capacitació, i de fet autorització, per l’exercici. D’això
se n’ha derivat una normativa, una legislació adient.

2. BREU RECORD DE L’EVOLUCIÓ AL LLARG DEL TEMPS

Dins de la uniformitat d’aquest concepte, hi ha hagut variacions al llarg de la història i en
els diferents països. Per tant a partir d’ara ens referirem a la situació en el nostre medi,
a Catalunya, que de fet ha estat regulada per la legislació de l’estat espanyol, i és
pràcticament la mateixa.

Avui el títol de metge en principi és únic, amb les seves limitacions, però no sempre ha
estat així. Avui se surt de la facultat amb el títol de “llicenciat en medicina”, però fins fa
pocs anys el títol era de “llicenciat en medicina i cirurgia”, i aquest encara és el majoritari,
per raons de temps.  Si s’analitza vol dir que s’és llicenciat en dues matèries la medicina
i la cirurgia. Això ens recorda que abans la medicina i la cirurgia eren dues professions
diferents i sovint amb problemes conflictius de límit de la  capacitat d’exercici. Els metges
eren una cosa i els cirurgians una altra.  Socialment el metge solia estar per damunt.

A Catalunya a principis del segle XVIII, i per qüestions de guerra, es van suprimir totes les
universitats i se’n va crear una nova, única, a Cervera, que tenia facultat de medicina.
Mitja dotzena de ciutats de Catalunya, entre elles Barcelona, es van quedar sense
universitat, pel decret que se’n digué de Nova Planta (1717). La cirurgia, professió
aleshores inferior, no s’ensenyava a la universitat i tenia una regulació de tipus
principalment gremial. El seu nivell era baix.

Jacint Corbella i Corbella
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L’any 1748, per impuls d’un cirurgià català que estava a Cadis, Pere Virgili, es va crear un
primer Reial Col·legi de Cirurgia a Cadis. Poc després, el 1760, el mateix Virgili aconseguí
fer crear un segon Col·legi a Barcelona.  I més tard, el 1787, es creà el de Madrid. Els
cirurgians van aconseguir un nivell tècnic i assistencial relativament alt, en part equipa-
rable al dels metges i, en l’aspecte pràctic, fins i tot més bo. A més es van subdividir, o
crear diferents nivells de reconeixement de qualitat, segons el número d’exàmens que
havien de fer des d’un fins a nou. I així  es va parlar de cirurgians llatins, romancistes i
sagnadors.

Al cap de pocs anys la situació entre les dues professions feia saltar algunes guspires. A
Barcelona concretament es podia fer Cirurgia, però no Medicina. La necessitat de metges
va fer que s’acceptés que es creessin, per l’Acadèmia de Medicina, dues càtedres de
Clínica, i els alumnes del Col·legi així, sense moure’s de la ciutat, podien ser també
metges, oficialment “llicenciats en cirurgia mèdica”, podien exercir les dues professions.
El rètol del títol tingué algunes modificacions petites, i de fet eren “metges-cirurgians”.
En canvi els estudiants de Cervera eren només metges i no pas cirurgians. La situació
local es va doncs invertir i els qui estudiaven a  Barcelona, que en principi  eren inferiors,
només cirurgians, van passar a tenir els dos títols, i per tant més capacitat i reconeixement
professional.

Les situacions eren conflictives, a tot l’estat, i al final es va veure prou clar que calia unir
les dues professions, en la que se’n digué “facultat reunida”. Uns primers intents van
fallar, potser més per culpa dels metges que dels cirurgians. Però al final hi hagué la
unificació en una primera facultat de Ciències Mèdiques (que només durant dos anys
reuní també la farmàcia), amb titulació unificada de “llicenciat en medicina i cirurgia”
(1843).  Els títols anteriors van mantenir la seva vigència i durant anys i hagué una
considerable  diversitat, cada cop menys conflictiva.

Aquesta era la situació, que ha durat de fet fins el nostre temps, de manera bastant
estable. Per la banda de dalt el títol era el de “llicenciat en medicina i cirurgia”. Per sobre
hi havia el de “doctor en medicina i cirurgia”, que tenia un efecte principalment acadèmic,
però no era necessari, no calia, per a l’exercici professional. Per a fer de metge no calia
ser doctor, tot i que als metges se’ls deia correntment doctors, i l’accepció ha estat fins
i tot recollida en el diccionari de la llengua.

Per sota hi havia una discreta complexitat. D’una banda la persistència de les titulacions
anteriors, que al cap dels anys passaren a ser extemporànies, així la de “mestre sagnador”,
o alguna altra.  També la de pràctics en l’art de curar, que va dur semànticament al grau
i títol de “practicant”, que podia fer la cirurgia menor. Ja a començament de segle XX es
van crear escoles d’infermeres.  Practicants i infermeres es van unir, cap els anys 50’s
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del segle XX en una titulació pròpia, la d’Auxiliars Tècnics Sanitaris, més coneguts com a
ATS.  Després van passar a Diplomats d’Infermeria.

Quedaven a més les “comadrones”, les antigues “Matronas”, així era el títol, que
era una professió auxiliar especialitzada en l’art de l’obstetrícia, i amb un gran
rendiment social, perquè resolia els problemes de l’assistència als parts en molts
indrets del país.

També hi hagué una situació diferent “especial” pels antics “queixalers”, els dentistes,
després odontòlegs, que tingueren estatus variables. Primer ho podien fer cirurgians
de poc nivell. Després s’especialitzà i es volgué crear una titulació específica. Es
demanava que els alumnes fessin dos cursos de medicina i després passaven a
odontologia. Molt més tard, i per a prestigiar la professió, calgué fer medicina sencera
i després anar a  l’única escola que hi havia a Madrid, per a tenir el títol de dentista.
Després fou una especialitat mèdica. I ara és una professió diferent amb una facultat
nova, la d’Odontologia, encara que no a tot arreu és igual. Però ara són llicenciats en
Odontologia.

En resum, la situació que podríem dir més estabilitzada, per a la majoria dels metges que
avui ja som grans, ha estat:

Doctor en Medicina i Cirurgia (interès acadèmic i de currículum)
Llicenciat en Medicina i Cirurgia (suficiència professional)

La situació s’ha modificat, per dalt, amb la introducció del concepte d’especialista, i per
baix, amb l’eclosió d’una gran diversitat professional dins del que en diem ciències
mèdiques bàsiques. Aquest és potser el centre del tema del que ara tractem, la contracció
de la professió de metge. Comentarem principalment els següents punts.

* El canvi de Ciències Mèdiques a Ciències de la Salut, amb metges que fan
feines no assistencials, de malalts.

* El paper creixent de les diverses formacions en les ciències mèdiques
bàsiques, que ha portat al concepte de Biomedicina

* l’aparició de noves llicenciatures o titulacions (Odontologia, Nutrició, altres)

* També el paper creixent i separador de l’especialització. Desenvolupament
de les especialitats mèdiques.

Jacint Corbella i Corbella
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3. DE CIÈNCIES MÈDIQUES A CIÈNCIES DE LA SALUT. UN ENFOCAMENT PREVENTIU

Una modificació fonamental és que molts metges no fan de “metge” en el sentit clàssic
de la professió, és a dir veure i “curar” malalts. Aquesta és encara la funció fonamental
del metge, però no és l’única. Hi ha altres enfocaments que necessiten una formació
mèdica, i poden ser desenvolupats per metges, encara que també a vegades per perso-
nes amb altres titulacions de base, tot i que és bo que tinguin un certs coneixements
d’alguns aspectes de la medicina, més o menys segons els casos.

Potser el primer enfocament en aquest sentit és el de la prevenció. El metge s’ha de
preocupar no solament de curar malalts sinó que la població “sana” no es posi malalta.
És a dir fer prevenció. Aquest va ser el camp inicialment de la “Medicina Preventiva”, la
antiga “Higiene i Sanitat”. Importava la Sanitat, sobretot pel que fa a les malalties
infeccioses, i els primers aspectes eren els de la Higiene. Immediatament sorgí el
desenvolupament de les vacunes.

Les vacunes, introduïdes principalment pel treball de Jenner, amb la verola, el 1796 com
a data simbòlica, han significat un canvi extraordinari en l’evolució de la població, en les
possibilitats de vida, en la reducció de les gran epidèmies per malalties infeccioses. La
seva aplicació ha passat a ser també competència d’algunes especialitats, en primer
terme la protecció de la salut infantil front a les gran patologies clàssiques, des de la
verola inicial, a la diftèria, el xarampió, la tosferina, també el tètanus,  i així la llista
s’allarga i actualitza.  També en el camp dels adults. Recordem les epidèmies de febre
tifoide a Barcelona, amb mortalitat alta, reduïda per la vacuna i també pel cloramfenicol,
i per la higiene de les aigües. I així fins a les vacunes dels qui a l’estiu van a fora com a
turistes de vacances i els serveis de sanitat exterior, a vegades amb ramificació
hospitalària.

La prevenció també té molts altres camps, així les malalties degudes a la presència de
tòxics en el medi, per exemple els d’origen industrial, i així hi ha una especialitat, la
Medicina del Treball, que ha crescut molt en els últims anys. El pas d’aquests tòxics, els
agressius químics, al medi ambient, porta al concepte de contaminació, de la que ja es
coneixen molts dels riscs, i així es configura el concepte, encara bastant nou i poc
introduït, de Toxicologia Metaindustrial.

La prevenció, o si més no la detecció precoç de moltes patologies, fa que millorin les
expectatives de vida. En aquest cas amb tècniques, que pel metge de malalts són auxiliars,
sovint molt complexes, es detecten aspectes inicials de moltes patologies. Des de l’estudi
per la imatge, així les mamografies per prevenir el desenvolupament d’un càncer de
mama, fins a les proves bioquímiques per a detectar increments del nivell d’algunes
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substàncies com a indicadors tumorals.  Avui potser la més coneguda és el PSA, emprat
en la prevenció o despistatge, o cribratge,  del càncer de pròstata.

I hem arribat a un altre punt que afecta a la totalitat de la població, l’estil de vida, entre
ell els hàbits alimentaris, el que s’ha introduït com a concepte de “vida saludable”. Avui,
a la nostra societat, és important tenir en compte el que es menja i beu, què cal restringir
i què cal incrementar, sobretot atès que moltes patologies es veuen només a la llarga.
La introducció d’estudis epidemiològics i de l’estadística aplicada a la medicina ha estat
fonamental. Els controls bioquímics sistemàtics són importants per a una part conside-
rable de la població,  per a prevenir algunes de les grans patologies, així les de l’aparell
cardiovascular, amb el control  suficient dels nivells de lípids i glúcids.

Ara bé, recordem que la preocupació per aquest tema és ben antiga, tot i que el grau de
coneixements, es basés només en l’experiència. Els Règims de Sanitat foren un clàssic
de la literatura mèdica medieval, des del salernità fins el que Arnau de Vilanova va
escriure pel rei d’Aragó, i es va traduir al català perquè l pogués llegir la reina. Eren
consells sobre la vida sana o saludable que en diem ara. Aquí només apuntem el fet per
recordar-ne la importància, i que el consell es demanava al metge, que explicava el que
sabia.

El tema és ampli i no s’ha d’esgotar aquí. Només calia assenyalar que hi ha moltes
funcions que s’enfoquen més a prevenir la malaltia, a evitar-la, que no pas a haver-la de
curar, i que en això els metges, i el personal d’infermeria,  hi tenen un paper fonamental,
i alguns es dediquen principalment a aquesta feina. Però també cal saber que  hi poden
intervenir, hi intervenen de fet, moltes persones amb formació diferent, des de físics, o
tècnics radiològics, en les proves de diagnòstic per la imatge, a llicenciats en farmàcia,
química, biologia, o altres, en les funcions de laboratori, i el tema no s’esgota pas aquí.
Això ens porta a un altre punt: la participació de persones procedents d’una altra formació
de base, llicenciats o doctors, per altres facultats, a les feines pròpies de l’hospital.
Igualment, i en un enfocament paral·lel, la participació d’enginyers, químics industrials,
arquitectes (és a dir de persones amb formació diríem de la Politècnica) en les tasques
d’Higiene i Seguretat Laboral, en la prevenció de les patologies causades pel treball,
principalment els Accidents de Treball, però també les Malalties Professionals.

4. ALTRES LLICENCIATS EN TASQUES D’ENFOCAMENT ASSISTENCIAL

Ja s’acaba d’indicar, però cal remarcar-ho com un punt específic. Moltes de les tasques
que es fan en un hospital requereixen una formació tècnica d’alt nivell, però no cal que
es tingui experiència de tracte  directe amb el malalt, perquè no es treballa amb les
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persones malaltes sinó amb els seus productes. És el cas dels laboratoris d’anàlisis.
Uns dels primers que van intervenir-hi, de manera destacada, van ser farmacèutics. Els
seus estudis els donaven una base suficient per a poder realitzar aquestes tasques i des
de fa molts anys s’han fet anàlisis a les farmàcies,  molts llicenciats en farmàcia han
dirigit laboratoris d’aquest tipus, o treballen en serveis hospitalaris. En ciutats petites
amb hospitals poc dotats, a vegades el cap del laboratori era un farmacèutic, i també
sovint com a únic membre del servei i l’ajuda d’una monja com a auxiliar.

I així avui en alguns laboratori, o serveis centrals de laboratori, de grans hospitals, el
personal estrictament mèdic és minoritari. Això vol dir que una mateixa feina pot ser feta
per persones amb una formació de base diferent.

5. LA RECERCA. LES CIÈNCIES BÀSIQUES

Aquest és potser el canvi més gran, entre els que comentem ara, en la medicina i en la
feina dels metges.  Analitzem una mica el currículum de formació dels estudiants de
medicina, els plans d’estudis. Bàsicament hi ha dos cicles, el de bàsiques, o preclíniques,
i el de clíniques. Avui les diferències o fronteres no són tan grans, però encara persisteix
aquest fet. L’evolució en els últims anys ha estat molt accelerada, en alguns llocs més
que en altres. Podem mirar una mica endarrere. Ara fa cent anys les ciències bàsiques
amb més pes, i aleshores encara no se’n deia així,  eren les morfològiques (anatomia,
histologia),  les fisiològiques (Fisiologia Humana, que ho comprenia tot, inclosa una molt
incipient bioquímica, o millor Química Biològica). També hi havia la Microbiologia, essencial
per la lluita contra les infeccions. La resta era acompanyament. I els qui treballaven en
aquests camps eren majoritàriament metges, amb algun farmacèutic, i rarament algun
llicenciat en ciències (naturals, encara que anaven totes juntes). Així a Barcelona es va
crear l’any 1912 la Societat de Biologia, impulsada principalment per August Pi Sunyer,
catedràtic de Fisiologia a la Facultat de Medicina, i també per Ramon Turró, des del
Laboratori Municipal, més microbiològic, amb treballs d’immunologia. Cal dir que Turró
era llicenciat en veterinària, i va ser president del Col·legi de Veterinaris,  però havia fet
estudis molt extensos de medicina, sense acabar la carrera i havia treballat al Laboratori
de la càtedra de Patologia General de la Santa Creu, amb Jaume Pi Suñer.

Avui les coses han variat molt i en algunes unitats docents, o càtedres, de l’ensenyament
del període preclínic, el de bàsiques, els metges són estrictament minoritaris, si més no
en el nostre medi. Això vol dir que els seus continguts poden ser analitzats i estudiats des
de punts de vista d’origen diferent, i que els malalts estan només al final del procés de
la recerca, com a possibles beneficiaris del que s’està investigant. Però també es pot
notar, no sempre, però si  es valora el conjunt, una diferència d’enfocament vital. Un bon
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bioquímic, o genetista, o biòleg molecular, pot fer molt bé la seva feina, en un hospital o
una facultat de medicina, sense pensar en els malalts. Inclús s’ha arribat a fer estudis
de “Biomedicina” en institucions ben allunyades, fins i tot físicament, dels campus de
medicina i de qualsevol institució hospitalària. I això no significa pas, a priori,  una
disminució ni de la qualitat ni del rendiment.

En resum, amb el que s’ha dit  volem indicar que la “medicina” en sentit estricte ha vist
com el camp del que eren matèries bàsiques, s’ha anat enriquint amb aportacions
procedents d’altres camps, que són prou importants i útils, però que des del punt de
vista de “professió” signifiquen una diversificació de les fonts de treball.  Els factors que
han portat a aquesta situació són molt variats. Un d’ells és l’abandonament per part
dels propis metges, o estudiants de medicina, que deixen el camp buit. La sortida MIR,
amb formació i sou inclòs, potser més agradable que una beca, fa que els estudiants de
medicina avui no pensin tant en les bàsiques. D‘altra banda l’oferta, numèricament
elevada, de llicenciats d’altre origen (biologia, bioquímica, potser aviat biotecnologia,
però també les clàssiques, farmàcia, bioquímica, encara no veterinària, ciències de la
nutrició), de persones amb currículum bo, amb capacitat i ganes de treball i progrés, amb
més interès de recerca, fa que el camp s’ompli, sovint més de becaris que d’investigadors
estabilitzats. I en aquestes situacions la competitivitat sol ser molt elevada.

O sigui, en el camp de la recerca i de les bàsiques, altres professions estan ocupant un
camp que els propis metges han anat deixant buit, o amb menys interès per ocupar-lo, en
bona part perquè la seva pròpia formació mèdica no els porta cap aquí, i en l’oferta
d’ensenyament no hi ha gaire sobrant de professionals, si es té en compte la gran
absorció que fa la formació MIR. Això de fet significa una contracció de  la perspectiva
professional. El camp de la recerca bàsica, que és molt atractiu en teoria, està essent
ocupat en bona part per altres professionals. Aquí les sortides de la medicina es
contrauen.

6. ALTRES TITULACIONS AMB COMPONENTS ASSISTENCIALS. SITUACIONS LATERALS

Aquí la situació és diferent però pot arribar a ser bastant conflictiva i des de punts de
vista diferents. Els interessos directes, econòmics i gremials, poden ser font de problemes,
que poden tenir expressions molt diverses. Per no al·ludir encara a temes actuals
recordem una vella polèmica de cap el 1835, quan el temps de la primera guerra carlina,
i més tard. Hi havia diferents tipus de cirurgians, i el seu origen llunyà estava en els
barbers. En els arxius parroquials de Catalunya trobem nissagues on es pot veure
l’evolució: barber, barber-cirurgià, cirurgià-barber, cirurgià. Després hi hagué diferents
nivells de cirurgià, i el cirurgià sagnador podia continuar tenint oberta botiga de barber,
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però els de més nivell (romancistes) ja no. Hi hagué lluites i denúncies, i expedients
llargs, per un tema que era molt més “gremial que de coneixements”.

* Anem ara a una de les activitats que podien fer els cirurgians, la de treure
queixals, fer de dentistes. Ja s’ha esmentat breument l’evolució del títol de
dentista. Avui és una facultat diferent que dóna un títol diferent, el de “llicenciat
en Odontologia”. Encara no hi ha massa conflictes, però l’Odontologia, o
Estomatologia, que era una especialitat mèdica ha passat a ser una carrera
independent. Hi ha doncs una reducció, una contracció, de les possibilitats
professionals dels llicenciats en medicina en aquest sentit. El cas de
l’Odontologia és prou clar, i la sortida ha estat a partir únicament de la medici-
na.

* Altres vegades la situació de lateralitat ve per diversos camps i originàriament
no són solament mèdics, més aviat la medicina clàssica els tenia abandonats
o no conreats i quan han crescut han estat altres tipus d’estudis els que hi han
incidit. Un camp recent és el de les Ciències de la Nutrició. S’ha desenvolupat
a partir d’una àrea de coneixement que es deia de “Bromatologia, Toxicologia
i Anàlisi Química” dins dels estudis de farmàcia.  La Bromatologia, estudi
d’alguns aspectes dels aliments, ha tingut doncs un origen universitari en el
camp de la farmàcia. També una mica de la Veterinària, però aquesta tenia
una situació diferent, i queda encara bastant a part dels temes que ara tractem.

Cal dir que la Nutrició els metges la tenen bastant abandonada, però no del tot. En bona
part és clàssic el tema de l’alimentació dels nens, la part de Puericultura, que ha ocupat
una bona part dels programes de Pediatria, i amb una gran eficàcia. Tenia interès tant en
estat normal, la nutrició, com en terapèutica, principalment  de les deshidratacions per
diarrees (gastroenteritis) a vegades mortals. El concepte de “Trastorns nutritius del
lactant” és el títol de més d’un llibre de text de professors de pediatria. D’això, la
preparació de l’aliment, la “papilla” a casa, a  la comoditat, i també seguretat higiènica,
del “potito de farmàcia”, hi ha entre altres coses el pas del pediatre al farmacèutic, o si
es vol del laboratori de medicaments al laboratori o indústria d’aliments.

També ha tingut interès la nutrició des del punt de vista de la  Fisiologia, tot i que no ha
estat un tema punta. Però recordem el que es troba a l’obra dels membres de l’Institut
de Fisiologia. A més marca una evolució clara, primer social i política, després bioquímica,
i després amb un vessant diferent de la patologia. August Pi-Sunyer fa una lliçó, inaugu-
ral de curs a l’Acadèmia de Medicina, l’any 1922, sobre “El hambre de  los pueblos”. El
tema és molt social i polític i va ser editat després a càrrec de l’ajuntament de Barcelona.
En el mateix sentit, més social que fisiològic, Jesús Puche publica l’any 1940 a Mèxic un
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llibre “El hambre en Europa”.  Jaume Pi-Sunyer i Bayo, el fill gran d’August, treballa més
clarament el tema de la nutrició. El 1930 publica, a la col·lecció de Monografies Mèdiques
uns “Principis Generals de Dietètica”. Abans ja s’havia dedicat a aspectes parcials, així
en el treball “El tratamiento dietético de la anemia perniciosa” i encara, en la seva
estada a Xile, el tema sobre “El problema económico de la alimentación”. Jaume Pi-
Sunyer (Barcelona,1903-New York, 2000) ha estat probablement la persona que s’ha
interessat de manera més directa i amb més repercussió en el seu temps, sobre l’estudi
científic de la nutrició i l’alimentació entre nosaltres.

I encara cal recordar que Turró, el mestre inicial de tota l’escola de Pi-Sunyer, havia
tractat el tema des d’un caire més filosòfic. “Els orígens del coneixement: la fam”. I el fill
de Jaume Pi-Sunyer, Xavier Pi-Sunyer, ara professor a New York, és una autoritat en els
estudis sobre l’obesitat i la diabetis. I el tema no s’acaba pas aquí. La nutrició estava en
el cap i el programa dels professors de fisiologia nostres. També en la seva obra, però la
guerra va esventar l’obra bàsica de l’Institut de Fisiologia. Ara la nutrició, que és molt
important, forma part dels programes de prevenció de la salut, com ja s’ha indicat, amb
participació de divers tipus de professionals, metges  inclosos, però no pas únicament.
Ara aquest de la Nutrició és un camp en el qual la participació de la medicina, els metges,
en sentit professional, ha experimentat una contracció.

Un tercer punt, potser més conflictiu, és el de la Psicologia. L’estudi de les funcions
mentals, de l’ànima, del coneixement, va començar en el camp de la Filosofia. N’és una
de les parts clàssiques i encara en els programes del vell batxillerat el primer curs de
filosofia comprenia tres parts, Lògica, Psicologia i Ètica. Després venien la Teoria del
Coneixement, la Metafísica i la Història de la Filosofia. I així va fer el seu camí durant
gairebé dos mil·lennis. El millor coneixement del cervell, ja en l’època moderna permeté
algunes elucubracions, però potser un dels grans canvis ve amb la frenologia, quan Franz
Joseph Gall, de formació anatòmica, considera que el cervell està dividit en diferents
zones i òrgans, cadascun amb una funció pròpia. Allò no va tirar endavant però creà un
canvi de mentalitat: molts podien considerar el cervell com a òrgan del pensament.
Alguns metges també es van interessar per aquestes qüestions.  Junt amb això hi ha un
cert desenvolupament de la Psiquiatria, l’estudi i la possible terapèutica de la malaltia
mental. Els psiquiatres, amb un grau de coneixement molt incipient, enfoquen aquests
temes. Hi ha encara una participació de mestres, que s’enfrontaven al problema dels
nens amb deficiència mental.  El primer tractat de Psiquiatria Infantil espanyol va ser
escrit per un mestre català, August Vidal Perera, publicat el 1907.

El primer creixement de la psicologia “no filosòfica” entre nosaltres comença amb la
creació, per part de la Diputació, d’un servei que serà l’Institut Psicotènic, a l’Escola del
Treball, que fou portat per Emili Mira que desenvolupà entre altres aspectes l’aplicació
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de tests, d’intel·ligència, aptituds i altres. Mira era psiquiatre i fou professor de la
Universitat Autònoma. Però ensenyava a tres llocs diferents: Psiquiatria a Medicina,
aspectes de psicologia criminal a la facultat de Dret i Psicologia a la facultat de Filosofia
i Lleres. I on s’ensenyava més psicologia era evidentment a Lletres, pel temps que li
donaven. En aquest moment es produeix entre nosaltres un desenvolupament important
dels treballs, estudi i recerca, de psicologia. La seva base és principalment mèdica i Mira,
exiliat per la guerra, farà una obra extensa i important, com a psiquiatre i com a psicòleg,
a Amèrica.

Mentrestant aquí la Psicologia mantenia el seu ensenyament a Lletres, com a part de la
filosofia i també en part a medicina. A partir dels anys 50’s del segle XX ja la va dur el
professor de psiquiatria, el doctor Sarró, que va crea una Escola Professional de
Psicologia. Sarró tenia una visió personal del que creia que havia de ser una facultat de
ciències humanes, on la psiquiatria, la psicologia, i altres coses hi tenien cabuda.  En
aquests anys l’enfocament que venia de lletres adopta una posició més científica, amb
introducció entre altres matèries d’un fort component estadístic. I acabà creant-se un
ensenyament diferenciat de Psicologia que no esdevindrà facultat fins al cap de bastants
anys, primer a Madrid, també a la Universitat de Barcelona i una mica més tard a
l’Autònoma de Barcelona (Bellaterra). Aleshores apareix un tipus de professionals que
manté sovint un enfrontament viu amb la psiquiatria, amb els psiquiatres, i de retruc amb
tota la medicina. Els psiquiatres mantenien l’ensenyament de la Psicopatologia, les
alteracions patològiques, que és el contingut de la psiquiatria, de la conducta. La utilització
de terapèutiques medicamentoses, els psicofàrmacs,  que els psicòlegs no poden
receptar, també va crear problemes. D’altra banda es produeix una desproporció
numèrica important entre la gran quantitat de llicenciats i doctors en psicologia, amb un
nivell de formació important i el nombre reduït de psiquiatres, que ara es formen pel
tipus d’ensenyament MIR, com a especialitat mèdica. El tema no està pas acabat, ni és
igual a tot arreu. Aquí només l’indiquem.

Hi ha encara altres qüestions, com poden ser els “títols frontera”, és a dir titulacions
que es poden acabalgar en les seves competències, tot i que a vegades no ko sembli. Un
cas que no és particularment conflictiu és el que fa referència a la graduació de  l’agudesa
visual, el  conflicte entre “òptics” i “oftalmòlegs”, u “oculistes” com es deien fins fa no
massa anys, ells mateixos,  alguns oftalmòlegs vells. Alguna vegada s’han produït
conflictes, que tècnicament semblen ridículs, entre les competències d’estomatòlegs i
cirurgians maxil·lo-facials.

També hi pot haver problemes entre l’exercici d’activitats sanitàries de titulació diversa,
amb tipus de formació poc reglada. Aquí cal tenir en compte, de manera bastant rigorosa,
l’estat de la legislació, que a més és possible que canviï, amb decisions que són objecte
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de recurs. No hi entrem ara, perquè el tema pot ser molt ampli, però cal assenyalar que
pot tenir un incidència important en el nucli del que estem comentant.

7. LA SORTIDA CAP ENDAVANT:  L’ESPECIALITZACIÓ.

Fins ara hem vist alguns aspectes de la contracció, o reducció, de la possibilitat
professional dels llicenciats en medicina. D’una banda perquè la concurrència en la part
de la ciència bàsica és més gran i hi ha més competència, en sentit laboral estricte.
D’altra perquè apareixen titulacions independents,  en el camp del que abans eren
competències mèdiques pròpies (cas de l’odontologia) o menys definides perquè no
s’exercien (cas de la psicologia, i els límits amb la psiquiatria).

El títol de metge ha estat únic durant més de cent anys, des de la unió entre medicina i
cirurgia l’any 1843. El contingut de la medicina, científic i assistencial, també social, ha
crescut extraordinàriament en tantes dècades, però els papers eren els mateixos. Per
iniciativa pròpia hi havia bastants metges que reduïen el seu camp d’acció a alguns tipus
de patologia, sobre la que adquirien molts més coneixements i experiència. El propi
ensenyament universitari marcava algunes diferències. Ja en els plans d’estudi més clàssics
hi havia un ensenyament més individualitzat en el cas de la cirurgia, amb diverses
assignatures i de l’obstetrícia. Aquesta última es desdoblà en “obstetrícia” i “ginecologia”,
a més de la independència de l’ensenyament de la “pediatria”, les malalties dels nens.
Més tard, a començaments del segle XX, s’introduïren tres especialitats en els estudis de
llicenciatura, que eren oftalmologia, otorinolaringologia i dermatologia. En el camí i sense
reconeixement quedà la psiquiatria. Alguna altra assignatura s’introduí com a càtedra de
doctorat, només a la universitat de Madrid. Però aquest desenvolupament quedà aturat.

De tota manera l’existència real de metges especialistes s’anava imposant, i alguns
hospitals tenien serveis propis. Així, ja en el segle XIX; a la Santa Creu, i no sortim dels
exemples de Barcelona, es diferencià la neurologia, amb l’obra de Lluís Barraquer
Roviralta; més tard a Sant Pau, la Patologia Digestiva, amb l’escola creada per Francesc
Gallart. La pròpia psiquiatria en institucions pròpies i molt grans, des de Nova Betlem,
amb Giné i Partagàs, o el manicomi de sant Andreu, principalment amb Pi i Molist, i altres
més. L’Autònoma de 1933 va donar nivell de professor agregat als titulars d’endocrinologia
(Carrasco), Tisiologia (Sayé), Neurologia (Rodríguez Arias), Psiquiatria (Mira), Terapèutica
Física (Carulla). També els serveis de radiologia tenien personalitat pròpia, principalment
per l’obra de Cèsar Comas, i alguns altres.

El reconeixement oficial  de les especialitats mèdiques no arribà fins l’any 1955, en que
es creà una primera llei d’especialitats mèdiques, potser ben intencionada, però en
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principi conflictiva i en tot cas inoperant. De manera transitòria, llargament transitòria,
es podia obtenir el títol d’especialista al cap de dos anys d’estar apuntat al Col·legi de
Metges com a especialista. Es van crear també Escoles d’especialitat, les “Escoles
Professionals” en moltes facultats si algun catedràtic ho demanava. A Barcelona van
començar Cardiologia, Urologia, Dermatologia, i després una corrua. Molt lentament el
títol d’especialista s’assentà, en part per la diferenciació de consultes als ambulatoris
de la Seguretat Social, també per la diferenciació de dispensaris de diverses càtedres,
sobretot de Patologia i Clínica Mèdiques i de Cirurgia.

Però la consolidació definitiva, amb assoliment d’un cert nivell no va venir fins que d’una
banda les institucions van fer una formació especialitzada ben regulada, per medi del
programa de formació de Metges interns i residents (MIR) i d’altra amb la creació de les
Comissions nacionals de cada especialitat, amb representants de diversos estaments,
nomenats per estructures diverses (ministeris d’Educació i de Sanitat; col·legis de metges,
associacions científiques) i també dels propis metges en formació. Ara el sistema està
plenament consolidat i ha permès un desenvolupament molt notable i positiu de la
majoria d’especialitats. El nivell pràctic dels nostres especialistes ha augmentat molt i
els llicenciats en medicina, al cap de quatre o cinc anys de rebre una formació
especialitzada, amb un component pràctic constant, s’han convertit la majoria en bons
especialistes. Això ha millorat el nivell de la nostra sanitat assistencial.

Els programes de formació també han incidit en la recerca, i les pròpies exigències de
currículum han fet  que hi hagi una “competitivitat” molt alta, amb interès per a publicar
en revistes de bon nivell, i en alguns moments i hospitals l’IF, el factor d’impacte, ha estat
potser un motiu excessiu de preocupació. S¡ha arribat a dir que a molts els importen més
els “papers”, els articles que publiquen, que no pas els malalts. De fet el sistema porta
una mica, bastant, cap aquí.

Com a conseqüència de tot això la medicina ha aconseguit una qualitat assistencial més
gran, una qualitat dels seus professionals més alta, amb actualització de coneixements,
interès per la recerca, per estar al dia, per a mantenir un nivell professional i de
coneixements. En aquest sentit l’especialització creixent ha estat  un pas, una sortida
cap endavant de la medicina, en el sentit professional i assistencial, amb un evident
benefici per a la societat. Aquest és un aspecte de l’expansió de la professió, però
potser molt més de la medicina com a ciència. En aquest sentit, com s’assenyala en el
títol, la medicina és una ciència en expansió.

També ho és per les extraordinàries aportacions de les ciències bàsiques, amb la
col·laboració sovint no diferenciada, de persones amb formació d’origen divers, però
que investiguen en un mateix camp, siguin la Immunologia, Genètica, Bioquímica,
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Farmacologia, entre els més decisius avui. Aquí hi pot treballar gent molt diversa que ni
es pregunta d’on venen,  perquè els camins del coneixement han confluït.

8. CANVIS EN LA PERCEPCIÓ SOCIAL.

Així hem arribat a una situació en que la medicina, com a ciència, també com a professió,
més en el medi hospitalari, on es tracta la patologia greu, els equips assistencials solen
tenir un gran prestigi, i una bona valoració social. Les enquestes a la població situen
sovint la medicina entre les activitats més valorades, i també la demanda d’estudiants
per a fer estudis a la universitat la situa en un dels primers llocs.  La medicina és doncs,
repetim, una ciència en clara expansió.

Però els qui practiquen la medicina solen ser metges, i així ho considera bona part de la
societat, i aquests metges, no sempre participen d’aquesta opinió. No pas perquè dubtin
de la qualitat de la ciència, o de l’assistència que practiquen, del nivell que hem assolit,
sinó per altres factors, que són molt més de tipus professional, que no pas tècnic o
científic. I així arribem a la situació del metge sobrepassat, “cremat”, pel tipus de treball
que fa i sobretot per la manera com l’ha de fer. També pel tipus de competència amb
que es troba sovint. Es barregen diversos aspectes que s’han de tenir en compte, però la
seva anàlisi portaria a un altre tema molt extens. També importa, i no és un factor
negligible, la progressiva demanda de responsabilitats, per actes mèdics, en els quals
tot i fent l’activitat ben feta, pel risc de les actuacions, per l’estat greu del malalt, per
factors de risc conegut, era previsible que es produís un resultat negatiu, i es considera
que el metge és reposable. La creixen visió economicista dels resultats ha estat un
factor molt negatiu en aquest punt de vista i en la valoració de l’activitat dels metges.
També això porta a altres comentaris, però significa una “contracció”, en aquest cas en
la seguretat en l’exercici de la professió.

9. RESUM

La medicina com a ciència està en un procés de creixement i d’expansió molt marcats.
Això comporta, en els països més desenvolupats,  una millora de l’assistència i la qualitat
de vida, un allargament de la mitjana de vida de la població, un progrés en els medis de
diagnòstic i terapèutics, i un progrés important en la recerca de les ciències de la vida i la
salut.

L’exercici de la medicina, com a professió, participa d’aquest progrés, que es veu sobretot
en l’eficàcia en la tasca dels grans hospitals, i en el progrés en el coneixement de les
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especialitats, que tenen una major quantitat de massa crítica, el que porta sovint a la
subespecialització, amb increment de l’eficàcia i els coneixements. El principal punt de
creixement de l’exercici de la professió mèdica radica en el progrés de l’especialització
i de la formació dels especialistes, principalment en els serveis dels grans hospitals.

Des del punt de vista de l’exercici professional hi ha alguns punts de retracció, o contracció,
amb la independització d’algunes professions (així llicenciats en odontologia), o amb
conflictes d’exercici amb altres titulacions, sigui per concurrència professional
(principalment en laboratoris assistencials, amb llicenciats en farmàcia, biologia, quími-
ca, altres), i altres vegades amb conflicte professional directe (psicòlegs versus
psiquiatres). I deixem a banda el tema de les que se n’ha dit “medicines alternatives”.

Hi ha també una contracció en les possibilitats d’exercici de la professió en el camp de
la recerca bàsica i les matèries bàsiques del currículum. El desenvolupament de nous
coneixements no requereix sovint una experiència clínica i així les especialitzats més de
punta de recerca: immunologia, genètica, bioquímica, es poden fer des de formacions
d’origen diferent. En aquest sentit hi ha una disminució, contracció, de la proporció de
llicenciats en medicina entre els qui participen en aquestes activitats. Això és sobretot
palès en el cas dels becaris de recerca.

Els canvis en la dinàmica de la professió afecten també als metges, que dedicant la seva
tasca principal a l’assistència, fan tasques de  recerca, i de gestió.

La  valoració social de l’exercici de la  medicina presenta discordances. D’una banda la
població en general valora bé l’activitat dels metges. D’altra hi ha una demanda alta
d’accés a aquesta professió per par part dels nous estudiants. Però des de dins de la
professió hi ha molts aspectes que qüestionen aquesta visió positiva des de fora.

El reconeixement social no ve acompanyat en molts casos del reconeixement econòmic
suficient, atès el tipus d’activitat, jornada,  necessitat de formació continuada, peticions
de responsabilitat, sensació de no participació en les decisions, i altres. Aquests són
factors de “contracció” de les expectatives professionals.El tema és molt més llarg.

Medicina. Una ciència en expansió. Una professió en contracció
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CORBELLA I CORBELLA, Jacint

En el marc de la festa dels metges de Catalunya,  i en relació al Museu de la Medicina
Rural,  creat al voltant de la donació de material del doctor Martí Casals, es va celebrar a
Sant Feliu de Guíxols, el dia 25 de novembre de 2005, una Jornada d’Història de la
Medicina.

El conjunt de les activitats tenia una notable ambició en el sentit d’una banda de conso-
lidar la presència col·lectiva de la festa dels metges de tot Catalunya, feta en una rotació
itinerant, i de l’altra obrir cada vegada més les possibilitats del museu de la medicina
rural  i de la ciutat de sant Feliu de Guíxols, com a font d’activitats no solament en el camp
mèdic, sinó més ampli. La presència durant tota la jornada de la Consellera de Salut,
doctora Marina Geli, va reafirmar la importància d’aquesta reunió i l’interés de les màximes
autoritats de la sanitat del país, i també de les autoritats de la ciutat, de l’ajuntament pel
seu desenvolupament.

En aquest context, i amb la col·laboració de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya,
de la Societat Catalana d’Història de la Medicina de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i de Balears i, evidentment, dels Col·legis de Metges de Catalunya en el seu
conjunt,  es va celebrar una exposició al museu i una Jornada d’Història de la Medicina
que va tenir tres pilars.

El primer va consistir en un conjunt de comunicacions al voltant de  la personalitat i obra
del doctor Martí Casals i Echegaray,  metge que va exercir molts anys a Sant Feliu on fou
una personalitat local molt destacada.  La seva vàlua personal i professional estan
encara vives en el record de moltes de les persones que assistien a l’acte, tot i que ja feia
més de vint anys de la seva mort. Els treballs van  estar al voltant  de l’estudi de la seva
vida, amb una introducció biogràfica breu i precisa; un estudi molt detallat de la col·lecció
d’objectes mèdics i el fons documental reunits en la seva consulta al llarg dels anys;  i un
record de l’estada a l’Empordà de Robert Macintosh, capdavanter de l’anestèsia moder-
na, i la relació amb alguns metges de la comarca, entre ells el doctor Casals.

La segona part va consistir en l’aportació d’algunes referències i estudis sobre metges
de l’Empordà. Es recordà l’obra dels Matas, pare i fill. El pare, Narcís Hereu i Matas, era
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gironí i es casà amb Teresa Jordà, de sant Feliu. Anaren a Nova Orleans, on ell estudià
medicina i feu una bona carrera assistencial, essent conegut com a Dr. Narcís H. Matas.
El seu fill, Rodolf H. Matas, fou una gran personalitat amb una obra mundialment
reconeguda en el camp de la cirurgia vascular.  Un altre treball analitzà l’obra de Francesc
Terrades i Pla, ginecòleg nat a Sant Feliu, i que fou membre de la Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona.  També es va presentar un recull dels metges d’origen
empordanès que foren membres numeraris d’aquesta Acadèmia, amb un record de la
importància simbòlica de l’estàtua d’Esculapi, trobada a Empúries, que és signe distintiu
de les Acadèmies de Medicina de Catalunya i de Mèxic. Es va presentar també un estudi
sobre l’activitat mèdica i el pensament feminista de Trinitat Sais i Plaja, nascuda a La
Bisbal, que ha estat la primera metgessa gironina dels temps moderns. Finalment una
aportació sobre els estudiants del Reial Collegi de Cirurgia de Barcelona d’origen
empordanès.

La tercera part fou en la sessió nocturna, on com a introducció de la festa dels metges de
Catalunya hi hagué una conferència, feta pel president de la Reial Acadèmia de Medici-
na de Catalunya, sobre  la personalitat, extraordinària en el camp de la medicina, d’August
Pi-Sunyer. Es remarcà la seva vinculació directa a la ciutat de Roses, d’on procedien les
branques paterna i materna de la família, i on està enterrat. Es valorà l’amplitud de la
seva obra, amb la creació de l’Institut de Fisiologia, que ha estat la institució de recerca
col·lectiva més rellevant de la ciència catalana; la formació d’escola tant a Catalunya
com després a Veneçuela, ran de l’exili per la guerra. I  es detallà també la continuïtat de
la nissaga dels metges Suñer, de Roses, dels Suñer i Capdevila, polítics i metges, amb
l’activitat d’un d’ells a la facultat de medicina de Montevideo, la personalitat de Jaume
Pi Suñer, catedràtic de Patologia General de la universitat de Barcelona, i la continuïtat,
en l’exili de les obres de dos fills d’August: Jaume Pi-Sunyer i Bayo, a Nova York i de Cèsar
Pi-Sunyer i Bayo, a Mèxic, i encara l’obra actual a Nova York, en el camp de
l’endocrinologia: estudis sobre diabetis i obesitat  principalment  de F. Xavier Pi-Sunyer
i Díaz, nét d’August.
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CORBELLA I CORBELLA, Jacint

RESUM: Relació de metges empordanesos que han estat membres numeraris de la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Valoració de l’estàtua d’Esculapi d’Empúries,
que està a l’Acadèmia i està en el logo de l’Acadèmia Nacional de Medicina de Mèxic.
Referència als doctors: Josep Comadira, Francesc Llorens i Masdevall, Francesc Pons,
Narcís Planas, Bonaventura Vila, Ramon Pons, Joan Ribot, Jaume Pi Suñer, August Pi-
Sunyer, Francesc Terradas, Joan Puig-Sureda, Jaume Pi-Figueras, Josep Alsina Bofill,
Josep M. Vilaseca, Hermenegild Puig i Sais i Josep Carreras Barnés.

Paraules clau: Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Metges Empordà. Acadèmia Medicina Mèxic. Esculapi

d’Empúries.

RESUMEN: Relación de médicos ampurdaneses que han sido miembros numerarios de
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Valoración de la estatua d’Esculapio
d’Empúries, que está en la  Academia y en el logo de la Acadèmia Nacional de Medicina
de México. Referencia a los doctores: Josep Comadira, Francesc Llorens i Masdevall,
Francesc Pons, Narcís Planas, Bonaventura Vila, Ramon Pons, Joan Ribot, Jaume Pi
Suñer, August Pi-Sunyer, Francesc Terradas, Joan Puig-Sureda, Jaume Pi-Figueras, Josep
Alsina Bofill, Josep M. Vilaseca, Hermenegild Puig i Sais yi Josep Carreras Barnés.

Palabras clave: Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Médicos del Ampurdán. Academia Nacional Medicina
México. Esculapio d’Empúries.

*

La que actualment és Reial Academia de Medicina de Catalunya va ser creada l’any
1770 amb el nom d’Acadèmia Mèdico Pràctica de Barcelona, i rebé el títol de Reial el
1785. El nombre de membres és limitat, el de numeraris va començar essent de 20 i ara
és de 60.  S’elegeixen per votació entre els seus membres. Fins fa pocs anys, en que es
va canviar el nom d’Acadèmia de Medicina de Barcelona pel de Catalunya, tots els seus
membres residien a la ciutat de Barcelona. Entre ells hem analitzat els que eren d’origen
empordanés, i en el llistat se n’han detectat quinze.
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UN SÍMBOL D’ORIGEN EMPORDANÈS: L’ESTÀTUA D’ESCULAPI.
L’ASCLEPI D’EMPÚRIES.

Abans de passar a la descripció detallada d’aquests membres cal assenyalar un fet
important en aquest context. Ens referim a l’estàtua d’Esculapi trobada a Empúries l’any
1909, en una excavació feta per l’Institut d’Estudis Catalans, aleshores recent creat.

Aquesta estàtua d’Esculapi va passar a Barcelona, al Museu Arqueològic. Se n’han fet
reproduccions, una d’elles és a la Facultat de Medicina del carrer de Casanova;  també n’hi
ha a la Facultat de Farmàcia, de Pedralbes, al propi Institut d’Estudis Catalans, i encara n’hi
ha una al vestíbul de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Està demanat que algun
dia el model original torni a Empúries, on es va trobar excavant una sínia.

Actualment la reproducció d’aquesta estàtua és el logo del segell de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Barcelona, i també dels Congressos d’Història de la Medi-
cina Catalana.

És també el símbol d’una institució més llunyana, fet aquí poc conegut: la “Academia
Nacional de Medicina de México”. Tradicionalment hi havia a Mèxic una estàtua d’Esculapi
que havia estat oferta per Florestan de Aguilar, professor de l’Escola d’Odontologia de
Madrid. Quan el terratrèmol de 1985 que va destruir una part de la ciutat de Mèxic,
l’estàtua es va malmetre. Poc després, i per medi de les relacions de les Acadèmies de
Barcelona i de Mèxic, el doctor Moisès Broggi, aleshores president de l’acadèmia cata-
lana, va oferir una reproducció de l’estàtua per refer el símbol mexicà. Es va fer una nova
estàtua a Barcelona, i el 1993 va ser portada per una delegació de quatre membres de
l’Acadèmia de Catalunya  a Mèxic, on es va instal·lar solemnement.  La imatge d’aquesta
estàtua d’Esculapi està a la capçalera de les publicacions de l’Acadèmia Nacional de
Medicina de Mèxic, i en les seves medalles i plaques.

EL CAS DE JOSEP MASDEVALL

Abans d’entrar en el detall dels membres empordanesos, que foren acadèmics de nú-
mero, cal esmentar a Josep Masdevall i Terrades, metge nascut a Figueres, cap a els anys
de 1740 i que morí a Trujillo, Extremadura, el juny de 1801. Es graduà a Cervera, doctorà
a Montpeller i s’establí a Madrid, on feu carrera brillant com a metge de cambra de
Carles III i Carles IV. En un cert moment fou el cap efectiu de la sanitat espanyola. També
va fer una obra escrita interessant, estudiant les febres pútrides de la comarca d’Urgell,
el 1783,  i un Dictamen sobre les fàbriques de cotó, que és un precedent important dels
estudis de medicina del treball a Espanya, el 1784.  Com a conseqüència de la seva
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posició política, i de la seva influència a Madrid, l’Acadèmia, en època de dificultat i
manca de protecció, acordà oferir-li la presidència efectiva de la institució, fet que no
s’acomplí.

ELS ACADÈMICS NUMERARIS

El primer acadèmic numerari nascut a l’Empordà  fou Josep Comadira, ingressat a
l’Acadèmia el 18 d’octubre de 1179. Sabem que havia nascut a Calonge, havia estudiat
a Cervera on es graduà el 1775, i exercí com a metge pràctic a Barcelona

El segon fou Francesc Llorens i Masdevall, ingressat el 3 de desembre de 1781. Havia
nascut a Figueres i va morir el 30 de desembre de 1793. Estava ben situat dins de la
sanitat oficial. Era tinent inspector d’epidèmies,. Va ser Protometge. Era nebot de Josep
Masdevall, ja esmentat, màxim directiu un temps de la sanitat espanyola. Fou també
membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, on va ser director de la secció de
Química, i va llegir algunes memòries sobre la naturalesa del flogístic, el 1788 i sobre
l’alabandina el 1791.

Segueix el doctor Francesc Pons, ingressat el 21 de març de 1796. Havia nascut a
Figueres i morí l’any 1821, quan l’epidèmia de febre groga. Es va graduar com a metge a
la universitat d’Osca i es revalidà a Cervera. Fou un metge pràctic de gran prestigi local en
el seu temps. També va ser membre de la Reial Societat de Medicina de París. Hi ha
doncs en conjunt tres membres ingressats en el segle XVIII, a més del cas ja esmentat del
doctor Josep Masdevall.

El primer del segle XIX, però encara en el mateix període històric, anterior als fets de
1808, i el llarg període de guerra,  que canvià el model de país, va ser Narcís Planas,
ingressat el 12 d’abril de 1801. Havia nascut a Torroella de Montgrí. Era graduat per la
universitat d’Osca, el 1795. Fou metge pràctic. Consta que va ocupar la vacant d’Ignasi
Montaner, mort pocs dies abans.  Potser hi ha haver una certa pressa en cobrir places
vacants, perquè ben aviat s’omplen dues més.

Bonaventura Vila,  ingressà a l’Acadèmia el 4 d’abril de 1803. Havia nascut a Vilabertran,
i morí el 30 de novembre de 1814.  Era graduat a Cervera l’any 1799, i va exercir com a
metge a Figueres i a Barcelona. Fou secretari segon de la Junta de Govern, elegida l’any
1806, i també en la que s’elegí en acabar la guerra del francès, el juliol de 1814.

El 15 de març de 1804 ingressà a l’Acadèmia Ramon Pons i Mornau, nascut a Figueres i
mort l’any 1817. Es va doctorar a Montpeller l’any 1801, amb una tesi sobre “Dissertation
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sur la pétite vérole, son inoculation et quelques considérations sur la vaccine”. Fou
membre de la Junta de Govern, bibliotecari el mateix 1804, i el desembre de 1814, passà
a secretari segon per mort de Bonaventura Vila, suara esmentat. Era fill de Francesc
Pons, també esmentat abans.

Després d’aquesta etapa inicial en la que més del 10 % dels acadèmics numeraris són
d’origen empordanès  (fins a la guerra de 1808 hi hagué 46 acadèmics, dels quals 5
foren empordanesos), hi ha un espaiament.

L’any 1831 ingressa el doctor Joan Ribot que havia nascut a Borrassà l’any 1788. Graduat
el 1807 era catedràtic del Reial Col·legi de Cirurgia, fou repressaliat el 1824, i fou el
primer catedràtic de Fisiologia de la nova facultat del 1843, de la que després fou degà.
Va morir a Barcelona el 21 de novembre de 1851 i fou autor de llibres de text de Fisiologia.

El següent va ser  un dels professors de més nivell que hi ha hagut a la facultat, on fou
catedràtic de Patologia General, de 1883 fins a la seva mort prematura el 16 d’abril de
1897. Era Jaume Pi Suñer, nascut a Roses l’any 1851.  Fou un dels modernitzadors de
l’ensenyament de la medicina entre nosaltres i considerat un membre destacat de la
generació mèdica catalana de 1888.  Va fer un discurs d’ingrés “Sobre la doctrina
moderna del edema”, contestat per Bartomeu Robert. Es va imprimir de nou ran de la
seva mort el 1897.

Empordanès de ple dret, de nissaga i per voluntat pròpia, fou August Pi-Sunyer, fill de
l’anterior, catedràtic de Fisologia de Barcelona, ingressat  el 27 de febrer de 1910, amb
un discurs sobre “El problema clínico” que fou contestat per Ramon Turró.  Pi va néixer
a Barcelona el 1879,  fill de pare i mare rosins, i morí exiliat a Mèxic l’any 1965, però està
enterrat a Roses. La seva obra, molt extensa i valorada, és comentada en altres parts
d’aquesta mateixa Jornada d’Història de la Medicina de Sant Feliu.

La dècada dels anys 1920’s va veure l’ingrés de dos metges nascuts a l’Empordà i
treballant en hospitals de Barcelona.  El 22 de maig de 1921 va ingressar el doctor
Francesc Terrades i Pla, nascut a Sant Feliu de Guíxols l’any 1873. Es va dedicar a la
ginecologia fou professor auxiliar de la facultat des de l’any 1910, a la càtedra que
regentava el doctor Bonafonte.  El 1932 va ser cap de servei de sant Pau. Va ser expulsat
després del 1939 i rehabilitat un temps més tard. Va morir a Barcelona l’any 1963. La
seva obra, comentada en un treball aquí mateix, fou extensa i valuosa., principalment en
el vessant assistencial.

El 16 de novembre de 1928 va ingressar Joan Puig-Sureda i Sais, que era un cirurgià de
gran prestigi. Havia nascut a L’Escala l’any 1880 i morí a Barcelona, prop de ser centenari,
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el desembre de 1978. Fou professor auxiliar de cirurgia a la facultat, professor agregat
en el temps de l’Autònoma,  i cap de servei de Cirurgia a l’Hospital de Sant Pau el 1942.
Fou un dels millors cirurgians del seu temps aquí. El tema del discurs d’entrada va ser el
de “Perforación aguda del duodeno”. També va tenir un paper decisiu en la creació de
l’Institut Policlínic, la Clínica Plató, del que va ser de fet el cap.

Electe el 14 de febrer de 1936, però sense arribar a prendre possessió, fou Ermenegild Puis
i Sais, que va morir el maig de 1941.  Havia nascut a Albons l’any 1860. Va ser president de
l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques (1915-1916), del vuitè Congrés de Metges de
Llengua Catalana, el 1934, i del Sindicat de Metges de Catalunya entre 1920 i 1927. La seva
obra escrita és interessant, potser més del des punt de vista de la medicina social.

Van passar bastants anys sense l’entrada de cap metge empordanès, i aleshores en
pocs anys en vénen tres.  El 4 de juny de 1967 ingressa el doctor Jaume Pi Figueras.
Havia nascut a Pals l’any 1900  i morí el 1991.  Era deixeble de Corachan, fou un altre dels
grans cirurgians del país. Fou cap de servei de Cirurgia de l’Hospital de sant Pau.
Col·lateralment va ser el primer president, en la comissió gestora, de la Societat Catala-
na d’Història de la Medicina. Va publicar bastants llibres de l’especialitat.

Arriba l’hora d’un internista,.  El doctor Josep Alsina i Bofill, que ingressà el 8 de novembre
de 1970, amb un discurs sobre “El procés d’envelliment”, contestat per Pere Domingo.
Alsina, format a l’escola de Ferrer Solervicens, fou un dels grans internistes del país al
que la repressió de la postguerra privà de seguir una carrera universitària per a la que
estava plenament capacitat, i amb condicions de mestratge. Havia nascut a Palafrugell
l’any 1904 i morí a Calella de Palafrugell l’estiu de 1993. Ha estat un dels últims grans
mestres de la medicina interna en conjunt a Catalunya.

L’últim empordanès que ha ingressat fins ara, 2005, a l’Acadèmia com a numerari ha
estat el doctor Josep Maria Vilaseca i Sabater, nascut a Calonge l’any 1905 i mort a
Barcelona el desembre de 1994.  Vilaseca fou essencialment un radiòleg, cap del
departament d’aquesta especialitat primer a la Clínic Mèdica del prof. Pedro i Pons i
després de tot l’Hospital Clínic, substituint a la figura, una mica mítica, del doctor Cèsar
Comas i Prió.

Després d’aquesta Jornada de Sant Feliu ha estat elegit membre numerari de l’Acadèmia
el doctor Josep Carreras i Barnés, catedràtic de Bioquímica de la Facultat de Medicina
de Barcelona,  de la que ha estat degà. Va néixer a Palamós l’any 1943 i ha fet una llarga
carrera docent i científica, i també en llocs de responsabilitat directiva d la Universitat.
Va llegir el discurs d’ingrés el 19 de novembre de 2006, amb un tema sobre “La medicina
molecular”. És membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

Membres de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya d’origen ampurdanès
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Aquesta és la llista dels catorze numeraris, ara ja quinze, a més del doctor Masdevall,
que també s’hi hauria d’incloure. La llista d’acadèmics corresponents d’origen
empordanès, no està recollida   amb tot el detall necessari. Recordem però que el primer
corresponent és el metge de Figueres Francesc Suñer, que explica algunes epidèmies de
Roses i és el cap iniciador de la nissaga dels Pi.-Sunyer, analitzada en un altre treball.

Jacint Corbella i Corbella
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JIMÉNEZ NAVARRO, Àngel

RESUM: Es presenta una breu biografia del doctor Martí Casals i Echegaray (Mendoza,
1903-Barcelona, 1983), que de ben jove vingué a Catalunya, i es llicencià en medicina a
Barcelona el 1928. Retornà a l’Argentina, i el 1934 va arribar a Castell d’Aro per substi-
tuir a Josep M. Rubió, i a partir de llavors va estar al servei dels habitants de la Vall d’Aro
durant més de trenta anys. Era una època difícil dominada per la tuberculosi, i fou un bon
especialista en pneumologia. El 1969 emmalaltí de Parkinson, i de 1974 a 1983 tornà a
residir a Barcelona, on va morir.

Paraules claus: Martí Casals Echegaray. Vall d’Aro.

RESUMEN: Se presenta una breve biografía del doctor Martí Casals Echegaray (Mendoza,
1903-Barcelona, 1983), que de muy joven vino a Cataluña, i se licenció en medicina en
Barcelona el 1928. Regresó a la Argentina, y el 1934 llegó a Castell d’Aro para sustituir a
José M. Rubió, y a partir de entonces estuvo al servicio de la Vall d’Aro durante más de
treinta años. Era una  época difícil dominada por la tuberculosis, y fue un buen especia-
lista en neumología. El 1969 enfermó de Parkinson, y de 1974 a 1983 volvió a residir en
Barcelona, donde murió.

Palabras claves: Martí Casals Echegaray. Vall d’Aro.

*

JUSTIFICACIÓ

La comunicació que presentem en aquestes Jornades respon a un encàrrec que se’ns
va confiar: el d’escriure un assaig històric biogràfic del doctor Martí Casals. Un projecte
de recerca que s’haurà de basar en les fonts primàries o documentals, en els objectes –
que són una altra mena de documents– i en les fonts orals.

A un servidor, com a historiador i, alhora, en qualitat d’antic pacient i amic del doctor, em
toca aportar –a més d’una part de la investigació– unes dades molt més personals i

APROXIMACIÓ A LA COL·LECCIÓ D’OBJECTES MÈDICS I AL FONS
DOCUMENTAL DEL DOCTOR MARTÍ CASALS I ECHEGARAY

(1903-1983) INTRODUCCIÓ BIOGRÀFICA

Gimbernat, 2007 (**), 48, 165-170
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íntimes. I des d’aquest angle més proper i afectiu introdueixo la comunicació d’avui, en
primera persona del singular.

Recordo que, quan estudiava història a la Universitat, el primer treball d’investigació que
vaig fer amb documentació de l’arxiu municipal de Sant Feliu de Guíxols, va ser una
biografia sobre el federal guixolenc Pere Caimó. D’això farà uns trenta-cinc anys, quan el
director de l’arxiu era mossèn Lambert Font. Aleshores ens dirigia el treball el professor
Santiago Sobrequés i Vidal (Girona, 1911-1973). Entre les orientacions que llavors rebíem
a l’hora d’enfocar un treball d’aquelles característiques, una d’elles era que, quan
s’estudien els actors individuals de la història, l’individu no pot ser entès al marge de la
seva immersió en la societat; que el subjecte de la història, en els termes més abstractes
i més generals, és sempre la societat. Escriure una biografia no és gens fàcil, perquè, si
al personatge –en el nostre cas, al doctor Casals– se’l descontextualitzés del seu entorn
social, podria donar la impressió que es vol presentar una vida «exemplar» a fi de desvetllar
o suscitar l’admiració dels lectors.

Els darrers anys, el gènere biogràfic, que durant força temps la historiografia acadèmica
havia menystingut, ha gaudit a casa nostra d’un reviscolament important. I, realment,
algunes biografies han fet valuoses aportacions a la història. Tanmateix, nosaltres, quan
utilitzem la paraula «història» volem designar el procés de la investigació en el passat de
l’home en societat.

Aquest serà l’objectiu de la nostra recerca: el d’acostar als possibles lectors, d’una
manera ràpida i planera, la problemàtica de la sanitat a través d’una tasca individual,
d’un testimoni guixolenc: el del doctor Martí Casals. I de mostrar que, darrere seu, ja hi
ha tota una tradició sanitària i un entorn concret. Intentarem que, com deia el gran
historiador Pierre Vilar, no sigui un simple relat, sinó també anàlisi i explicació.

Estem convençuts que qualsevol sistema d’assistència sanitària, inclosa la medicina
occidental, és un producte de la seva pròpia història i existeix a l’interior d’un determinat
context ambiental i cultural. Efectivament, la medicina es troba estretament vinculada al
conjunt de la cultura. Totes les transformacions en les concepcions mèdiques són
condicionades pels canvis imposats per les idees que imperen a cada època. És per tot
això que el nostre estudi inclourà una introducció a la història de la medicina d’aquestes
contrades. Una història que, com tota la història d’aquesta subcomarca, estarà marcada
per dos factors:

1.– La presència d’un monestir benedictí, fins a l’exclaustració de l’any 1835.
Des del punt de vista sanitari, cal dir que la presència dels monjos benets va
ser molt positiva i beneficiosa per a la població en general.

Àngel Jiménez Navarro
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2.– La precoç constitució de la universitat –el municipi medieval–, al final del
segle XIII, que, al seu torn, va fundar l’hospital dels pobres –la primera notícia
del qual la trobem escrita en un pergamí de l’arxiu municipal de l’any 1305–1 ,
i la contractació, per part i a càrrec del “comú”, de metges o “físics” jueus per
a l’atenció dels malalts de la població.

En la futura biografia, doncs, el nom del doctor Casals restarà unit, com una anella més, a
la llarga cadena de professionals de la medicina –els doctors Lligoña, Tauler, Oliu, Prim...–
que tingueren cura, al llarg dels anys, de la població guixolenca i de la dels voltants.

BREU BIOGRAFIA DEL DOCTOR MARTÍ CASALS I ECHEGARAY

El doctor Martí Casals i Echegaray va néixer a Mendoza (Argentina) el 18 de desembre de
1903. De ben jove vingué a estudiar a Catalunya, primer a Igualada i després a Barcelona,
on cursà la carrera de Medicina, llicenciant-se el 1928. De 1930 al 1932 retornà a
l’Argentina i –malgrat la seva joventut– va ser nomenat cap del servei de medicina de
l’Hospital Carlos Ponce de Mendoza.

El 16 de març de 1934, Martí Casals va arribar a Castell d’Aro per substituir el doctor
Josep M. Rubió. En aquest municipi ja havia exercit de vocal de la Junta Municipal de
Sanitat abans de viatjar a l’Argentina. A partir de llavors, i durant més de trenta anys, va
estar al servei dels habitants de la Vall d’Aro (Santa Cristina d’Aro, Castell d’Aro, Fenals
i les masies de la contrada); a més, de tenir residència i consulta a Sant Feliu.

Eren anys, els de la postguerra, d’escassetat per a tot i tothom; també per a la medicina.
Així és que l’activitat professional del doctor Casals en aquestes contrades es va
desenvolupar en uns moments històrics ben difícils: la Segona República, la Guerra Civil
i la llarga i dura postguerra.

Tot i que el doctor Casals formava part de la generació de metges que s’havien pogut
instruir després de la Primera Guerra Mundial, aprofitant-se de tots els avantatges
científics i tècnics del moment, a l’hora d’exercir la professió, a molts d’ells i al propi
doctor Casals, els va tocar de fer-ho a pobles petits, amb ben pocs recursos i mitjans,
lluny dels hospitals importants de ciutat. Però arran d’aquest mateix aspecte negatiu,
van haver de recórrer a l’enginy, proveint-se d’un mínim d’instrumental mèdic i de fórmules
curatives o receptes pròpies.

La pobresa causava sovint una malaltia molt lligada als temps difícils, com era la
tuberculosi. Aquella malaltia tan estesa durant la postguerra no era només conseqüència

Aproximació a la col·lecció d’objectes mèdics i al fons documental del doctor Martí Casals...
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de la manca de vacunes i d’antibiòtics, sinó també de la mala nutrició, del fred i de la
poca salubritat dels habitatges. També el tifus i les malalties venèries eren freqüents.
Ensems, l’organització de la sanitat pública era deficient i no es podia comptar amb el
suport dels medicaments més eficaços.

Alguns malalts de la comarca eren separats de les seves famílies i traslladats a cases de
camp a la zona de Romanyà de la Selva, on el clima característic ajudava els pacients a
guarir-se. Aleshores, el doctor Martí Casals va esdevenir un bon especialista en
pneumologia; i, juntament amb el farmacèutic guixolenc Narcís Ruscalleda, varen equipar
un laboratori molt complet i establiren un gran nombre de fórmules magistrals. D’aquesta
manera feien innecessari el trasllat de pacients a Girona o a Barcelona, en un temps en
què les comunicacions no eren fàcils.

A través de la prestació dels seus serveis mèdics a l’Hostal de la Gavina de S’Agaró, el
doctor Martí Casals va conèixer i visitar professionalment tot tipus de personalitats, des
de membres de les cases reials europees a famosos actors de cinema.

Però ell –així ho recordem encara molts pacients i, sobretot, la seva família– estava
content de ser metge de capçalera d’una petita població que, entre altres avantatges,
facilitava que la interrelació entre les persones fos més humana i propera. Sabem que
no feia distincions entre els pacients, fos quina fos la seva procedència i situació social.
I tenia cura, tant dels malalts de la zona, com dels estiuejants amb possibilitats
econòmiques superiors. Per Casals, tota persona mereixia un tracte respectuós, perquè
la dignitat no depenia del que “tenien”, sinó que la veia com una cosa inherent a l’ésser.
La persona rica, per exemple, mereixia un respecte, però no pel fet de ser rica, sinó pel
fet de ser persona. La persona pobra també mereixia un respecte, però no per causa de
la seva pobresa, sinó, perquè tot i ser pobra, era, abans que res, i per sobre de tot, una
persona. De la mateixa manera, el malalt mereixia un respecte per part de la societat,
però no per raó de la seva malaltia, sinó pel fet de ser persona.

Tot i ser metge de poble, la fama de la seva tasca professional va ser coneguda i
reconeguda per molts altres professionals de renom en el món de la medicina catalana
(Josep Trueta, A. Puigvert, A. Pedro Pons ...), i inicià una sòlida amistat amb el doctor R.
Macintosh, conegut com el pare de l’anestesiologia moderna.

Fins l’any 1969, Casals va exercir la medicina amb tota normalitat. Aquell any, però, la
malaltia de Parkinson convertí el metge en pacient, i l’obligà a rebre tractament mèdic.
Va ser intervingut a Barcelona i allí seguí el procés de recuperació. Momentàniament,
doncs, va deixar la seva ciutat. Però, hi va tornar, i continuà exercint la medicina entre els
seus nombrosos i fidels pacients, entre els quals em compto, perquè a mi em visità la

Àngel Jiménez Navarro
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primavera de 1970. De 1974 a 1983 tornà a residir a Barcelona, a casa del seu fill Pau i
de la família d’aquest, on va morir la vigília de Nadal.

VALORACIÓ PERSONAL

Des de l’experiència de la meva relació personal, com a pacient, amb el doctor Casals –
que en el futur llibre exposaré–, la valoració que he de fer és molt positiva, gratificant i
alliçonadora, pels valors humans que se’n desprenen. En destacaré dos:

1.– El de la gratuïtat, de desinterès material o de generositat.
2.– El del tracte humà, d’acollida, de proximitat i de seguiment del malalt.

1.– Sóc testimoni, afortunat, d’aquest desinterès que s’oposa directament a la lògica
del càlcul i de l’aritmètica. L’esperit calculador sospesa, en cadascuna de les
circumstàncies en què es troben, els pros i els contres de cada acció. No va ser,
precisament, aquesta l’actitud del doctor Casals. Actuava desinteressadament, donant
sense esperar res a canvi. I el que obra així, ho fa perquè és lliure, perquè no viu coaccionat
pel càlcul material. En definitiva, el doctor Casals va ser generós, perquè estava disposat
a compartir el seu temps, a dedicar temps als altres –els malalts– sense esperar-ne
recompensa.

Certament, en la seva època ja s’havia passat de l’art de la medicina a la ciència mèdica.
Ja llavors hi havia instruments eficaços per diagnosticar una malaltia, però era –i és–
essencial la proximitat del metge al malalt. És tan important poder-se seure prop del
malalt i escoltar-lo! Hi ha tantes coses que només les pot detectar la sensibilitat d’un
professional! Com diria el doctor Josep M. Forcada, «es necessita cada dia més una
humanització del tracte entre el professional i el malalt per poder assolir una adequada
qualitat en la comunicació que proporcioni no sols un ben estar sinó un ben ser al
malalt». Doncs bé, aquest era el lema i l’actitud del doctor Casals.

2.– Més enllà del seu aspecte exterior, del seu tarannà extern i de les mil anècdotes que
s’expliquen d’ell, el doctor Casals tenia allò que no s’ensenyava a la universitat, el tacte
en el tracte personal, és a dir, l’aproximació a l’altre –al pacient– des del respecte i
l’atenció. El tacte revela afectivitat, proximitat, i la persona té necessitat de sentir-se
estimada, i més si es troba en una situació límit. Davant el sofriment que pateix la
persona que es té al davant és adequat donar-li suport tant amb la paraula com amb el
gest. Hi ha dades dels pacients que no les copsen ni les radiografies, ni les analítiques,
sinó l’observació atenta del metge de capçalera; i més en una època en què encara no
hi havia psicòlegs, i els hospitals i especialistes quedaven, encara, força lluny.

Aproximació a la col·lecció d’objectes mèdics i al fons documental del doctor Martí Casals...
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De tots aquests valors humans i professionals, que jo els relaciono directament amb la
seva experiència religiosa, en puc donar testimoni personal, perquè els vaig viure de molt
a prop. Però les dades més objectives que es dedueixen de les fonts documentals i
patrimonials que manegem i que, a continuació, us relacionem, també ho confirmen.

NOTES

1. Vegeu: JIMÉNEZ, Àngel. «De la ciutat medieval: cementiri, hospital i capella de Sant Nicolau (1305)», dins Informatiu
de l’Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols, 3, 1990.

Àngel Jiménez Navarro
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GAITX i MOLTÓ, Jordi

RESUM: Presentació molt detallada de la col·lecció d’objectes mèdics i el fons docu-
mental del doctor Martí Casals i Echegaray (1903-1983), que es conserven en el Museu
del Metge Rural de sant Feliu de Guíxols. Conté un total de 850 peces, 224 són mobiliaris
i 626 són instruments mèdics. La col·lecció de llibres té un total de 170,  que són
detallats en el treball. Es parla de com es va formar la col·lecció, i de la conservació
d’aquesta per la família Casals-Castells, i la donació al Museu d’Història de sant Feliu de
Guíxols el 2002. S’explica l’estructura, contingut i volum del fons que té documentació
entre 1913 i 2003.

Paraules clau: Martí Casals i Echegaray. Museu del Metge Rural de sant Feliu de Guíxols.

RESUMEN: Presentación muy detallada de la colección de objetos médicos y el fondo
documental del doctor Martí Casals Echegaray (1903-1983), que se conservan en el
Museo del Médico Rural de sant Feliu de Guíxols. Contiene un total de 850 piezas, 224
son mobiliarios y 626 son instrumentos médicos. La colección de libros tiene un total de
170, que son detallados en el trabajo. Se habla de cómo se formó la colección, y de la
conservación de esta por la familia Casals-Castells, y la donación al Museo de Historia
de sant Feliu de Guíxols el 2002. Se explica la estructura, el contenido i el volumen del
fondo que tiene documentación entre 1913 i 2003.

Palabras claves: Martí Casals Echegaray. Museo del Médico Rural de san Feliu de Guíxols.

*

LA FORMACIÓ DE LA COL·LECCIÓ D’OBJECTES MÈDICS

El fet que avui puguem gaudir de l’existència d’una col·lecció d’objectes mèdics variada
i completa, que dóna una idea molt aproximada de quina va ser l’activitat sanitària que
es desplegà amb aquest instrumental, es deu al fet que Martí Casals, metge dels municipis
de Castell d’Aro i Santa Cristina d’Aro, i amb consulta pròpia a Castell d’Aro i a Sant Feliu
de Guíxols, l’hagués anat aplegant per raó de la seva praxi quotidiana en relació amb la
seva professió. I, al mateix temps, a la tasca de conservació d’aquests objectes, primer
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per part de la família Casals-Castells i, després, pel Museu d’Història de Sant Feliu, lloc
on es troben ara dipositats i des d’on se’n promou la seva difusió i estudi.

El fet que Casals disposés de consultes pròpies fou l’element decisiu per a l’origen de la
col·lecció, atès que va ser allà on anaren quedant dipositats els aparells que utilitzava
regularment1 . Per contra, els metges que només van treballar en hospitals, utilitzaven
ben sovint l’instrumental que se’ls proporcionava des d’aquestes instal·lacions sanitàries,
el qual era propietat dels centres2 . Així doncs, part dels objectes utilitzats en la pràctica
mèdica –els de grans dimensions, o els d’elevat cost, per exemple– no eren propietat
directa dels metges que els utilitzaven, per la qual cosa no es troben, actualment, dins
les col·leccions particulars d’aquests, sinó en les que puguin haver reunit els diferents
centres sanitaris que els posseïen. Per això, de cara a la preservació del patrimoni
mèdic, tant importants són unes col·leccions com les altres.

Com s’ha dit, doncs, Casals es va anar dotant d’un conjunt d’aparells a mesura que
anava desenvolupant la seva activitat professional. S’ha de remarcar que la col·lecció
es nodreix d’aparells mèdics corresponents a dotze especialitats diferents: anestesiologia,
cirurgia i transfusions, farmacèutica i laboratori, ginecologia i obstetrícia, medicina gene-
ral, medicina interna, odontologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, pneumologia,
traumatologia i urologia. Segons el testimoni del seu fill Pau, no estalviava diners en la
compra per duplicat, si calia, de l’utillatge necessari, per tal de tenir sempre peces de
recanvi, la qual cosa es constata quan s’analitza amb detall el contingut de la col·lecció3 .

Precisament per als desplaçaments que feia tot sovint a masies i domicilis particulars,
Casals va anar adquirint una sèrie d’objectes que li facilitaven aquesta tasca de
campanya. En primer lloc s’ha de dir que bona part de la col·lecció d’estris d’odontologia
els tenia per a atendre urgències als domicilis dels particulars4 . Per a les sortides
d’emergència també disposava d’unes capes impermeables i d’una motxilla gran, dins
la qual hi portava tots els estris i medicaments necessaris per a emergències relacionades
amb fractures, problemes lumbars, parts o operacions de cirurgia5 . I, lògicament, el
metge es desplaçava sobre rodes per tal d’atendre la població disseminada per tota la
vall. Així, la bicicleta i motocicleta que usà per anar d’un cantó a l’altre també formen
part, avui, de la col·lecció de Martí Casals dipositada al Museu guixolenc6 .

A banda dels aparells mèdics i de transport, dins la col·lecció també trobem alguns elements
mobles, que eren utilitzats a la consulta7 . Més difícil, en canvi, ha estat que es conservessin
alguns medicaments que Casals utilitzà, per tractar-se d’un bé fungible i destinat al consum
i, doncs, no reutilitzable. Si bé alguns medicaments envasats han pogut sobreviure al pas
del temps i es conserven dins la col·lecció, els que elaborava el metge a partir de les seves
pròpies receptes s’han perdut definitivament, al menys com a producte físic, atès que la

Jordi Gaitx i Moltó
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formulació d’alguns d’ells es conserva –en alguns casos– escrita damunt paper, dins el
Fons de Martí Casals8 . A més, cal dir que Casals, especialment mentre fou soci de la
Societat Mèdica d’Especialitats Girona, S. A. –és a dir, des de maig de 1936–, havia de
tractar els abonats a la Societat només amb fórmules magistrals o amb els medicaments
específics detallats en el petitori elaborat per la mútua, de manera que això hauria limitat,
al menys un temps, l’existència de determinats medicaments entre els utilitzats per Casals9 .

Pel que fa a la biblioteca de Martí Casals, només esmentarem aquí que també fou
conservada després de la mort del metge per part de la seva família. No obstant això, la
considerem una col·lecció que queda fora de l’àmbit d’aquest estudi, de manera que no
en farem cap més comentari més enllà d’aquest breu apunt i de la nota que segueix10 .

L’adquisició de tot aquest material fou, en el cas de Casals, una tasca desenvolupada
de forma ininterrompuda al llarg dels anys que es va estar a la vall d’Aro, tal com ho
testimonia el fet que, entre els objectes, n’hi hagi tant de la postguerra com dels anys
setanta. Els proveïdors del nostre metge foren molts i diversos: tant alguns documents
com l’observació directa de l’instrumental ens aporta pistes de quins foren els fabricants
i distribuïdors als quals Casals va recórrer, la qual cosa exposem amb detall més endavant.

Molt més documentades han estat, en canvi, les propostes d’adquisició, compres i
revisions de material mèdic per part de les administracions públiques, la qual cosa pot
comprovar-se mitjançant l’estudi dels fons municipals de Castell d’Aro i de Santa Cristi-
na d’Aro, municipis dels quals, precisament, Casals en fou el metge titular.

El 23 de desembre de 1929, per exemple, la Inspecció Provincial de Sanitat proposava a
la Junta Municipal de Sanitat de Castell d’Aro –de la qual Casals n’era vocal des de
1927– adquirir un aparell de desinfecció a base de formol, “cosa utilísima” per a les
escoles i altres edificis11 . Una dècada més tard, el març de 1939, el Govern Civil –ja
franquista–, instava a l’Ajuntament del mateix lloc a informar de l’estat del material de
les institucions benèfiques que poguessin existir al municipi, en un exercici d’inventariar
els béns amb posterioritat a la recentment acabada Guerra Civil. Poc després, el consistori
autoritzava al seu secretari a adquirir alcohol per a l’aplicació de la vacuna antivariòlica
a l’Institut Provincial d’Higiene de Girona. En cas d’haver-se fet efectiva aquesta compra,
però, la conservació dels medicaments hauria estat un cas molt singular, per ser destinats
tots ells a la població i, doncs, al consum12 . El mateix exemple ens el trobem al municipi
veí de Santa Cristina d’Aro, en què l’octubre de 1940, degut a les inundacions que patí
la província, es recomanà a l’Ajuntament, des d’instàncies superiors, “proceder a la
práctica de vacunación y revacunación antitífica cuyo servicio deberá ser de carácter
gratuito y practicado por el Instituto Municipal de Sanidad, que cuidará de acudir al
Instituto Provincial para adquisición de la que sea menester en ese término”13 .
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Quinze anys després, comencem a trobar les primeres notícies de l’equipament d’un
centre sanitari a Castell d’Aro. El desembre de 1955, per exemple, es notifica que s’han
rebut dos equips complets de material, amb un total de 43 objectes diversos en cada
equip –des d’una taula de reconeixement a unes agulles de sutura–, preparats per la
casa Prim. El mes següent es procedí a formalitzar el lliurament del material, essent
llavors el metge titular municipal de Castell i Santa Cristina d’Aro el doctor Benjamí Millat
i Grau14 . Els ajuntaments, des del final dels anys cinquanta, també es van fer càrrec de
l’equipament d’espais per a l’assistència odontològica –“els medis els tenien que ficar
els ajuntaments”, recorda l’odontòleg Josep Blasco–, atès que s’havia decretat que
aquesta fos gratuïta per als menors de 14 anys15 .

El conjunt d’objectes mèdics de Casals, en definitiva, respon a l’adquisició dels mateixos
per raó de la seva pràctica professional com a metge dels diferents pobles de la Vall
d’Aro, essent l’any d’inici de la seva activitat el 193416 . Així doncs, la major part dels
objectes pertanyen, cronològicament, al període corresponent al segon i tercer quart del
segle XX (1925-1975). Només un d’ells ha pogut ésser identificat com a peça del primer
i segon quart de segle: es tracta d’una xeringa per a rentats, de l’especialitat de cirurgia17 .
La cronologia total, doncs, abraçaria des de l’any 1900 a 197518 , tot i que bàsicament es
tracta d’instrumental comprat i utilitzat entre 1934 i 1970. Així doncs, l’investigador/a no
trobarà, entre els objectes, cap peça de les que utilitzà Casals quan estudiava a Barce-
lona la carrera de medicina (cursos de 1922-1923 a 1926-1927)19 , o de quan exercí de
cap de l’hospital del Campamento Vespucio (província de Salta, Argentina), al servei
dels Yacimientos Petrolíferos Fiscales del ministeri d’agricultura, el 193020 .

A banda de l’exercici continuat, en un mateix lloc, de la pràctica mèdica, el segon element
cabdal per a la formació de la col·lecció Casals fou la dedicació a la medicina en tant que
professional per compte propi, amb consulta privada i amb dedicació a l’atenció
domiciliària.

El segle XX, els consultoris particulars foren els llocs que freqüentaren les classes altes
quan els havia de visitar el metge, i l’atenció domiciliària –efectuada per part de metges
de capçalera o de família– es destinà a les classes mitjanes21 . Hi hagué també una
atenció hospitalària destinada als més pobres. Per això, durant la primera meitat del
segle, al món occidental, una de les velles reivindicacions de les classes populars fou la
de poder gaudir d’una assistència mèdica igualitària, a l’estil de les Krankenkassen
alemanyes que, al seu torn, es basaven en les societats de socors mutus
decimonòniques22 .

Ara bé, com hem pogut comprovar amb el testimoni personal d’Àngel Jiménez, Casals,
malgrat optar pel consultori privat i l’atenció domiciliària, no es cenyí només a visitar els
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membres de les classes altes i mitjanes; també va freqüentar el tracte amb la gent pobra
i amb la que habitualment es trobava al marge de la societat, com els gitanos, perquè
justament no demanava sempre que s’efectués una transacció econòmica a canvi dels
seus serveis professionals23 . Amb Casals, doncs, cal relativitzar l’esquema que equipara
metge particular amb una atenció mèdica de caràcter exclusiu24 .

CONSERVACIÓ DE LA COL·LECCIÓ I DONACIÓ AL MUSEU D’HISTÒRIA DE SANT FELIU
DE GUÍXOLS

La col·lecció de Martí Casals, un cop hagué realitzat la seva funció al servei del metge,
fou desada, més o menys intacta, al domicili particular d’aquest. La família Casals-
Castells, amb el fill de Martí Casals, Pau, al capdavant, conservà el material mèdic de la
consulta i el de campanya que fou usat al llarg dels més de trenta anys de dedicació
sanitària a la Vall d’Aro i, posteriorment, el 7 de gener de 2002, el donà al Museu d’Història
de Sant Feliu de Guíxols. Aquest centre ha originat multitud d’accions al voltant d’aquest
patrimoni mèdic, com és el cas de les Jornades a les quals lliurem la present
comunicació25 .

Malgrat que la cessió o donació a museus de col·leccions professionals de la medicina
no és infreqüent, potser caldria esperar que fossin més abundants i, especialment, que
amb posterioritat a l’ingrés de les peces al museu corresponent, aquestes fossin
estudiades, catalogades i, finalment, ofertes a la investigació mitjançant les oportunes
campanyes de difusió, la qual cosa permetria que aquest patrimoni vingués a complir la
funció social que se li pressuposa.

Al Museu de Sant Feliu, per exemple, s’han rebut donacions de material mèdic que
poden complementar el contingut de la col·lecció de Martí Casals. Aquests objectes
procedeixen dels doctors Prim i Vidal –donacions fetes per Josep Blasco i Francesc de la
Peña, respectivament– i de l’hospital municipal de Sant Feliu; i la cronologia dels mateixos
abraça des del final del segle XIX fins a mitjan segle XX26 .

Ara bé, una altra destinació d’aquest tipus de material la trobem en les donacions que
es realitzen a organitzacions no governamentals que treballen en països
subdesenvolupats, a mans de les quals l’instrumental en qüestió pot continuar realitzant
una tasca mèdica al servei de les persones27 . No cal dir que aquesta altra finalitat és tan
o més lloable que la primera, per la qual cosa cal esperar que un i altre siguin els destins
que tinguin les col·leccions mèdiques que deixin de prestar els seus serveis als pacients
habituals.
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A banda dels ingressos de material mèdic que es produeixen als museus a causa de les
donacions, les col·leccions d’aquests centres poden augmentar per raó de les troballes.
És clar que, en aquest cas, normalment es tracta de material procedent d’excavacions
arqueològiques i, per tant, d’una cronologia ben diferent a la de la col·lecció que
presentem. Es tracta d’estris del camp de la cirurgia, bàsicament. Alguns d’aquests
estris són punxons i microlits, trobats als jaciments neolítics de Banyoles i Serinyà, o bé
trepans, els quals havien de ser força freqüents, atès que han aparegut cranis perforats
a Peralada, Cabrera d’Empordà o Ullastret28 .

Pel que fa als estris quirúrgics posteriors, ens consta que els ibers ja utilitzaven instruments
quirúrgics per a amputacions i sangries. Els immediatament posteriors s’han trobat a
jaciments urbans com Empúries, però també a vil·les agrícoles –com les de Tolegassos
(Viladamat), Pla de Palol (Platja d’Aro) o Puig Rodón (Corçà)–, de forma que es pot interpre-
tar que en aquests llocs també es tractaven les malalties, ja fossin les dels obrers de
l’explotació o les del bestiar. En aquests llocs s’han localitzat estris quirúrgics de bronze –
agulles d’oculista per a operacions, sondes, espàtules, etc.–, i ungüentaris, tots ells d’entre
els segles I i III dC. Els estris propis del període romà a Catalunya són, també, les llancetes
i els ungüentaris –se n’han trobat també a Eivissa, a causa de la influència púnica–29 .

Tot aquest conjunt de peces suspectes d’aparèixer en jaciments de períodes que van
des del neolític a època altmedieval han anat engruixint les col·leccions d’instrumental
mèdic antic de diferents museus. Així, el conjunt de peces de Casals seria el darrer
episodi de la sèrie cronològica que acabem d’exposar.

En qualsevol cas, però, posteriorment a l’ingrés d’una troballa o col·lecció al museu,
aquesta ha de rebre un determinat tractament. Un dels més inexcusables hauria de ser
fer-ne la descripció i el consegüent inventari. Així s’ha fet en el cas dels estris de Martí
Casals. Mercès a un projecte becat per l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya
(IPEC), depenent de la Generalitat de Catalunya30 , Laura Francès i qui escriu aquestes
línies, sota la coordinació de la directora del Museu, Sílvia Alemany, vam identificar,
catalogar, registrar i fotografiar bona part del total de la col·lecció del metge de la vall
d’Aro, és a dir, 500 objectes en total. Finalment, cada objecte es va siglar i ubicar al lloc
que li corresponia dins el magatzem del Museu. El programa portava per nom “Elaboració
de l’inventari del fons del doctor Martí Casals Echegaray, metge rural a la Vall d’Aro (Baix
Empordà)”, i es realitzà entre l’octubre i el desembre de 2004.

En el marc del projecte es van realitzar, també, entrevistes amb metges de diferents
especialitats –testimonis de la medicina de postguerra– per tal d’identificar les
diferents peces de la col·lecció. A més, s’utilitzaren documents relacionats amb cada
objecte –factures de compra, prospectes d’ús editats pel propi fabricant...– per afinar
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un xic més en les descripcions. Cada objecte es va descriure segons el model de fitxa de
béns mobles de l’IPEC i es va anotar en el llibre-registre del Museu.

L’objectiu final era aprofundir en el coneixement de la salut i la malaltia durant la post-
guerra a la Catalunya rural i dels mitjans per combatre-la de què es disposava des del
camp de la medicina preventiva i familiar, en uns temps no massa llunyans. A més, la
realització de l’inventari havia de contribuir a la posta en marxa del projecte de creació
d’un centre adherit al Museu d’Història de Sant Feliu dedicat a la figura del metge rural.
Aquesta temàtica actuaria com a eix per conèixer l’evolució de les condicions de la
sanitat i de la salut de la població en l’àmbit rural.

COMPOSICIÓ DE LA COL·LECCIÓ

La col·lecció de Martí Casals del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols conté un total
de 850 peces. D’aquestes, 224 no són utillatge mèdic en sentit estricte, sinó que es tracta
de mobiliari i estris de despatx –procedents de la sala d’espera (cadires, armari, bustos i
retrats31 ) i de la consulta i despatx (taula, prestatgeries, làmpada, biblioteca, taules, aparell
d’observació, moble de desinfecció de mans, els habituals armaris blancs de portes de
vidre)–, mitjans de transport emprats pel metge –la motocicleta Guzzi, la bicicleta, etc.–, i
altres objectes corresponents a la vestimenta i l’equipatge –motxilles per a dur els estris en
cas d’emergència, impermeables, maletins, llums i fanals portàtils, etc.–.

A banda d’això, els restants 626 elements de la col·lecció són instruments mèdics
pròpiament dits, els quals, com ja s’ha comentat, abasten diferents especialitats de la
pràctica sanitària. La part més important d’aquest darrer grup és el que ha estat inventariat
dins el programa subvencionat per l’IPEC i, per tant, és sobre el qual en podrem extreure
conclusions més fermes.

Pel que fa als altres objectes o, fins i tot, als llibres de la biblioteca particular del propi
Casals –amb 170 exemplars–, es preveu que puguin ser documentats, inventariats i
descrits en una fase posterior, la qual cosa permetria preservar la unitat conceptual de
tota la col·lecció32 .

L’anàlisi amb detall de l’inventari dels objectes mèdics de Casals ens aporta les següents
dades.

Els 626 objectes mèdics poden ser agrupats en diferents especialitats, a saber33 :
- Anestesiologia, amb 10 objectes.
- Cirurgia i transfusions, amb 41 objectes.
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- Farmacèutica i laboratori, amb 226 objectes.
- Ginecologia i obstetrícia, amb 29 objectes.
- Medicina general, amb 122 objectes.
- Medicina interna, amb 3 objectes.
- Odontologia, amb 16 objectes.
- Oftalmologia, amb 4 objectes.
- Otorrinolaringologia, amb 106 objectes.
- Pneumologia, amb 6 objectes34 .
- Traumatologia, amb 56 objectes.
- Urologia, amb 7 objectes.

Els fabricants, distribuïdors i venedors esmentats als mateixos aparells són35 :

Acufirm, Aksala, Antibióticos S.A, Arnold & Sons, Behringer, F. & Soehne;
Boehringer S.A,Braun Melsungen, B, Bruneau, Caning & Co. Ltd., Casal del
Metge cooperativa; Cooperativa de Consum de la Casa del Metge; Societat
cooperativa S. de M. de C36 , Chuck, Jacobs, Collin; Collin & Cia., Duffaud, Elvan
S.A, Excel, Ferma, Garrido, Gowlland, Hartmann, Henry Milward & sons, Hispano
ICO; Hispano ICO Clara; ICO; ICO Clara, Hoptix, Igoda S.A, Industrias Sanitarias
S.A, Instituto Químico Farmacológico Español S.A, Jover Bejar, A. Sanitex, Jubé,
Louis, Juste S.A, Kolster, Kongly, Laboratorios J. Badosa, Lemaire, E., Lorcamarin,
Maviso, Medah,Medi Point, Merck, E., Nacler, Oculus, Osram, Parsal, Pollet, L,
Reactivos Vira, Ricard, Robert Whitelaw Ltd., Rostfritt, Sandoz, S.A, Sass Wolf &
Co, Scott Mainz, Selecta, Socorex, Superan, Windler, H., Wolf, Georg.

D’entre els objectes que en sabem el lloc de fabricació, n’hi ha d’Alemanya (8), Espanya
(41) –33 de Barcelona, 1 de Catalunya, 2 de León, 1 de Múrcia i 4 sense especificar–,
EUA (3), França (3), Itàlia (1), Regne Unit (8) i Suïssa (6)37 .

Les informacions exposades fins ara es complementen, a la base de dades resultant de
l’inventari, amb una descripció de cada objecte, el nombre de parts que el composen, el
material de què està fet, les seves dimensions, la tècnica amb què fou elaborat, el seu
estat de conservació, el tipus d’inscripció que conté –si n’hi ha–, la transcripció de la
mateixa i una vinculació als documents que acompanyaven l’objecte, a les fotografies
fetes dels mateixos i a l’enregistrament oral que ens parla d’ell –en el cas d’haver-n’hi–.
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CONFIGURACIÓ DEL FONS DOCUMENTAL I DONACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL DE SANT
FELIU DE GUÍXOLS

A més dels objectes mèdics, Martí Casals aplegà un seguit de documents per raó de
l’exercici de la seva activitat professional i personal. Es tracta d’un fons, en part, format
a redós de l’activitat del metge, però també al voltant de l’ingrés al Museu d’Història de
la col·lecció d’objectes portada a terme per la família Casals-Castells. Aquesta família,
a més, abans de lliurar el fons a l’arxiu municipal de Sant Feliu de Guíxols, complementà
el seu contingut demanant altres documents referits a Martí Casals procedents d’antics
pacients seus o bé de metges amb qui Casals tenia relació38 . Per tant, malgrat que no es
pot considerar que el fons sigui estrictament el de Martí Casals, rep únicament el nom
del metge en qüestió, per raons de simplicitat.

El seu ingrés a l’arxiu municipal es derivà de la donació que la família de Martí Casals
realitzà al Museu d’Història: mentre els objectes eren rebuts pel centre més adequat per
a la seva conservació i tractament –el Museu–, els documents també es destinaven al
lloc més adient –en aquest cas, l’Arxiu–39 . A més, la família tenia interès en que es
procedís a l’elaboració d’una biografia de Martí Casals coordinada des de l’Arxiu, de tal
manera que va caldre dipositar el fons de Martí Casals en aquest lloc per a què pogués
ser consultat. L’ingrés es produí, però, un any i mig després de la donació de la col·lecció
d’objectes: el 31 d’agost de 2004. Amb posterioritat, es procedí al tractament del fons,
és a dir, a la classificació i realització de l’inventari, la qual cosa anà a càrrec d’un
servidor.

ESTRUCTURA, CONTINGUT I VOLUM DEL FONS

El fons de Martí Casals i Echegaray, amb documentació d’entre 1913 i 2003, s’estructura
en dos nivells de classificació. El primer correspon a les seccions del fons: quatre en
total, dedicades a les grans activitats desenvolupades per Casals. El segon nivell, que es
genera dins de cada secció, es refereix a les subseccions o sèries. En algunes ocasions
es tracta de subseccions, és a dir, agrupacions documentals relatives a una subactivitat
–per exemple, la formació–, però sovint podem parlar de sèries o grups de documents
que entre sí guarden una afinitat formal –per exemple, les agendes mèdiques–. En
aquest segon nivell hi ha, en total, disset subseccions o sèries. Vegem-ne, a continuació,
el quadre de classificació:

1. Identificació personal
1.1. Acreditació civil i militar
1.2. Formació
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1.3. Diaris personals
1.4. Residència i transport

2. Activitat social
2.1. Correspondència personal
2.2. Targetes de visita i adreces de particulars
2.3. Targetes de visita i adreces d’empreses

3. Activitat professional
3.1. Documentació professional
3.2. Fitxer de pacients
3.3. Agendes mèdiques40

3.4. Expedients mèdics de pacients
3.5. Targetes de visita i adreces de metges
3.6. Targetes de visita i adreces d’empreses farmacèutiques
3.7. Publicacions mèdiques

4. Gestió de la memòria de Martí Casals
4.1. Reconeixement institucional
4.2. Testimonis personals
4.3. Musealització de la col·lecció de Martí Casals

Cadascuna de les quatre seccions del fons reflecteix una de les activitats centrals de la
vida de Casals41 . La primera és la d’identificació personal, és a dir, aquella que agrupa
les subseccions o sèries que permeten identificar la persona productora del fons.

La segona secció del fons és la d’activitat social i està dedicada a la relació,
fonamentalment epistolar, que Casals mantingué amb altres persones, sempre i quan
aquesta defugís l’àmbit estrictament professional.

Això darrer es reserva per a la tercera secció, la d’activitat professional, la qual es dedica a
la praxi quotidiana de Casals en tant que metge. Aquesta és la secció amb més entitat del
fons, de tal manera que pot dir-se que aquest té un caràcter fonamentalment professional.

Pel que fa a la quarta secció, la de gestió de la memòria de Martí Casals, cal dir que
pertany al fons d’una forma un xic forçada, atès que no es tracta de documentació
aplegada per Martí Casals en el desenvolupament de la seva activitat, sinó de la que fou
reunida pels familiars descendents del metge amb posterioritat a la mort del mateix.
Atès que aquesta documentació fou lliurada a l’arxiu municipal juntament amb la resta
–la que era pròpia de Casals– s’ha optat per considerar-la part del mateix conjunt
documental, de manera que quan es parla del fons de Martí Casals i Echegaray cal tenir
en compte que depassa un xic l’àmbit estrictament personal, arribant a tenir un cert
caràcter de fons familiar42 .
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Tot plegat ocupa 0,96 metres lineals: 0,12 m.l. d’una caixa amb documentació; 0,12 m.l.
del fitxer de pacients i 0,72 m.l. dels quatre fitxers amb agendes mèdiques.

CONCLUSIONS

El fons documental i la col·lecció d’objectes, no cal dir-ho, formen part d’un tot, que és
el resultat de l’activitat que desenvolupà Martí Casals, i s’erigeixen en testimonis físics
d’aquesta. Per raó del seu format, uns es conserven al Museu, mentre que els altres són
a l’Arxiu. Per tant, des d’ambdós centres, cal potenciar la vinculació entre la col·lecció i
el fons per tal que el dos conjunts s’entenguin de forma unitària i en relació amb l’activitat
d’un sol metge.

Per posar alguns exemples, podem dir que alguns dels objectes de la col·lecció es
documenten molt millor si es recorre a la documentació conservada:

- Per a l’ús d’alguns objectes de la col·lecció, es poden consultar els apunts
sobre tractaments mèdics, dins la sèrie 3.1. Documentació professional; les
anotacions diàries de les visites efectuades a pacients, de la sèrie 3.3. Agendes
mèdiques; o els diagnòstics i tractaments que Casals i els especialistes als
quals consultava prescrivien als pacients, dins 3.4. Expedients mèdics de
pacients.
- Per a les condicions de compra de les peces, cal recórrer als rebuts i factures
de la sèrie 3.1. Documentació professional; o a la sèrie 3.6. Targetes de visita
i adreces d’empreses farmacèutiques, en què s’indiquen possibles proveïdors
i venedors d’utillatge mèdic.
- Per a la motocicleta Guzzi, també conservada al Museu, cal veure la sèrie 1.4.
Residència i transport.

A banda dels vincles existents entre fons i col·lecció, cal destacar-ne també alguna
diferència fonamental. La més rellevant és que el fons ens permet dibuixar la trajectòria
de Casals al llarg d’un període de temps més dilatat que no pas la col·lecció. Aquesta és
conformada, com s’ha dit, per les peces que Casals anà aplegant el període que treballà
a la Vall d’Aro, entre 1934 i 1970 i, en canvi, el fons recull documents que es remunten a
1913 –és a dir, quan el futur metge comptava amb tan sols deu anyets– i s’allarguen fins
després de la seva mort.

El conjunt patrimonial de Martí Casals –fons i col·lecció–, a més, no té massa equivalents
en el panorama dels arxius i museus catalans. Es conserven fons de metges en alguns
arxius, és cert, i també col·leccions de peces en museus i centres similars. També s’han

La col·lecció d’objectes mèdics i el fons documental del doctor Martí Casals



182 Gimbernat, 2007 (**), 48

pogut preservar alguns dels edificis més importants destinats, històricament, a usos sanitaris
i assistencials, junt amb algunes col·leccions bibliogràfiques que hi eren contingudes. De fet,
segons diuen Baños, Pérez i Presas, Catalunya té “una llarga tradició històrica en l’àmbit
biomèdic”, per la qual cosa s’ha pogut “acumular un notable patrimoni en aquest sector”43 .

Vegem-ne alguns exemples: un dels que tenim més a prop és el fons del metge Josep
Alsina i Bofill de l’arxiu municipal de Palafrugell (s. XX)44 . D’altra banda, a l’Arxiu Nacio-
nal de Catalunya es conserven els fons de Pere Grañén i Raso (1800-1999) –ja comentat,
Joan Solé i Pla (1750-1950) o Felip Solé i Sabarís (1948-1997)45 . A més, el servei d’arxius
de ciència de la UAB posa a disposició del públic una relació dels científics o institucions
dels quals se’n coneix l’existència d’un fons documental, estiguin o no dipositats en
algun arxiu o similar. D’aquests, en relacionem a continuació els fons de metges i
institucions sanitàries: Pere Calafell Gibert (1907-1984), pediatre; Leandre Cervera Astor
(1891-1964), metge; Dispensari antituberculós (1885-1980); Hospital de la Santa Creu
(s. XIII-XIX); Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1925-1980); Laboratori General
d’Assaigs i Investigacions (1908-1989); Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona;
Jacint Reventós Bordoy (1883-1968), metge; Lluís Sayé - Dispensari antituberculós (1885-
1980); Manuel Segalà Estalella (1868-1932), metge; Josep Trueta Raspall (1897-1977),
metge46 .

Pel que fa als fons relacionats amb la sanitat de caràcter municipal, és a dir, procedents
de l’activitat desplegada en aquest camp per part de les administracions públiques,
l’existència dels mateixos sol ser més abundant. Ja hem citat en alguna ocasió seccions
i sèries de sanitat dels fons municipals de Castell d’Aro i Santa Cristina d’Aro; i n’hi ha,
també, a l’arxiu municipal de Sant Feliu de Guíxols. L’existència habitual d’aquesta
documentació féu que José Ramón Rodríguez Clavel, per exemple, n’analitzés i en
sistematitzés el contingut de les cinc sèries principals47 :

- Junta de Sanitat del Partit Judicial o Juntes municipals de Sanitat:
documentació d’aquests òrgans, existents en municipis cap de partit judicial,
en el primer dels casos, o en la resta, en el darrer.
- Sanitaris locals: expedients de constitució de mancomunitats per al
sosteniment de facultatius sanitaris titulars; expedients de presa de possessió;
informes i dictàmens; i llibres-registre de sanitaris locals.
- Centres sanitaris municipals: expedients de constitució de mancomunitats
per a la creació de cases i llocs de socors (des de 1953, per a municipis menors
de 20.000 habitants); correspondència; expedients d’assistència mèdica,
expedients de campanyes de vacunació; expedients d’epidèmies; llibres-re-
gistre de malalts atesos; registres de malalties epidèmiques; registres i estats
semestrals de vacunacions; registres sanitaris d’habitatges; censos sanitaris;
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qüestionaris sobre la situació sanitària en el medi rural (des de 1913);
estadístiques mensuals de situació sanitària municipal; i concerts amb
l’INSALUD per al manteniment de consultoris rurals (des de 1979).
- Laboratoris i sanitat veterinària: expedients de constitució de mancomunitat
per al sosteniment del laboratori; actes de preses de mostres; expedients de
control sanitari i d’inspecció d’aigües, aliments, mercats; informes i dictàmens;
i memòries48 .
- Medi ambient: expedients de declaració d’insalubritat de terrenys pantanosos
i projectes de sanejament de focus endèmics de malalties contagioses.

Hi ha, també, conjunts de peces mèdiques conservades en museus. Al Museu d’Història
de la Medicina de Catalunya, per exemple, hi ha una col·lecció d’instruments científics
que inclou més de 6.000 objectes i que representa l’evolució de la medicina i de les
especialitats mèdiques al llarg del període contemporani, entre les acaballes del segle
XVIII i la fi del segle XX. Els objectes s’agrupen en 16 categories: anatomia, cirurgia, detecció
de la malaltia mitjançant el so, especialitats mèdiques, estudis biològics, exploració
anatòmica visual, fisiologia experimental, formes assistencials –hospital, clínica, domicili–
, histologia, medicina i laboratori, microbiologia, microscòpia, patologia general, semiologia
anatomoclínica, semiologia fisiopatològica i terapèutica física artificial49 .

També trobem una col·lecció d’estris de farmàcia –alguns d’època barroca, procedents
de l’abadia de Santa Maria la Real (Nájera), i altres de l’empresa creada pel farmacèutic
Joaquim Cusí, especialitzada en oftalmologia– que ara es conserven a la seu dels actuals
laboratoris AlconCusí (El Masnou). Les possibilitats pedagògiques d’aquesta col·lecció
es troben en la seva capacitat per explicar el canvi que experimentà la prescripció de
medicaments i per evocar el procés de creació de les indústries farmacèutiques catala-
nes a partir de professionals liberals, i no pas per l’especialització d’indústries químiques,
com passà a Alemanya o Suïssa50 .

La Universitat de València també conserva algunes col·leccions patrimonials
d’instruments científics, procedents de la Facultat de Física, la Facultat de Química,
l’Escola Universitària de Magisteri i l’Observatori Astronòmic de la Universitat de València.
Aquests conjunts recentment s’han pogut posar a disposició del públic gràcies als treballs
de catalogació de més de 1.500 objectes. A més, s’han recuperat nombrosos fulletons,
quaderns didàctics, catàlegs d’instruments o instruccions d’ús dels objectes científics,
amb la qual cosa el conjunt patrimonial mèdic d’aquesta Universitat respon clarament a
la noció holística que reclamàvem més amunt51 .

Més enllà d’aquest darrer exemple, el tractament integrat dels dos tipus de conjunts –
fons i col·leccions– no és massa freqüent. Les dificultats provenen de: 1) la inexistència
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d’una de les dues parts que impedeix que s’estableixi la relació desitjada; 2) en cas
d’existir, un excessiu hermetisme per part dels centres que custodien els materials, la
qual cosa impedeix l’establiment de vincles, ni tan sols a un nivell purament intel·lectual,
entre els objectes, sigui quin sigui el seu format i suport.

Entenem que, de cara a la difusió, i sempre amb l’objectiu d’afavorir la recerca i el
coneixement del passat, és necessari potenciar l’existència de lligams entre el fons i la
col·lecció procedents d’un mateix metge –o d’una mateixa persona, empresa o institució,
en general–, però dipositats en museus, arxius i centres diferents. La difusió ha de
constituir la darrera de les accions de tractament de les col·leccions i fons, però no per
això la menys important. De fet, tant l’arxivística com la museologia actuals han pres
consciència de la seva centralitat en el conjunt d’accions en relació amb el patrimoni52 .

Els esforços per donar a conèixer i vincular col·leccions i fons assegurarien la possibilitat
de fer un recorregut pels diferents elements patrimonials mèdics del passat, la qual cosa
possibilitaria –en paraules de Vert i Gil, de la Universitat de València– “aprofundir en el
significat del seu ús, informar sobre els seus resultats i discriminar sobre la seua història
com a elements indispensables en l’ensenyament i en la investigació científica [...]
L’anàlisi des de distintes perspectives de l’instrumental científic permet, a més, establir
vincles entre disciplines diverses com ara la història, la museologia o la didàctica”53 .

En el cas dels elements arquitectònics relacionats amb la medicina, aquests poden
ajudar a explicar el sistema d’atenció als pacients. Aquest seria el cas de les actuals
sales de la Biblioteca de Catalunya, situades a l’antic Hospital General de la Santa Creu.
Un exemple ben diferent el constituirien les instal·lacions del posterior Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, amb pavellons lluminosos i proveïts de calefacció, destinats al
confort dels malalts, els quals s’agrupaven per malalties54 .

Pel que fa al conjunt patrimonial de Casals, il·lustra, com bé diu Palomeras, les formes
d’exercici de la medicina i de vida de la gent “en aquell interval que va de la Guerra Civil fins
a la generalització i socialització de l’atenció sanitària”. Un lapse de temps, a més, en què
es produí “la superació dels vells mites i l’adopció de les noves evidències científiques”55 .
L’objectiu final del tractament d’aquest conjunt és el muntatge d’una exposició permanent
dins el Museu d’Història, junt a peces procedents de l’Hospital Municipal i de particulars56 .

Un fons i una col·lecció, doncs, que presentem per al coneixement de la comunitat
científica, investigadors/es i públic en general, amb la intenció que desvetllin noves
línies de recerca o complementin les existents, sempre des del convenciment que el
coneixement del passat ajuda a respondre els interrogants de la societat actual per tal
de caminar amb millor petja cap al futur.
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Un apèndix extens, que supera àmpliament els marges d’aquesta publicació, detalla el
contingut de les peces del museu.

NOTES

1. Segons testimonia el seu fill, Pau Casals, a les consultes de Castell d’Aro i Sant Feliu visitava els matins, mentre
que la tarda la dedicava a l’atenció domiciliària. CASALS, Pau. Biografía del Dr. Martín Casals Echegaray (1903-
1983). [S. ll.: treball inèdit, s. d.], pàg. 10. Aquesta biografia es troba dins la sèrie 4.2. Testimonis personals, del
Fons de Martí Casals i Echegaray de l’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols (FMCE-AMSFG).
2. Aquest fou el cas, per exemple, de Josep Juncosa, pneumòleg i cirurgià toràcic barceloní, qui, durant la dècada
dels cinquanta, recorda que, a més d’atendre els pacients a la seva consulta privada, “operava els malalts de
beneficència al sanatori de la Mercè i els privats a la clínica del Remei” (entrevista, 23-11-2004). Així mateix, Benet
Julià reconeix que “tampoc en vaig comprar massa, jo [de material], perquè de seguida vaig haver de treballar en
clíniques, i ja se’n varen cuidar ells” (entrevista, 29-10-2004).
3. El testimoni de Pau Casals ens confirma que entre l’instrumental no hi mancaven, tampoc, els aparells de raigs
X. Fins i tot, en un determinat moment, en va arribar a tenir tres: un a Castell d’Aro, l’altre a la consulta de Sant Feliu
i un altre, portàtil, que s’emportava a les visites amb desplaçament, en el cas de pacients que no es podien moure
o d’accidentats als quals calia fer una radiografia ràpida per comprovar si hi havia fractura d’ossos. CASALS, Pau. Op.
Cit., pàg. 15, sèrie 4.2. Testimonis personals, FMCE-AMSFG.
4. En Pau recorda que sovint eren els propis dentistes de la zona qui li enviaven a pacients perquè el seu pare els
tractés. CASALS, Pau. Op. Cit., pàg. 15, sèrie 4.2. Testimonis personals, FMCE-AMSFG.
5. ALEMANY, Sílvia. “Del metge rural i del llegat del Dr. Martí Casals”, dins L’Arjau, 41, 2001, pàg. 24-26; CASALS, Pau.
Op. Cit., pàg. 10, sèrie 4.2. Testimonis personals, FMCE-AMSFG.
6. En aquest sentit, dins el FMCE-AMSFG es conserva un certificat de reconeixement de la moto Guzzi-Hispania
(23-7-1957), de 65 c.c., un sol seient, 45 kg. de pes, i amb autorització per a transportar un màxim de 90 kg.
Vegeu la sèrie 1.4. Residència i transport, FMCE-AMSFG i CASALS, Pau. Op. Cit., pàg. 10, sèrie 4.2. Testimonis
personals, FMCE-AMSFG.
7. ALEMANY, Sílvia. Op. Cit., 2001, pàg. 24-26.
8. Vegeu la sèrie 3.4. Expedients mèdics de pacients, FMCE-AMSFG.
9. Vegeu l’acord del Consell d’Administració per a les condicions especials del contracte entre Martí Casals i la
Societat Mèdica d’Especialitats Girona, S.A., dins la sèrie 3.1. Documentació professional, FMCE-AMSFG.
10. Segons Pau Casals, “su biblioteca estaba al día de los últimos libros de las diferentes especialidades [...] Él
prefería usar libros pequeños y claros en sus conceptos. Decía que eran como catecismos”. Vegeu: CASALS, Pau.
Op. Cit., pàg. 9, sèrie 4.2. Testimonis personals, FMCE-AMSFG. També aplegaven col·leccions de llibre mèdics
algunes biblioteques. A Sant Feliu, la del Casino dels Nois reunia un fons de medicina venèria, tancat en un armari
amb clau, per no donar peu a confusions sobre quin era el veritable sentit de la col·lecció. Vegeu: GAITX MOLTÓ, Jordi;
LEON, Andreu; MAURICI, Albert; SOLÀ, Josep. “La depuració de la biblioteca del Casino dels Nois de Sant Feliu de
Guíxols. Un cas de violència ideològica franquista (febrer de 1939)” dins Premis literaris Àncora 2000, Biblioteca
Serra D’Or, 264. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, pàg. 67.
11. Sèrie Actes de la Junta Local de Sanitat, dins Documentació diversa (caixa 325), de l’Arxiu Municipal de Castell-
Platja d’Aro (AMCPA).
12. Sèrie 1.2. Correspondència, secció 1. Funcionament del Consell Municipal, fons de l’Administració Municipal,
AMCPA.
13. Vegeu la sèrie Correspondència, secció d’Administració General, fons de l’Administració Municipal, Arxiu
Municipal de Santa Cristina d’Aro.
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14. Documentació reproduïda del Fons de Sanitat de l’Arxiu Històric de Girona i annexada a la sèrie Junta Local de
Sanitat, dins Documentació diversa (caixa 325), de l’AMCPA.
15. Entrevista, 30-10-2004.
16. Vegeu el contracte privat entre Casals i Rubió en virtut del qual el primer es comprometia a fer-se càrrec del
tractament de la cartera de pacients del segon a canvi d’un pagament regular, dins la sèrie 3.1. Documentació
professional, FMCE-AMSFG.
17. Segons el testimoni de l’uròleg gironí, Pere Sarquella i Mateu (entrevista el 21-11-2004), que datà així l’objecte
amb el número 4019 del llibre-registre del Museu. En altres casos, la datació s’ha pogut efectuar mitjançant la
factura de compra de l’objecte.
18. Del total d’objectes mèdics que formen la col·lecció (626), un 76% resta no datat, un 24% pertany a la cronologia
majoritària, i només un 0,2% seria d’entre 1925 i 1950.
19. Blasco recorda que “cuando te ibas a examinar para práctico [odontólogo] tenías que llevar el material tú”
(entrevista 30-10-40).
20. En canvi, pels documents de Casals, sabem que aquest comprava “gènere” que després utilitzava en les seves
pràctiques de medicina, o, fins i tot, que adquirí unes sabates el 14 de febrer de 1924. També es pot saber del cert
que mentre fou a Salta, Casals comprà, a la cooperativa del campament, una escombra per al seu ús personal, el 19
de novembre de 1930, l’import de la qual es deduí del seu sou. Vegeu el seu diari personal, dins la sèrie 1.3. Diaris
personals; i la sèrie 3.1. Documentació professional, FMCE-AMSFG.
21. De fet, la tendència a destinar la consulta a membres de l’alta societat va fer que aquestes anessin tenint cura
progressivament de la imatge que oferien als pacients. Així, es va anar retirant de les consultes dels dentistes, per
exemple, el taller odontològic, tal com recorda Blasco: “al ser una mica brut, el taller, en comptes de tenir [el dentista]
un professional, un mecànic, a casa seva, [li] deia: fes-ho a casa teva, i així em trec jo la brutícia, la cosa mecànica”
(entrevista, 30-10-2004).
22. Aquest sistema fou adoptat per Àustria (1888), Gran Bretanya (1911) i França (1928), entre d’altres. Vegeu:
LÓPEZ PIÑERO, José M. Breve historia de la medicina. Madrid: Alianza Editorial, 2000, pàg. 204-209. A Santa Cristina
d’Aro, des de 1883, existí també una societat de socors mutus, denominada Nuestra Señora de los Dolores i
presidida per Isidre Costa. Tenia per objectiu “socorrerse mútuamente los que formen parte de ella en caso de
enfermedad”, podent esser-ne socis els individus amb més de dos anys de residència al municipi, entre 16 i 46 anys
i sense defecte físic. Més endavant existí, també, la Germandat Santa Llúcia, que trobem documentada durant la
Segona República. Vegeu: Butlletí d’Informació Municipal, 5, 1985 [Santa Cristina d’Aro: Ajuntament].
23. Les agendes mèdiques de Casals donen fe que atengué diversos membres de conegudes famílies gitanes de
Sant Feliu com, per exemple, la dels Patrach. Vegeu la sèrie 3.3. Agendes mèdiques, FMCE-AMSFG.
24. També el testimoni de Blasco ens indica que, els anys cinquanta i seixanta, a la seva consulta odontològica de
Sant Feliu, s’atenien tant a pacients que anaven a la consulta per iniciativa pròpia com els que hi acudien a través dels
serveis de la Sanitat provincial: “quan presentàvem la llista dels beneficiaris econòmicament, quan hi havia algú, me
l’enviaven i jo feia tal, cobrava [de Sanitat] i llestos [...] Menys la pròtesi, es feia tot; l’assistència la feia tota”
(entrevista, 30-10-2004).
25. ALEMANY, Sílvia. Op. Cit., 2001, pàg. 24-26; JULIÀ, Benet, i altres. “La col·lecció Dr. Martí Casals Echegaray”, dins
Home i tècnica enfront d’una realitat deprimida: el metge rural a la postguerra. Sant Feliu de Guíxols i la Vall d’Aro.
Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament, Museu d’Història, 2003, pàg. 44-51. Fins ara el Museu ha desenvolupat diferents
accions, com l’exposició temporal centrada en el període 1939-1959, la creació de la comissió del metge rural amb
participació activa del Col·legi Oficial de Metges de Girona, trobades amb metges jubilats o la recerca de col·leccions
i fons complementaris procedents de metges de l’àmbit de les comarques gironines. Vegeu amb més detall aquesta
activitat en relació amb la col·lecció dins la sèrie 4.3. Musealització de la col·lecció de Martí Casals, FMCE-AMSFG.
26. JULIÀ, Benet, i altres. Op. Cit., 2003, pàg. 44-51.
27. És el cas de la col·lecció de Julià, qui diu: “els aparells meus, tots són a Nigèria. Els vaig donar a una ONG i se’ls
varen endur en un hospital” (entrevista, 29-10-2004).
28. PLA I DALMÁU, José M. Pequeña historia de la medicina gerundense (hasta la instauración del primer organismo
profesional - 1894) relacionada con la evolución general de las Ciencias Médicas. Girona: [s. ed.], 1974, pàg. 10-
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11. Els trepans s’utilitzarien molts segles després. El seu ús queda documentat, per exemple, en l’operació que
“practichs cirurgians y metges” realitzaren al patró guixolenc Josep Anglada, el maig de 1744, després que li caigués
al damunt part de l’arbrat de la seva embarcació, segons s’explica en un ex-vot. Vegeu: FONT, Lambert. L’ermita de
Sant Elm. Notes històriques. [S.ll.]: Oliva de Vilanova Imp., 1929.
29. CASAS I GENOVER, Josep. “Instruments de cirurgia en vil·les romanes de les comarques de Girona”, dins Annals de
l’Institut d’Estudis Gironins, 32, 1992-1993, p. 9-11; PLA I DALMÁU, José M. Op. Cit., 1974, pàg. 10-13; CORBELLA I
CORBELLA, Jacint. Evolució històrica de la medicina a Catalunya. Manresa: 6è Congrés d’Història de la Medicina
Catalana, 1990, pàg. 4-6.
30. Consulteu el lloc web http://cultura.gencat.net/cpcptc/patrimoni/index.htm
31. Retrat al·legòric de J. Provensal (carbó, 1966) i bust de R. Dalmao (bronze, 1968).
32 .El Museu, a més, disposa d’un fons oral que testimonia l’activitat de Casals i de la medicina rural a la Vall d’Aro.
Es tracta de 28 entrevistes realitzades entre 2001 i 2003 a persones que havien estat pacients del doctor Casals
i professionals (practicants, farmacèutics, etc.) que havien treballat prop d’ell, i que ajuden a completar l’aspecte més
humà de la figura del metge de poble. Bona part de les entrevistes foren realitzades per la mateixa família de Casals
33. Vegeu amb més detall la composició de la col·lecció, objecte per objecte, a l’apèndix I.
34. Segons Juncosa, el fet que Casals utilitzés tot un seguit d’aparells de pneumologia es deu a que actuava, en certa
manera, d’especialista o, fins i tot, que “potser era una mica col·leccionista d’utillatge” (entrevista, 23-11-2004).
35. A banda de les marques industrials o comercials, hi havia també els inventors d’instrumental mèdic. En la branca
de la ginecologia, per exemple –segons explica Julià–, “els primers ginecòlegs que van haver-hi a França o a
Alemanya, llavors, inventaven una cosa –unes tisores o el que sigui– i la casa ja en deia tisores de Dubois [per
exemple], tant si fos la casa Hartmann, com si fos la casa Doyen, o fos la casa que fos” (entrevista, 29-10-2004).
36. Al Casal del Metge hi solia anar a comprar el ginecòleg Julià, que també realitzava algunes adquisicions a la botiga
de la família Salut (entrevista, 29-10-2004). El pneumòleg Juncosa, per la seva banda, recorda haver comprat
material a la cooperativa del Col·legi de Metges, tot i que aclareix el següent: “no sé on ho fabricaven perquè no ho
fabricaven ells, però ho tenien” (entrevista, 23-11-2004). Pel que fa a Casals, una carta de la Cooperativa de
Consum del Sindicat de Metges de Catalunya, situada al Casal del Metge (Via Laietana, 31), de Barcelona, ens indica
que, el juny de 1936, Casals havia demanat que li pressupostessin un dispositiu per a extensió contínua del doctor
Betz, que es valorà en 250 pta. La Cooperativa tenia les seccions de llibres, apòsits, instrumental, mobiliari quirúrgic
i aparells electromèdics, entre d’altres. Vegeu la sèrie 3.1. Documentació professional, FMCE-AMSFG. Ara bé,
sembla ser que durant la postguerra era més freqüent comprar els aparells en lots, i no pas per unitats, tal com
explica l’odontòleg Blasco: “como no había material, tenías que quedarte unos cuantos que no ibas a utilizar. Incluso
yo compré unos discos de tallar, el año 39 [...] Entonces, yo he utilizado discos de separar, que aún tengo, desde el
año 39, que me dieron 10.000: [era] una caja entera; si no, no me querían vender ninguno” (entrevista 30-10-40).
37. Sembla ser que els fabricants estrangers feien estris de major qualitat que els espanyols. Josep Blasco recorda
que, malgrat que a Espanya hi havia cases que fabricaven instrumental odontològic, “casi siempre venían del
extranjero, muchas de ellas [...] Casi todo el material bueno era americano, porque estaba muy adelantada, la
odontología, en América, y luego, algún material francés y alemán [...] El que más llegaba por aquí, quizá por las
circunstancias –no sé por qué circunstancias era– era material italiano, material alemán, también, y algo de francés
-entonces nosotros teníamos más relación con Italia y con Alemania, y ellos también fabricaban muy bien-, algún
suizo... [...] Y aquí también se producía -sobre todo el País Vasco, que tenía los aceros- pero aún costaba”
(entrevista 30-10-40). Pere Sarquella afegeix –centrant-se en els aparells quirúrgics, que, de fabricants, a Espanya,
n’hi havia molt pocs i “encara ara, quan entres en un quiròfan, de vegades, l’únic espanyol que tenim és la bata [...]
Jo estic segur que si aquí a Catalunya ens ho haguéssim proposat seríem capdavanters [...] perquè tenim idees molt
clares, de vegades, del que es pot fer. Per exemple, jo recordo que el professor Gil-Vernet encarregava a algú, que
devia tenir les seves manetes, eines especials, per a ell, la qual cosa demostra que hi havia gent preparada”
(entrevista, 12-11-2004). Pel que fa al material venut a Espanya, també sembla ser que era d’una qualitat força
baixa. Blasco diu: “me acuerdo que las jeringas tenían unas palomitas dónde se ponía la aguja y, en Barcelona, llegó
un momento que las jeringas se estropeaban todas por las palomitas éstas, y había un depósito que nadie más las
tenía y hasta agotar las existencias fueron vendiéndolas” (entrevista 30-10-2004).

La col·lecció d’objectes mèdics i el fons documental del doctor Martí Casals



188 Gimbernat, 2007 (**), 48

38 És el cas, per exemple, d’alguns documents aportats per pacients com Rosa Palahí, per exemple, qui lliurà
algunes receptes mèdiques elaborades per Casals. Altres documents foren reproduïts d’arxius com el municipal de
Castell d’Aro i integrats posteriorment al fons. També s’ha de dir que tota la sèrie dedicada a la musealització de la
col·lecció fou recollida per la família.
39. Sobre la donació al Museu, es pot consultar el fons de Martí Casals, sèrie 4.3. Musealització de la col·lecció de
Martí Casals (10-01-2002 – 09-10-2003).
40. Casals obtingué les seves agendes mèdiques dels Laboratoris d’Investigació Terapèutica Carulla, de Barcelona,
a través del representant dels mateixos a Girona, Lluís Jutglar. Segons una carta adreçada a Casals pels Laboratoris,
el 9 de gener de 1953, aquests li havien remès “los carnets de nuestra Agenda Médica Carulla correspondientes al
1er. cuatrimestre de este año, junto con las tapas de piel y el cuadernillo para direcciones”. Precisament, l’any 1953
és el primer dels que Casals comença a anotar les seves visites a pacients en aquestes agendes. Vegeu la carta
esmentada dins la sèrie 3.1. Documentació professional, FMCE-AMSFG
41. L’estructura d’altres fons personals del camp de la medicina, com el del farmacèutic Pere Grañén i Raso, de
l’Arxiu Nacional de Catalunya, és similar a la que presentem. En aquest s’hi aplega documentació personal i familiar,
documentació professional, correspondència i col·leccions. Malgrat les similituds, en el quadre de classificació
utilitzat pel fons de Casals m’he basat en les activitats portades a terme pel metge en qüestió, i no pas pel tipus
d’informació continguda en la documentació. Així, no es parla mai de “documentació...”, sinó que les seccions del
fons remeten a alguna de les accions desenvolupades pel personatge. Per exemple, allò que en el fons Grañén seria
“documentació professional” aquí és anomenat “activitat professional”. Reservem, doncs, els tipus de documents
per a nivells inferiors al de secció, és a dir, a les sèries. Vegeu una descripció del fons Grañén a: http://
cultura.gencat.es/anc/index.htm [consulta: 13-09-2005].
42. Vegeu amb més detall l’inventari del fons, sèrie per sèrie, a l’apèndix II.
43. BAÑOS, Josep-E.; PÉREZ, Jordi; PRESAS, Albert. “El patrimoni històric i mèdic de Catalunya com a eina docent en les
Ciències de la Salut”, dins Annals de Medicina. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, vol. 87,
núm. 1, 2004.
44. Vegeu-ne la descripció i catàleg a: http://www.palafrugell.net/arees/arxiu/docs/quadredefons
45. http://cultura.gencat.es/anc/index.htm [consulta: 13-09-2005].
46. http://einstein.uab.es/suab237w/serveidarxiusdeciencia/ [consulta: 13-09-2005].
47. RODRÍGUEZ CLAVEL, José Ramón. “Anàlisi de la producció documental municipal en els àmbits de sanitat, beneficència
i assistència social”, dins Lligall, 8, 1994, 73-112. L’article conté un valuós apèndix que recull la legislació espanyola
sobre sanitat i beneficència, des del Fuero Real de 1255 fins a les darreres normes, de 1986.
48. No es mencionen, aquí, els expedients estrictament derivats de l’activitat veterinària, per no tenir, aquests, una
relació massa estreta amb el fons de Martí Casals.
49. http://www.museudelamedicina.org/cat/coleccions/home.htm [consulta 13-09-2005].
50. BAÑOS, Josep-E.; PÉREZ, Jordi; PRESAS, Albert. Op. Cit., 2004.
51. TOMÁS VERT, Francisco; GIL SALINAS, Rafael. “Obrint les caixes negres”, dins http://www.uv.es/cultura/multimedia/
instrumentscoleccio/inicio.html [consulta: 13-09-2005]. Segons els autors, “la decisió d’integrar l’instrumental
científic, freqüentment considerat material de rebuig, com a part del patrimoni històric de la Universitat de València,
coincideix amb una noció moderna del concepte de patrimoni que amplia el seu marc de definició i accepta els
elements científics com una font d’estudi i de recerca”. A més, la presentació en format CD-ROM d’aquest conjunt
facilitaria, encara més, la vinculació entre tots els seus elements. Es tracta, segons els mateixos autors, de “una eina
d’extraordinària utilitat per la seua capacitat de transferir informació científica, d’encreuar dades, de localitzador
d’instrumental científic i d’informació de fonts documentals”.
52. La nova museologia, per exemple, considera que “l’estudi i investigació [del patrimoni], la seva salvaguarda i
difusió constitueixen l’autèntica finalitat de les institucions museístiques”, en paraules d’Alonso. Per això els
museus, actualment, ja no només són valorats pels fons que apleguen, sinó també per la seva capacitat de
comunicar-se amb el públic. Des d’inicis dels anys noranta, a Catalunya, s’assumeix plenament –segons Parés– que
“el museu en tant que dipòsit o magatzem d’objectes, el museu clàssic, erudit, elitista i burgès, és superat per un nou
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museu que esdevé un instrument de comunicació a un públic cada vegada més ampli i divers i al servei dels
interessos més distints”. Vegeu: PARÉS, Fina. “Els museus de Catalunya, entre la redefinició i la sistematització”, dins
Revista de Girona, 159, 1993; AA.DD. “L’ús social dels museus”, dins Debats de Museologia. Girona: Universitat de
Girona, Museu Etnològic del Montseny, Museu Comarcal de la Garrotxa i Associació de Museòlegs de les Comarques
de Girona, 1998; ALONSO, Luís. Introducción a la nueva museología. Madrid: Alianza, 1999, pàg. 16.
53. TOMÁS VERT, Francisco; GIL SALINAS, Rafael. Op. Cit.
54. Vegeu: BAÑOS, Josep-E.; PÉREZ, Jordi; PRESAS, Albert. Op. Cit., 2004.
55. PALOMERAS, Daniel. “Pròleg”, dins Home i tècnica enfront d’una realitat deprimida: el metge rural a la postguerra.
Sant Feliu de Guíxols i la Vall d’Aro. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament, Museu d’Història, 2003, pàg. 44-51.
56. ALEMANY, Sílvia. Op. Cit., 2001, pàg. 24-26.
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JULIÀ FIGUERAS, Benet

RESUM: Notícia biogràfica  de Narcís Hereu Matas  i del seu fill Rodolf H. Matas. El pare
era de Girona, i el seu esperit inquiet el motivà a marxar cap a Nova Orleans, on estudià
farmàcia i més tard medicina. Després de la guerra de secessió es veié obligat a abando-
nar Amèrica, i marxà a Liverpool, i després a sant Feliu de Guíxols. El seu caràcter
emprenedor l’impulsà d’anar a Paris a estudiar oftalmologia amb el professor De Wecker.
Tornà a Barcelona a exercir com a oftalmòleg, però al arruïnar-se tornà a Nova Orleans on
moriria. Rodolf H. Matas nascut a Nova Orleáns el 1860 desenvolupà la seva tasca
professional a Amèrica. Entre 1883 i 1885 edità la revista “New Orleans Medical and
Surgical Journal”. El 1886 fou catedràtic de cirurgia . El 1888 fou l’iniciador de la tècnica
de l’endoaneurismorrafia obliterant pel tractament de l’aneurisma traumàtic.

Paraules claus: Narcís Hereu i Matas. Rodolf H. Matas. Endoanerismorrafia obliterant.

RESUMEN: Noticia biográfica de Narciso Hereu Matas y de su hijo Rodolf H. Matas. El
padre era de Gerona, y su espíritu inquieto le motivó a marchar a Nueva Orleans, donde
estudió farmacia y más tarde medicina. Después de la guerra de secesión abandonó
Amèrica, y marchó a Liverpool, y después a san Feliu de Guíxols. Su carácter emprendedor
le impulsó a viajar a Paris para estudiar oftalmología con el profesor De Wecker. Volvió a
Barcelona para ejercer como oftalmólogo, pero se arruinó y regresó a Nueva Orleans donde
moriría. Rodolf H. Matas nacido a Nueva Orleans el 1860 desarrolló su carrera profesional
en América. Entre 1883 y 1885 editó la revista “New Orleans Medical and Surgical Journal”.
El 1886 fue catedrático de cirugía. El 1888 fue el iniciador de la técnica de la
endoaneurismorrafia obliterante para el tratamiento del aneurisma traumático.

Palabras claves: Narciso Hereu Matas. Rodolf H. Matas. Endoaneurismorrafía obliterant.

*

El professor nord-americà de Cirurgia, Dr. Rodolf  H. Matas era fill de pares catalans; el
pare era gironí, del suburbi del Pont Major, i la seva mare era guixolenca, de la família
Jordà de cal Duro de la plaça.
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En la biografia de Rodolf, els primers 16 anys no s’aparten dels diferents canvis del seu
progenitor, el Dr. Narcís Hereu Matas, més conegut a Amèrica com el Dr. Narcís H. Matas,
pel costum anglosaxó de posar el cognom patern al final. Per tant, permeteu-me evocar
breument la vida aventurera d’aquest personatge, un home llest com ho demostrà, però
inquiet, decidit i ambiciós en fer fortuna, cosa que féu en un país en ple desenvolupament.

Començà els estudis a Girona, a l’oratori de Sant Felip Neri, i s’hostatjà a casa d’un
farmacèutic casat amb una germana de la seva mare i amb l’obligació de dedicar alguna
hora a feines de la farmàcia.

Als 15 anys i amb motiu de la pèrdua de la seva mare fou enviat a passar uns dies a la
població de Sant Feliu de Guíxols a casa d’una altra parenta. Allà conegué un jove, més
gran que ell, de nom Tomàs Jordà Ponsjoan, que acabava d’arribar del port americà de
Nova Orleans i explicava el futur prometedor que hi havia en aquelles terres per al jovent
emigrant. Allà també conegué Teresa Jordà Ponsjoan, germana de l’anterior, amb qui es
casà al cap d’uns anys i junts embarcaren cap a Amèrica del Nord on els esperava
l’esmentat Tomàs.

I ara, permeteu-me un breu incís sobre l’emigració en aquesta ciutat de l’estat de
Louisiana: Nova Orleans fou fundada pels francesos i al cap de 50 anys passà a ser dels
espanyols. Al cap de 50 anys més i després de certes vicissituds passà novament a mans
de França i Napoleó vengué aquest estat als incipients Estats Units d’Amèrica del Nord.
Llavors la capital de Nova Orleans tenia 8.000 habitants, mentre que en temps dels
nostres protagonistes havia arribat a tenir-ne uns 200.000, a causa del tràfic del seu
port, d’on sortia tota la producció, sobretot cotó, de les terres banyades pel cabalós
Mississipí.

A Nova Orleans hi vivia majoritàriament una opulenta societat criolla enfront d’una massa
de treballadors, principalment negres esclaus.Quedava, per tant, un espai enmig a cobrir
per tot emigrant amb coneixements manuals o intel·lectuals, i aquesta possibilitat d’una
oferta segura era la que estimulava l’emigració.

Tornant als nostres personatges, en arribar a Nova Orleans, Narcís aprengué anglès i
més tard estudià Farmàcia a la modesta Universitat local; posteriorment continuà amb la
carrera de Medicina.

Com a metge i farmacèutic la cosa li anava bé; tenia l’oficina instal·lada en el modest
barri conegut com el Vieux Carré, però Narcís, delerós com era de fer fortuna, féu que la
família es traslladés al sector senyorial. Enmig tingueren una nena  -Teresita- que morí
als pocs mesos.

Benet Julia Figueras
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En aquesta nova residència, Narcís conegué un ric propietari que li oferí comprar la seva
extensa plantació dedicada al cultiu de la canya de sucre, junt amb una casa i dos
esclaus negres, situada en el veïnat de Bonnet Carré a 40 milles de la ciutat. A més li
suggerí la possibilitat de treballar de metge en les finques disseminades pels voltants.

Malgrat l’oposició de Teresa, acceptà el canvi i allà hi passaren alguns anys. El dia 12 de
setembre de 1860  hi nasqué el nostre Rodolf, la mare fou ajudada durant el part pel seu
marit i una dona negra.

Vingueren els anys de la Guerra de Secessió americana i les tropes del general Butler
entraren a Nova Orleans. Aquest militar i el seu germà no tingueren cap escrúpol de fer
amb els diners de la intendència militar negocis no massa nets -estraperlo, en diríem
ara- i precisaren ajut de col·laboracionistes, entre ells el nostre Narcís, que actuà en la
compra de bestiar a Texas, i l’estabulà a la seva propietat en espera de poder vendre’l a
millor preu.

Però acabada la guerra, l’ambient a Nova Orleans contra la gent de Butler, l’obligà a
marxar d’Amèrica i anà a Liverpool, on amb previsió havia tramès una partida de cotó a
cobrar quan arribés.

I així, tenim que en aquesta primera part de la seva vida, l’emigrant Narcís Hereu Matas,
que havia sortit d’Espanya amb les mans a la butxaca, ara tornava amb 100.000 dòlars
de capital.

Tornaren a Sant Feliu, on entre els seus Teresa respirà, però Narcís inquiet com sempre
anà a Madrid per intentar revalidar el seu títol de metge americà i acabà examinant-se a
Barcelona, amb força bones notes, com es troba en el seu expedient acadèmic.

Tanmateix la seva ambició professional no acabà aquí, ja que volgué anar a París a
formar-se en Oftalmologia amb el professor De Wecker, el prestigi del qual ja coneixia
quan era a Amèrica per haver estat l’oftalmòleg de l’emperador Maximilià, afusellat a
Querètaro (Mèxic).

Anaren a França on al cap de dos anys Narcís obtingué el títol d’especialista, mentre
Rodolf deuria assistir a un col·legi on començà a aprendre francès, la llengua culta
d’aquell segle.

Amb els diferents títols universitaris a la butxaca, el nostre protagonista comprà un pis al
carrer Princesa de Barcelona per exercir la professió, i intentà entrar en el cercle
professional del reputat Dr. Letamendi, però quan començà a prosperar recordà els
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beneficis que donaren a Amèrica del Nord l’explotació dels ferrocarrils i posà una gran
quantitat de diners en una companyia francoespanyola que féu fallida i quedà arruïnat
del tot. Llavors veié com a única solució tornar a la seva admirada Nova Orleans, amb
gran desesper de Teresa.

Arribaren de nou a aquesta ciutat on s’hi quedaren només Teresa i Rodolf, segurament
a casa de Tomàs, ja que Narcís intentà trobar feina a la zona fronterera amb Mèxic i allà
es quedaran a viure, concretament a la petita població de Bronswille, capital del comtat,
i on Rodolf perfeccionà l’anglès a l’escola pública i on  també hi nasqué la filla Elvira.

La possibilitat de treball en la modesta població radicava en la proximitat de la gran
ciutat mexicana de Matamoros, on Narcís hi adquirí molta clientela.

Rodolf féu els seus estudis secundaris a Matamoros, al mateix temps perfeccionà el
castellà. Un cop graduat hi hagué la decisió de fer estudis universitaris i s’orientà per la
Medicina com el seu pare. Llavors Teresa, Rodolf i Elvira tornaren a Nova Orleans i se
separaren de Narcís, perquè cal dir que el matrimoni no acabava d’anar bé.

I per finalitzar amb la biografia del Dr. Narcís Hereu Matas, diré que a causa dels conflictes
bèl·lics de la frontera decidí anà a Arizona i establir-se a Tucson, on tot li anà bé: clien-
tela, participacions en mines, empreses industrials, etc.; però la seva vida sentimental li
fallà, car havent obtingut el divorci es tornà a casar i la nova muller el deixà després de
deslliurar una nena. Quan podia gaudir de la seva bona posició econòmica es posà
malalt i es retirà al domicili del seu fill, ara ja metge, a Nova Orleans, on al cap de poc morí
d’apoplexia.

NOTES BIOGRÀFIQUES DEL DR. RUDOLF H. MATAS

Començà els seus estudis de Medicina l’any 1876 al Departament Mèdic del modest
Centre Universitari de Nova Orleans, lloc on havia estudiat el seu pare.

El 1878 guanyà per oposicions la plaça d’intern del Charity Hospital. El 1879 formà part
de la Comissió Finlay a Cuba per investigar l’origen de la “Febre groga” que causava
tanta mortalitat en aquella zona caribenya, arribà a ser del 85% a la darrera epidèmia. El
posaren a les ordres del Dr. Stanford Chaillé com a ajudant, microscopista i
castellanoparlant. L’experiència d’aquesta missió, més tard li serví per orientar la lluita
contra l’epidèmia a la seva ciutat i aconsellà l’eliminació de les nombroses cisternes
que en ella hi havia, font de criança del mosquit transmissor de la malaltia.

Benet Julia Figueras
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El 1880 fou Doctor en Medicina. A l’ensems començà a exercir de professional a “La
Unión Española de Beneficencia” i d’inspector mèdic a Wiekbury.

Entre 1883 i 1885 edità la revista mèdica “New Orleans Medical and Surgical Journal”.
Del mateix temps fou la seva entrada com a preparador d’Anatomia, on més tard ascendí
com a professor d’Anatomia del Departament Mèdic.

El 1886 fou catedràtic de Cirurgia de l’Escola Pràctica per a postgraduats. Finalment el
1895 fou nomenat professor de Cirurgia del Departament Mèdic de la Tulane University,
com llavors era nomenat el Centre Universitari de Nova Orleans en agraïment al benefac-
tor Mr. Tulane, que deixà la seva gran fortuna a la ciutat per aquesta dedicació a
l’ensenyament universitari.

El professor Matas professà en aquesta càtedra fins a la seva jubilació l’any 1927, i cal
recordar a més que el 1907 havia entrat com a cap del Servei de Cirurgia del Touro
Infirmery.

Els anys que professà el nostre biografiat era l’època en què es recollia el fruit dels
treballs i investigacions que començà sobretot amb Pasteur, Koch, Virchow, Lister, aquest
amb la seva campanya d’aconsellar els cirurgians de rentar-se les mans abans d’operar
i no després con era habitual. Matas fou un ferm propagador de la teoria antisèptica
d’aquest, així com també fou el propagador de l’ús del guant de goma ideat per Halstead
per protegir les mans de la seva infermera, Cap del quiròfan, deteriorades pels forts
desinfectants que en aquella primera etapa s’usaven.

D’aquelles ensenyances de la seva càtedra emergiren la majoria dels cirurgians de les
terres dels estats del Sud, alguns dels quals destacaren en la seva pràctica professional.

Durant el seu exercici mèdic publicà nombrosos escrits en revistes americanes, però el
que acabà de donar-li més relleu, científicament parlant, fou la seva tècnica quirúrgica
per resoldre els aneurismes, coneguda com ENDOANEURISMORRAFIA OBLITERANT i que
recordo com el nostre professor de Cirurgia, Dr. Trias Pujol, que l’havia conegut
personalment, ens explicava a classe i que a més trobàvem descrita en el Manual de
Cirurgia del professor Argüelles, que llavors consultàvem.

Aquesta intervenció quirúrgica, la proposà com a tractament de l’aneurisme traumàtic,
des del 6 d’octubre de 1888, amb motiu d’atendre un jove negre que recollí al carrer per
patir un fort traumatisme al braç, i rebutjà seguir les tècniques aconsellades en aquells
anys, sobretot del professor Gluk pels seus nombrosos fracassos.
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Fou Matas un personatge intel·lectualment inquiet, per això quan amb la jubilació als 65
anys, ell que encara viuria 30 anys més, ja que morí a l’avançada edat de 97 anys, li
permeté un temps de completa activitat en el camp científic, sobretot.

De sempre assistí a tots els congressos nacionals de l’especialitat. Creuà l’Atlàntic
nombroses vegades per assistir, i a vegades presidir, congressos internacionals en
la Vella Europa, cosa que li permeté -després de satisfer la seva curiositat científi-
ca- de descansar uns dies junt amb la seva germana Elvira, a la casa de cal Duro de
la plaça. D’una d’aquelles visites fou la carta al Dr. Pascual i Prats, president del
Col·legi de Metges de Girona, on es queixava educadament  del mal olor de la riera
que passava al peu de la casa. Cal recordar que aquest corrent havia portat, anys
enrere, aigua prou neta perquè les dones de les modestes cases del barri del
Monestir hi anessin a rentar cap a Santamans la seva roba per no tenir safareig, la
majoria, a casa seva; però amb la industrialització i l’augment de població de la
llavors vila, s’havia transformat en una veritable claveguera pudenta sobretot a
l’estiu.

El nostre Dr. Matas parlava fluidament el català après a l’ambient familiar això li permeté
fer-ho en un Congrés de Metges de Llengua Catalana a Barcelona. Sembla que no
l’escrivia, ja que ho feia en castellà als seus familiars de Sant Feliu, idioma que dominava
a la perfecció i gaudia de la lectura dels escriptors romàntics de l’època, sobretot Bécquer.

Era un ianqui de cap a peus, parlant l’anglès amb la seva germana Elvira. També parlava
el francès i entenia el portuguès i l’italià.

Però el seu sentiment vers la terra on havia nascut no li impedí d’una hispanofília a
través de Catalunya. Li agradava la cuina europea, sobretot l’espanyola i encara que bon
vivant hi predominava la qualitat sobre la quantitat.

Malgrat néixer en un estat del Sud no fou gens racista, a més fou discret en relació amb
els seus honoraris professionals.

Gran lector, sobretot en el camp professional, quan tenia vacances de la càtedra, algunes
vegades les passà a Washington per assistir i consultar la important “Surgeon General’s
Library”.

Fou un metge sempre disposat a ajudar els professionals joves. De gran compartí el seu
despatx amb el Dr. Landry, fill d’una seva secretària vídua. Un fill d’aquest, de nom -en
agraïment- Rodolf Matas Landry, igualment metge, heretà el seu consultori.

Benet Julia Figueras



197Gimbernat, 2007 (**), 48

En el camp de cultura general, el trobem en unes tertúlies on es parlava d’història amb
el jutge, el crioll Gayarre. També patrocinà el Delgado Museum d’Art local.

Finalment és en el seu testament on acabà de perfilar-se el nostre personatge.
Esquematitzant indicaré: a la Universitat de Nova Orleans li deixà la seva nombrosa
biblioteca mèdica i un milió de dòlars. Els altres llibres de cultura general anaren al fons
de la Howard Tilton Memorial Library. Una abundosa donació econòmica al Charity Hos-
pital on ell havia començat a actuar. Igualment al Touro Infirmery i al seu personal. Al
Delgado Museu i a nombroses societats benèfiques locals. I per últim a tot el personal
de la casa, sobretot al negre Sam, que l’atengué els dos últims dos anys quan estava
internat a l’hospital. I encara partides simbòliques a familiars i amics de Catalunya,
deixà la casa de cal Duro de Sant Feliu a l’Església per a fins benèfics. Morí a la seva
Nova Orleans el 23 de setembre de 1957 a l’edat de 97 anys.

Per posar fi a aquesta exposició voldria recordar el seu darrer viatge a casa nostra, el
21 d’octubre de 1938, després d’assistir a un Congrés Internacional de Cirurgia a
Brussel·les, on hi trobà metges del bàndol republicà que exposaven les seves
experiències amb ferits de guerra. Acabat el congrés passà a Sant Feliu de Guíxols per
endur-se a França la seva germana Elvira i la serventa Victòria Comas i allunyar-les
dels perills dels bombardeigs.

Copio del periòdic gironí L’Autonomista, on detalla la seva visita a l’Hospital de Santa
Caterina de Girona, que s’interessà per la feina mèdica dels seus cirurgians i admirà una
sala de malalts nova, dedicada a la seva persona i presidida pel seu retrat que abans
havia enviat. La visità dura unes tres hores.

Igualment la Srta. Branyes de Banyoles, filla d’un amic del nostre professor a Nova
Orleans on editava una revista en castellà m’indicà que també havia estat a la seva
població, probablement per informar-se de la labor del Dr. Jimeno, traumatòleg format
en el servei acreditat del professor Boehler de Viena.

L’indicat periòdic gironí informava, a més, que el Dr. Matas, en tots els seus
desplaçaments, anà acompanyat d’un metge suís de les Brigades Internacionals.

Però aquesta visita inofensiva del vell Professor fou mal interpretada en el bàndol nacio-
nalista, de manera que a l’entrada de les seves tropes a Girona eliminaren tot rastre del
record i dedicatòria del nostre biografiat i de la memòria de les noves promocions
mèdiques. Fou al cap de molts anys i amb motiu de trobar el seu retrat abandonat a les

Petita biografia dels doctors Narcés Hereu Matas i de Rodolf H. Matas de Nova Orleans (Louisiana)



198 Gimbernat, 2007 (**), 48

golfes de l’edifici hospitalari que el Col·legi de Metges rehabilità la seva memòria i
ostentà aquest retrat en una de les sales del seu edifici.

I aquesta és la breu biografia de Rudolf H. Matas, nascut a EEUU i que si ho hagués fet
al nostre Sant Feliu de Guíxols s’hauria dit Rodolf Hereu Jordà.

Benet Julia Figueras
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HERVÀS, Carles;  UNZUETA, M. Carme

RESUM: Es recorda la relació de Robert R. Macintosh (1897-1989), catedràtic
d’anestesiologia de la universitat d’Oxford, i alguns metges de l’Empordà com Martí
Casals i Josep Soler Roig. L’origen cal situar-lo durant la guerra de 1936-1939.  A l’Hospital
General Mola de sant Sebastià coneix al cirurgià Josep Soler Roig. Al setembre de 1946
Macintosh arribà a Barcelona on es rebut per Soler Roig, i en aquest viatge també
coneixerà a Martí Casals.

Paraules claus: Robert Macintosh. Martí Caslas i Echegaray. Josep Soler Roig. Anestèsia.

RESUMEN: Recuerdo de la relación de Robert R. Macintosh (1897-1989), catedrático de
anestesiología de la universidad de Oxford, y algunos médicos del Ampurdan como Martí
Casals i Josep Soler Roig. El origen lo situamos durante la guerra de 1936-1939. En el
Hospital General Mola de san Sebastián conoce al cirujano José Soler Roig. En septiem-
bre de 1946 Macintosh llega a Barcelona donde es recibido por Soler Roig, y en este viaje
también conocerá a Martí Casals.

Palabras claves: Robert Macintosh. Martí Casals Echegaray. José Soler Roig. Anestesia.

*

En el marc de l’homenatge al Dr. Marti Casals i aprofitant recerques fetes per nosaltres
amb anterioritat al voltant de la figura de l’anestesiòleg anglès Robert R. Macintosh ens
ha semblat oportú de recordar l’especial relació que es va establir entre aquests dos
personatges i alguns d’altres (principalment el cirurgià Josep Soler Roig) que varen
coincidir amb ells dins l’ambient mèdic i social dels anys 40 i 50 del passat segle i en un
espai determinat: l’Empordà i la Costa Brava.

L’origen d’aquesta relació cal situar-lo durant la guerra civil de 1936-1939. L’estiu de
1937 el cirurgià plàstic nordamericà Eastman Sheehan arriba a l’Espanya franquista
amb l’objectiu d’aplicar els seus coneixements per tractar els ferits de cara. Les dificultats
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tècniques de  les operacions que es practicaven en aquesta part de l’anatomia (cara,
regió maxil·lar, boca, llengua, coll, etc.) exigien a més la col·laboració d’un anestesista
preparat i coneixedor dels problemes que es poguessin presentar. Aviat  Sheehan va ser
conscient de la impossibilitat de trobar al seu voltant cap professional qualificat capaç
d’enfrontar aquell repte i ell mateix recomanà que es demanés l’ajut del catedràtic
d’Anestesiologia de la Universitat d’Oxford  Robert R Macintosh (Timaru, Nova Zelanda,
1897- Oxford, UK, 1989). A finals del mes de setembre de 1937 el duc d’Alba, representant
oficiós del govern de Burgos davant del govern britànic es posa en contacte oficialment
amb el professor d’Oxford i aquest accepta de venir al nostre país i oferir els seus
coneixements a la sanitat del bàndol insurrecte (un fet certament insòlit: fou pràcticament
l’únic metge britànic que va treballar amb els serveis sanitaris de l’exèrcit franquista). A
l’Hospital General Mola de Sant Sebastià (un dels centres on treballà) coneix al cirurgià
Josep Soler Roig, de formació germanòfila, que havia fugit de Barcelona l’estiu de 1936.
Entre els dos personatges s’estableix un corrent de simpatia que es refermarà anys més
tard.

Però l’experiència viscuda aquest període de guerra tindrà conseqüències en el futur
professional dels dos especialistes. Veient l’actuació de Macintosh dins els quiròfans,
Soler Roig, que ja era conscient de la necessitat de potenciar el paper de l’anestèsia i de
l’anestesiòleg, descobreix noves tècniques (intubació traqueal, barbitúrics intravenosos)
que un cop acabada la guerra i instal·lat de nou a Barcelona transmetrà als seus
col·laboradors, en particular al doctor Josep Miguel Martínez que serà el seu anestesiòleg
i el primer metge de l’estat espanyol que es dedicarà a la nova especialitat. Per la seva
banda, el metge anglès, que ha tingut de fer front als problemes que els ferits que han
passat per les seves mans li han plantejat amb un material precari i poc adaptat a les
característiques d’aquests pacients i a les condicions dels hospitals de sang, torna al
seu país decidit a buscar una solució per aquests problemes. El resultat de les seves
recerques es el disseny del vaporitzador Oxford, un nou aparell portàtil d’anestèsia
especialment preparat per ser utilitzat en condicions difícils i que demostrarà la seva
eficàcia desprès de ser àmpliament utilitzat al llarg de la segona guerra mundial.

Mentre està desenvolupant la seva feina entre els cirurgians de la sanitat franquista,
Macintosh inicia un costum que es mantindrà al llarg de la seva vida cada vegada que faci
un viatge lluny del seu entorn: la redacció d’un diari on recollirà els esdeveniments del dia
a dia, les experiències compartides amb amics, companys i coneguts i les reflexions que tot
això li mereix. Serà a partir d’aquesta documentació (actualment conservada a una institució
pública del Regne Unit) que coneixerem les opinions més personals del professor anglès.
La seva estada la tardor de 1937 a Sant Sebastià i Saragossa, dues ciutats allunyades dels
fronts i relativament tranquil·les (tot i que estant en aquesta darrera patí els efectes d’un
bombardeig), compartint l’ambient segur dels exiliats, li transmet una sensació d’ordre i

Carles Hervàs - M. Carme Unzueta
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estabilitat, molt allunyada de la imatge revolucionaria que molts compatriotes seus associen
a l’Espanya republicana. Macintosh, un home de tendència conservadora, arriba a pensar
que el  govern del seu país faria bé de deixar de negociar amb els governamentals i recolzar
decididament als franquistes a l’hora de reconèixer oficialment un dels dos bàndols.

La dramàtica experiència de la segona guerra mundial (en la que Macintosh  hi participà
com a membre de les forces de la RAF) afectarà profundament la consciència  del
professor anglès. Això queda palès al Diari d’un nou viatge que l’any 1946 el porta de
retorn a Espanya, un altre cop convidat pel govern del general Franco. Tot i la delicada
situació internacional del règim espanyol (supervivent d’una ideologia que ha perdut la
guerra, rebutjat per les democràcies occidentals i a punt de veure com els ambaixadors
abandonen els seus llocs i es tanquen les fronteres amb els estats veïns)  Macintosh
accepta el compromís de pronunciar unes conferències i fer demostracions de les
modernes tècniques anestèsiques les quals vol donar a conèixer per tot el mon.

La invitació oficial es fa a través del “Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC)” que li paga l’estada a Madrid. Però Macintosh aprofita el viatge per dur a terme
una gran activitat a Catalunya, on té amics i “recomanats”. En efecte, assabentat el
doctor Soler Roig de l’arribada de l’anestesiòleg, el convida a passar unes setmanes a
Barcelona perquè dugui a terme la mateixa tasca de difusió de les noves tècniques. A la
vegada, Macintosh porta un encàrrec de tipus professional: el seu company a la Universitat
d’Oxford, el cirurgià exiliat Josep Trueta, li ha demanat es faci càrrec de l’anestèsia per
una operació a que ha de ser sotmès el marit de la seva germana Júlia, el senyor Lluis
Viñas. Tot plegat farà que la seva estada a terres catalanes s’allargui unes setmanes.

A mitjans de setembre de 1946 arriba a Barcelona on es rebut pel doctor Soler Roig que
li farà d’amfitrió. De la mà del cirurgià català Macintosh coneixerà els metges més pres-
tigiosos i alguns dels més destacats representants de la alta burgesia catalana, com el
financer Juli Muñoz Ramonet i els germans Jordi i Albert Puig Palau, hereus d’una florent
industria sedera. El metge britànic s’allotja als millors hotels (Ritz, Majestic) i els seus
acompanyants el conviden als restaurants més prestigiosos i el porten als espectacles
més selectes i exclusius (Liceu, el Cortijo). Però malgrat aquesta immersió en els cercles
més tancats de la alta societat barcelonina Macintosh no és ja insensible a altres aspectes
de la realitat que l’envolta. I és capaç de detectar i assenyalar la situació real d’altres
sectors menys afavorits de la població. En el seu diari recull les penúries que la majoria
de la gent ha de patir per aconseguir els proveïments més imprescindibles, com ara el pa,
l’oli o l’arròs, subministrats en quantitats del tot insuficients a través de les llibretes de
racionament però abundants en el mercat negre. L’esforç que ha de fer un treballador
per obtenir algun d’aquests aliments no el deixa indiferent: representa una  setmana de
feina per rebre un litre d’oli (quan la quantitat necessària seria d’un litre i mig setmanal).

Relacions de Robert Macintosh, capdavanter de l’anestèsia moderna i alguns metges...
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Per descansar de l’activitat científica, Soler Roig i Macintosh gaudeixen uns dies de
lleure al Mas del Vent, la casa que el cirurgià té a Palamós, al costat del Mas Juny, luxosa
propietat dels germans Puig Palau. Allà coneixerà també un altre dels racons mítics de la
Costa Brava: S’Agaró i el seu Hostal de la Gavina. La família Ensesa, propietaris de
l’establiment, estan també emparentats amb els Trueta, doncs el fill Josep Ensesa i
Monsalvatge serà l’espòs de Carmona Viñas i Trueta, filla de Lluis Viñas i de Júlia, germana
del traumatòleg. I serà precisament entre aquest ambient selecte i distingit on Macintosh
coneixerà un home que li farà canviar molts dels esquemes mentals que havia anat
elaborant mentre es passejava entre nosaltres.

Tot comença amb una inoportuna indisposició que va fer necessària la presència del
doctor Martí Casals, metge titular de la veïna població de Castell d’Aro. L’aparició d’aquest
personatge queda recollida en el Diari d’en Macintosh amb una descripció força realista. El
descriu com un home d’uns quaranta anys (en tenia quaranta quatre), vestit amb una
camisa oberta, pantalons vells i espardenyes. Partidari de la legalitat republicana, durant la
guerra civil no es va moure de la seva terra. Continua amb la seva feina sense haver canviat
d’idees. I ara cobra els seus serveis en espècies (farina, oli, patates) doncs com que no ha
volgut incrementar els seus honoraris si li paguessin en diners no tindria per viure.

Certament, Martí Casals i Echegaray (1903-1983) era un metge de característiques poc
habituals. Nascut a Mendoza (Argentina) estudià Medicina a Barcelona on es llicencià
l’any 1928. El seu compromís social el portà a dedicar la seva vida al servei de la gent
humil i durant més de 30 anys exercí de metge rural a Sant Feliu de Guíxols i als pobles de
la Vall d’Aro (Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro). La seva figura discreta i espontània,
allunyada de convencionalismes, representà per en Macintosh l’antítesi dels metges
que fins llavors havia conegut. No tenia la clientela escollida de la classe benestant
barcelonina, ans al contrari els seus pacients eren pagesos i pescadors; només de tant
en tant algun turista emmalaltit requeria els seus serveis. En temps de penúries, es
desplaçava en bicicleta per visitar als seus malalts, i dins una vella motxilla duia a l’esquena
tot l’instrumental necessari per la seva tasca.

Entre els dos personatges neix ben aviat un mutu corrent de simpatia. Macintosh, sempre
curiós i interessat per tot allò que no encaixa dins la seva rígida perspectiva britànica,
acompanya a Casals a visitar els seus pacients i descobreix així una part de la societat
d’aquest país fins llavors per ell desconeguda: el mon rural, que d’alguna manera repre-
senta el mon dels perdedors de la guerra; contraposat al dels vencedors, que és el que
fins ara li han ensenyat.

A través de l’actuació d’en Casals el professor d’Oxford coneix les limitacions de la
pràctica de la medicina en aquest ambient: pocs mitjans materials, allunyament dels
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centres hospitalaris, manca de medicaments, etc. Fins i tot, el catedràtic d’anestesiologia
es queda literalment astorat quan el doctor Casals li va fer saber que en més d’una
ocasió s’havia vist obligat a aplicar anestèsia sense anestesista!

L’amistat entre Macintosh i Casals es reflectí en un fet sorprenent: impressionat pels
coneixements i la personalitat del professor anglès, el doctor Casals volgué que els seus
tres fills (dues noies, Adela i Ma Lluïsa, i un noi, Pau) estudiessin Medicina i acabessin
fent l’especialitat d’Anestesiologia. Una circumstància ben poc usual i que va donar lloc
a l’aparició de la que molts coneixem com la “saga dels anestesiòlegs Casals Caus”.

Aquell viatge de 1946 va deixar doncs una profunda impressió en l’ànim de Robert
Macintosh. I no va ser un factor menor l’encant de la Costa Brava, les seves platges i la
seva gent. L’anestesiòleg anglès va quedar per sempre més atret per aquells paratges.
Al llarg de la seva dilatada vida (va morir el 1989 als noranta un anys d’edat) tornà a
Espanya en diverses ocasions i gairebé mai va deixar de fer una escapada per veure els
seus amics catalans i si el temps era propici, per prendre també un bon bany en les
blaves aigües del Mediterrani.
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ESCUDÉ I AIXELÀ, Manuel M.; CALBET I CAMARASA, J. M.

RESUM: Notícia biogràfica de Francesc Terrades i Pla (1873-1963) ginecòleg nascut a
sant Feliu de Guíxols, amb cinc generacions mèdiques d’avantpassats. La informació és
recollida principalment pel seu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya l’any 1921 sobre: “La dinámica pelviana como base del tratamiento quirúrgi-
co de los prolapsos utero-vaginales”. Llicenciat el 1896, després d’una curta estada a
Girona, passà a Barcelona on treballà al costat del prof. Fargas. L’any 1932 fou nomenat
cap de ginecologia de l’Hospital de sant Pau. Acabada la guerra fou apartat de l’Hospital
i de la docència. President de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia entre
1946 i 1954. Fou un autor molt prolífic.

Paraules claus: Francesc Terrades i Pla. Ginecologia. Miquel Arcàngel Fargas i Roca. Societat Catalana d’Obstetrícia

i Ginecologia.

RESUMEN: Noticia biográfica de Francisco Terrades Pla (1873-1963), ginecólogo nacido
en san Feliu de Guíxols, con  cinco generaciones médicas de antepasados. La informa-
ción es recogida principalmente de su discurso de ingreso a la Real Academia de Medi-
cina de Cataluña el 1921 sobre “La dinámica pelviana como base del tratamiento quirúr-
gico de los prolapsos útero-vaginales”. Licenciado en 1896, después de una breve es-
tancia en Gerona, pasó a Barcelona donde trabajó al lado del prof. Fargas. El año 1932
fue nombrado jefe de ginecología del Hospital de san Pablo. Terminada la guerra fue
apartado del Hospital y de la docencia. Presidente de la Sociedad Catalana de Obstetri-
cia y Ginecología entre 1946 y 1954. Fue un autor muy prolífico.

Palabras claves: Francisco Terrades Pla. Ginecología. Miguel Arcángel Fargas Roca. Sociedad Catalana de Obstetri-
cia y Ginecología.

*

Pel fet de celebrar aquesta sessió a Sant Feliu de Guíxols hem pensat d’evocar una figura
mèdica nascuda en aquesta població. Es tracta de Francesc Terrades i Pla, que pertanyia
a una nissaga mèdica i que actuà a Barcelona en la primera meitat del segle XX.
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ANTECEDENTS DE LA NISSAGA MÈDICA DELS TERRADES

Ell ens parla de cinc generacions mèdiques d’avantpassats. El primer sanitari que hem
trobat ha estat Jaume Terrades i Moresch, que va néixer a Bàscara (Alt Empordà) el 12 de
gener de 1776.  Ingressà en el Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona el 1796. Practicà
a Bàscara amb Antoni Ribot, i exercí la cirurgia a Anglès. Casat amb Jerònima Rufí i Fusté,
filla del cirurgià Antoni Rufí. És autor de “Noción ó tratado de las enfermedades de los
niños” (24 pàg.). Títol que encapçala el llibre manuscrit que conté els següents tractats
especials: II. “Enfermedades sexuales” (93 pàg.); III. “Tratado de los partos” (107 pàg.);
IV. “Noción de las enfermedades venéreas” (106 pàg.); V. “Tratado de las enfermeda-
des de oreja y boca” (23 pàg.). Al final del manuscrit hi ha dues planes de l’arbre de la
família, des de 1800 a 1817, i altres tres notes del béns de la mateixa casa. El primer
volum és de l’any 1797, i aquests manuscrits pertanyien a la colecció de Francesc Terrades
recollits en la Bibliografia Medical de Catalunya de l’any 1918.

Miquel Terrades i Rufí, fill del cirurgià Jaume Terrades Moresch. Nascut a Anglès (Selva)
al voltant de l’any 1805. Es llicencià en medicina i cirurgia el 1829 i es doctorà aquell
mateix anys. Exercí a Anglès, i es casà amb Llúcia Vallmanya.

Jaume Terrades Vallmanya, fill del metge Miquel Terrades i Rufí, va nèixer a Anglès cap a
l’any 1835. Batxiller en filosofia a Girona el 1850. Batxiller en medicina el 1856 i llicenciat
el 1858. Doctor el 1869 amb la tesi “De las epidemias”. Soci corresponent de la Societat
Hahnemaniana Matritense. Exercí a Sant Feliu de Guíxols on residí al carrer de Sant Pere
41. Casat amb Beneta Pla i Bascós. Tingueren dos fills metges, Francesc, el nostre
biografiat i Joan. Morí l’1 de març de 1913.

Joan Terrades i Pla va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 4 de febrer de 1876. Batxiller a
Barcelona el 1891. Llicenciat en medicina el 1898. Exercí a Barcelona. Casat amb Josepa
Tintoré i Camps. Morí el 14 d’abril de 1914. Vivia al carrer Diputació 323. Va presentar un
treball sobre cremades a la revista “Medicina y Jurisprudencia en accidentes, trabajo y
seguros de vida” (1906).

NOTÍCIA BIOGRÀFICA DE FRANCESC TERRADOS I PLA

Nascut a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) el 25 de setembre de 1873. Casat amb
Carme Villasan, vivia al carrer de la Diagonal 439. Morí el 27 de març de 1963. A la ratlla
dels noranta anys.

Manuel M. Escudé i Aixelà - Josep M. Calbet i Camarasa
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Tenim informació de la seva vida principalment pel discurs d’ingrés que va fer a la Reial
Acadèmia de Catalunya l’any 1921 “La dinámica pelviana como base del tratamiento
quirúrgico de los prolapsos útero-vaginales”.

Ens recorda les persones que van influir en la seva formació, des del mestre de pàrvuls
del seu poble, Pau Tarré, a Valentí Brossa en la infància, i a l’Institut a  Enrique Giménez
de Castro que li ensenyà les matemàtiques i Manuel Mir Navarro la història natural, i en
els pòrtics dels estudis universitaris a Luanco, Feliu i Odón de Buen. Acabà el batxillerat
a Barcelona l’any 1889.

Cursà medicina a Barcelona, i ens fa un repàs del seus principals mestres a la facultat de
medicina. Seguint les seves expressions, ens diu que Silóniz ensenyava anatomia amb
el gest rígid, de la no menys rígida preparació anatòmica; de Ramón y Cajal elogia la seva
dialèctica clara, que li feu agafar afecció per la histologia, i tingué una bona formació en
aquesta disciplina; de Jaume Pi Suñer comenta que encara que era parc en paraules,
tenia una expressió precisa, que incitava a llegir en el malalt utilitzant els cinc sentits; per
Robert sent una especial devoció tant per l’home, com pel clínic i polític. Ressalta que es
feia escoltar per la seva paraula fàcil, tant pels de dalt com pels de baix. Tenia una
màxima simpatia i era admirat per tothom. Era un enamorat de la càtedra. Ara bé, per
damunt de tots destaca el seu mestre Fargas. D’ell ens diu que les seves explicacions
eren clares, metòdiques i reposades. Bon clínic. Formidable autodidacte en clíniques
estrangeres. Amb ell va agafar afecció per la ginecologia d’estudiant, sense abandonar
la medicina general. Altres que recorda són: Bonet, Coll i Pujol, Rodríguez Méndez,
Farreras, Homs, Giné, Gadea, Morales Pérez, Masó, Valentí Vivó i Martínez  Vargas.

Fou un bon estudiant amb excel·lent en gairebé totes les assignatures i catorze premis
ordinaris. Excel·lent en el grau de llicenciat i de doctor. Es llicencià  el 1896 a Barcelona.

El 1897 guanyà les oposicions com a metge ajudant a l’Hospital de la Santa Creu. Càrrec que
només ocupà durant dos anys. Segons Àlvar Esquerdo li semblava poc per satisfer les seves
aspiracions. El 1899 passà a Girona, però al cap de dos anys retornà a Barcelona. Es doctorà
a Madrid el 1900 amb la tesi “Estudio histológico del endometrio de los miomas uterinos”.

En  tornar a Barcelona es posa a treballar al costat del Dr. Fargas, com era la seva il·lusió.
Primer amb el càrrec d’auxiliar interí de la facultat de medicina, i després, el 1910 com a
professor auxiliar de ginecologia. Començant segons ell, la seva vertadera formació en
l’especialitat de toco-ginecologia.

Fou un dels alumnes predilectes del professor Fargas, entre els quals hi havia també
Nubiola, Conill i Guilera. L’obra fonamental de Ginecologia de Fargas és plena de figures
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microscòpiques obtingudes per Terrades, que no tenen res a envejar de les
representacions dels molts tractats histopatològics.

També col·laborà en la clínica particular del doctor Fargas, com a cap del laboratori junt
amb Ardèvol. Allà es feien comprovacions bacteriològiques de tot tipus, i el dotà d’una
màquina fotogràfica per plasmar els moments operatoris, així com un microscopi Zeiss
amb cambra fotogràfica “ad hoc” per a les micros d’anatomia patològica. En aquesta
clínica l’equip de Fargas era format per Terrades, Fàbregas, Dòria , Estrany, Ardèvol,
Salvat i Carbó, i se’ls coneixia, en els mitjans estudiantils, per l’”Escola de Salern”.
Moltes vegades havien d’anar a la clínica particular a buscar material per millorar
l’ensenyament de la ginecologia a la facultat. Aquestes sortides es coneixien com “els
viatges a la Meca”. El 1907, els col·legues de Fargas li oferiren una placa homenatge
amb motiu de la mil·lèsima laparotomia. En figuren els noms de Formiguera, Rull, Estrany,
Fàbregas, Torras i Pascual, Carbó, Dòria, Terrades i Boi Guilera.

En morir Fargas el 1916, ocupà Terrades interinament la càtedra. Finalment Bonafonte
que havia succeït a Bonet en la càtedra d’obstetrícia l’any 1913, passà a la de ginecologia
de Fargas, i l’obstetrícia fou per Pere Nubiola.

Participà activament en els Congressos de Metges de Llengua Catalana. L’hem trobat en
el Primer Congrés celebrat a Barcelona el 1913, en el Segon Congrés de Barcelona del
1917 i en el Tercer Congrés de Tarragona de l’any 1932.

El 1921 ingressà a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya amb el discurs “La
dinámica pelviana como base del tratamiento quirúrgico de los prolapsos utero-vaginales”,
amb resposta d’Àlvar Esquerdo. El 1931 treballa al consultori del Poble Nou de la lluita
contra la mortalitat infantil. L’any 1932 era nomenat cap del servei de ginecologia de
l’Hospital de Sant Pau.

La càtedra de ginecologia quedà vacant l’any 1932 a causa de la jubilació del prof.
Bonafonte. La plaça fou llavors ocupada interinament per Francesc Terrades i Pla. A
finals de 1934 va venir el doctor Víctor Conill i Montobbio, que l’any 1933 havia guanyat
la càtedra de Santiago. Conill inicialment rebé el nomenament de professor agregat.
Aleshores ja tenia una certa personalitat dins de l’especialitat aquí i era membre de
l’Acadèmia des de 1927. Va seguir amb la càtedra fins que es va jubilar el 1956 i va morir
el 1970. Terrades seguí com a auxiliar.

Durant l’etapa de la Universitat Autònoma de Barcelona de 1933 a 1939 les figures de la
ginecologia foren Mateu Bonafonte, Francesc Terrades, Víctor Conill i Montobbio, Pere
Nubiola, Boi Guilera i d’altres.
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Durant la guerra civil, continuà treballant a l’Hospital de Sant Pau. Sembla però que al
final es va amagar en un forn de Cervera durant una setmana. Un cop acabada la guerra
fou expulsat de la Universitat, de l’Hospital de Sant Pau i apartat de l’exercici de la
medicina.

Francesc Terrades i Pla, Cap del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de Sant Pau, fou
acusat d’actuar amb “tebior” respecte al decret que obligava als metges a practicar
avortaments. El mateix Terrades aprofitant la sessió inaugural del Curs 1946-1947 de la
Reial Acadèmia de Medicina, llegí en la seva condició d’Acadèmic Numerari, un discurs
de torn titulat “Cinquanta anys de l’especialitat ginecològica”, al final del qual es queixava
de la injustícia que s’havia comès amb ell. També comenta que feia onze anys que
s’havia fet l’anterior inauguració de curs.

El 1943, després del parèntesi de la Guerra Civil, Garriga Roca fou una de les persones
que juntament amb Carreras i Verdaguer, Dexeus i Font, Vanrell i Cruells, Terrades i Pla,
i d’altres molts col·legues, aconseguiren l’autorització, per part del president de
l’Acadèmia (Agustí Pedro i Pons), per nomenar una Junta Gestora que posés novament
en marxa les activitats de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia. Fou president
de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia des del 1946 al 1954.

Entre 1939 i 1950 disminueix el nombre de revistes mèdiques i es publicaren pocs treballs
de ginecologia. Entre els ginecòlegs que malgrat l’entorn desfavorable s’animaren a publi-
car cal citar a: Amigó de Bonet, Ribas Isern, Dexeus i Font, Garriga i Roca, Pérez Soler, Puig
i Roig, Terrades i Pla, Rodés de Sisternes, Jiménez Martín, Condeminas Oliveras, Salarich
Torrent, Mascaró Porcar, Vanrell-Cruells, Olivé Badosa, Sostres, Permanyer Macià i d’altres.

OBRA ESCRITA

Nosaltres hem consultat diferents fulletons, els treballs publicats a “Ars Medica”, els de
la “Revista Española de Obstetrícia y Ginecología”, les “Actes dels Congressos de Metges
de Llengua Catalana” i les conferències que hem pogut trobar. També col·laborà a les
revistes la “Tribuna Médica”, “Obstetrícia. Ginecología. Barcelona”, “Annals de Medici-
na”, “Anales de Medicina y Cirugía de Barcelona” i al diari “La Vanguardia”. La recerca
no queda tancada i creiem que va escriure en altres revistes.

I. Els fulletons

1.  “Estudio histológico del endometrio en los miomas uterinos”. Barcelona.
Tip. Salvat. 1910, 32 pp.
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2.“Tuberculosis del cuello del útero”. Comunicació llegida en el Primer Congrés
Internacional espanyol contra la tuberculosi. Barcelona, Salvat, 1911, 16 pp.

3. “Necesidad de divulgar los síntomas precoces del cancer uterino” Barcelo-
na. Impremta Badia. 14 pp. Conferència dictada el 26 de gener de 1914.

4. “Discurs inaugural de l’Institut Mèdico-Farmacèutic” el 1915, on parla sobre
els símptomes precoces de càncer uterí”.

5. “Discurs llegit en la sessió necrológica del dia 9 de novembre de 1916”.
Annals de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya. Febrer
de 1911.

6. “Autonomia Universitaria”. La Vanguardia, 24 de juliol de 1919, 16 d’agost
de 1919 i 25 d’agost de 1919).

7. “Varicocele del ligamento ancho”. Valladolid, Tip. Cuesta, 1921.

8. “La  dinámica pelviana como base del tratamiento quirúrgico de los prolapsos
útero-vaginales”.  discurs de recepció a la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgía
de Barcelona llegit per l’ acadèmic electe Dr. D. Francesc Terrades Pla, professor
de ginecologia de la facultat de medicina, el dia 22 de maig de 1921: discurs de
resposta de Dr. D. Àlvar Esquerdo, metge de número del Hospital de la Santa
Cruz que deixà escrit abans de morir el 25 d’abril d’aquell any. Fou llegit per
Joan Viura i Carreras Barcelona, Imp. Badia, 1921, 40 p.

9. “El drenaje abdominal en ginecología”. Barcelona. Graphos, s.a. 1929.

10. “El embarazo ectópico en el primer trimestre”. Barcelona. Graphos, s.a.
1929.

11. ”Les metrorràgies en les diferents edats de la dona” Barcelona, 1932.

12. “Les possibilitats ginecològiques de les aigües minero-medicinals de
Catalunya”. Barcelona. Gràfiques Romestre.  12 pp. (publicat a Annals de
Medicina, 1936, número extraordinari. p. 35-47).

13. “Peritonitis encapsulante”. Sessions científiques publicades per la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya (20 d’abril de 1936).
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14. “Cincuenta años de especialidad ginecológica”.Discurs inaugural de curs
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, el 29 de gener de 1947,  27-37
pp.

15. “Discurs inaugural de l’Institut Medico-Farmacèutic”  del 1915, parlà sobre
els símptomes precoces de càncer uterí”.

16. “Homenagem à escola ginecològica-obstétrica da Universidade de Barce-
lona. Acta Gynaecologica et Obstetrica Hispano-Lusitana” , 1958,VI, 335-394
p.  On es recorda a Usandizaga, Terrades (pàgs. 358-365), Amigó de Bonet,
Gariga Roca, Agustí Planell i Conill Serra.

II. Treballs publicats a “Ars Medica. Revista de Medicina, Cirugía y Especialidades”:

1. “Diagnóstico y normas de tratamiento de la rotura del embarazo ectópico”.
Ars Medica, juliol 1927, any III, núm. 25, 237-239 p.

 2. “Intervenciones quirúrgicas durante el embarazo”. Ars Medica, octubre 1927,
any III, núm. 28, 336-337 pp.

 3. “El tratamiento de elección de los miomas uterinos es quirúrgico”. Ars
Medica, març 1928, any IV, núm. 33, 88-92 pp.

4. “El drenaje abdominal en ginecologia”. Ars Medica, desembre 1928, any IV,
núm. 41, 397-400 pp.

5. “El embarazo ectópico en el primer trimestre”. Ars Medica, març 1929, any V,
núm. 44, 101-105 pp.

6. “Tratamiento de las desviaciones uterinas”. Ars Medica, setembre 1929,
núm. 50, 328-331 pp.

7. “Normas conservadoras en las operaciones ginecológicas anexiales”. Ars
Medica, octubre 1930, núm. 63, 349-352 pp.

És una article en resposta a una comunicació del Dr. Soler Julià al Congrés de Metges de
Llengua Catalana sobre conservació de la matriu en el tractament de les anexitis bilaterals.
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III. Treballs en la “Revista Española de Obstetrícia y Ginecologia”:

1. “Urgencia operatoria ginecológica determinada por el embarazo”. Revista
Española de Obstetrícia y Ginecologia, 1916, tom. 1, 488-493 pp.

2. “Necrosis de miomas y embarazo” . 2 Congreso de Obstetrícia,
ginecologia y pediatria. Revista Española de Obstetrícia y Ginecologia, 1916,
tom. 1, 509. p.

3. “El raspado en el aborto incompleto, ovular y embrionario”. Revista Espa-
ñola de Obstetrícia y Ginecologia, 1917, tom. 2, 158-160 p.

4. “Caso de mola vesicular con quistes luteínicos de ambos ovarios”. Revista
Española de Obstetrícia y Ginecologia, 1917, tom. 2, 252-254 p.

5. “Estudio clínico del varicocele del ligamento ancho”. Revista Española de
Obstetrícia y Ginecologia, 1918, tom. 3, 97-104 pp.

6.  “Notas clínicas sobre la mola vesicular”. Revista Española de Obstetrícia y
Ginecologia,  any 1920, tom. 5, 49-50 pp.

7.  “La dinámica pelviana como base de los tratamientos quirúrgicos de los
prolapos úterovaginales”. Revista Española de Obstetrícia y Ginecologia, 1921,
any VI, 254-266 pp.

8. “Cirugia conservadora de los miomas uterinos”. Revista Española de
Obstetrícia y Ginecologia, 1928, tom. 13, 156-159 pp.

IV. Participació en els Congressos de Metges de Llengua Catalana:

1. “Lo que pot fer-se per a aumentar la curabilitat del cranc uterí”. Actes,
ponència i comunicacions del Primer Congrés de Metges de Llengua Catalana,
celebrat a Barcelona els 22, 23, 24 i 25 de juny de 1913. Impremta viuda Badia.
846-850 p.

2. Participà en els segon Congrés celebrat a Barcelona els 24, 25, 26 , 27 i 28
de juny de 1917 fent un record del seu mestre, traspassat feia poc més d’un any,
Miquel Fargas i Roca amb motiu de la col·locació d’ una làpida de bronze en el
servei de ginecologia de  l’Hospital Clínic, obra de l’escultor Llimona, i amb la
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inscripció de “Dr. Miquel Fargas i Roca”. (Actes del Segon Congrés de Metges de
Llengua Catalana. Barcelona, Impremta viuda Badia, 1917, 599-602 pp).

3. En el Tercer Congrés de Metges de Llengua Catalana celebrat a Tarragona el
1932 presentà: “Tractament quirúrgic de la tuberculosi genital de la dona”.
Barcelona, Tip. Occitània, 1932, 308-314 pp.

V. “Revista de la Reial Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona”:

“El embarazo tubárico de repetición”, Barcelona, 15 desembre de 1930.

VI. “Annals de Medicina”:

“Contribución a la patogenia del embarazo ectópico”, Barcelona, 1907.

VI. “Anales de Medicina y Cirugía”

“Hormonas, vitaminas y psicosis de postguerra”, Anales de Medicina y Cirurgía
1950 (56). 112-119 pàg.

VII. Conferències

“El embarazo ectópico en el primer trimestre”. Conferència donada a l’Hospital
de la Santa Creu, en el curs del Dr. Ribas, l’abril de 1918.

Conferències anunciades en la “Revista Médica de Barcelona” (RMB) a
l’apartat de vida mèdica de Barcelona:

“Sobre un caso de hermafroditismo verdadero”. Conferència donada a la
Societat de Cirurgia. RMB, 1927, any IV, vol. VIII, p. 439.

“Caso de mioma submucoso intervenido por laparotomía”. Conferència dona-
da a la Societat de Cirurgia. RMB, 1927, any IV, vol. VIII, p. 76.

“Tratamiento electivo de los miomas uterinos”. Conferència donada a la Reial
Acadèmia de Medicina en la sessió del 10 de febrer de 1928. RMB, 1927, any
IV, vol. VIII, p. 181.
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“Inoculación cancerosa en cirugía abdominal”. Conferència a la Societat
Catalan d’Obstetrícia i Ginecologia. RMB, 1929, any VI, vol. XII, p. 301.

“Embarazo ectópico”. Conferència donada a la Reial Acadèmia de Medicina el
15 de desembre de 1930. RMB, 1931, any VIII, vol. XV, p. 161.

“Las metrorrágias en las diferentes edades de la mujer”. Conferència a
l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya. RMB, 1932, any
IX, vol. XVII, p. 172.

“Hematoma unilateral en utero bicorne”. Conferència a la Societat Catalana
d’Obstetrícia i Ginecologia. RMB, 1932, any IX, Vol. XVIII, p. 217.

BREU COMENTARI SOBRE L’OBRA ESCRITA I ASSISTENCIAL

La Ginecologia a finals dels segle XIX i inicis del XX

Per entendre millor la seva obra, Terrades ens dóna a conèixer quin era l’estat de la
ginecologia a finals del segle XIX i els fets principals que van fer millorar el seu nivell.
Recorda que el 1892 Fargas havia parlat de la dificultat d’aprendre ginecologia per falta
de clíniques privades i oficials a Barcelona.  Destaca la figura del seu mestre Fargas, que
serà el 1894 catedràtic de ginecologia a Barcelona - l’obstetrícia la feia Bonet-, i publicarà
el 1903, el  primer llibre de ginecologia a l’Estat. Serà un dels motors de la facultat de
medicina i de l’Hospital Clínic fundat el 1906.

En l’augment del nivell de la ginecologia també influirà l’auge de la cirurgia abdominal.
Alguns cirurgians passaren a fer ginecologia. Recorda a Recasens que de cirurgià a
Barcelona passà a fer obstetrícia i ginecologia a Madrid; Cardenal també s’interessà per
la ginecologia, i sobre tot Àlvar Esquerdo es dedicà plenament a la ginecologia a l’Hospital
de la Santa Creu de Barcelona.

També els congressos influiran molt positivament, com el primer Congrés Internacional
sobre Tuberculosi; els Congressos Espanyols d’Obstetrícia, Ginecologia i Pediatria, com
el celebrat a Madrid el 1911, amb la presidència de Fargas, i el de València de 1913
tenint com a president a López Sancho. En aquest congressos es nota la millora de la
ginecologia amb un bon nivell dels joves: Nubiola, Guilera, Sureda, Massana, Parache,
Beceno de Bengoa, Botín, Valero, i més tard Conill. També tenim el Congreso para el
Progreso de las Ciéncias, i el 1931 el Congreso Hispano-Portugués de Tocoginecologia.
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LA PERSONA

Com hem dit Terrades agafà afecció per la ginecologia amb Fargas, que seria el seu
mestre. També tingué una bona formació en histologia amb Cajal,  i de medicina general
amb Robert. Aquestes tres serien les seves matèries predilectes.

De la persona de Terrades en parla Àlvar Esquerdo l’any 1921, amb motiu del seu ingrés
a l’Acadèmia de Medicina. Diu que tenia un caràcter treballador i modest: dóna
conferències, fa operacions, publica habitualment, fa memòries, i participa en nombrosos
congressos de l’especialitat. I amb més empenta figuraria entre els nostres primers
ginecòlegs.

El mateix Terrades accepta que li mancava el temperament i condició de cirurgià, i que
només li seduïa el seu aspecte constructor. Sent una especialitat molt quirúrgica en
aquell moment. Per això serà un ginecòleg que es preocuparà més dels tractaments
mèdics o conservadors que de l’intervencionisme. Estudià a fons els problemes
ginecològics i serà un bon clínic. Però quan intervé, té bona escola i també ho fa bé, i amb
bons resultats pràctics, ens diu Àlvar Esquerdo.

LÍNIES D’ESTUDI

En el “Congreso de Obstetrícia, Ginecología y Pediatría” de l’any 1913 celebrat a València,
i amb motiu de la ponència de Fargas i Candela sobre el tractament quirúrgic del cranc
uterí, va constituir-se una comissió per a la lluita contra la malaltia, en el que Terrades fou
nomenat delegat a Catalunya, i aquesta va ser una línia de recerca que va estudiar i
divulgar. Segons ell, de les 2.000 pacients visitades per ell a l’Hospital Clínic, en 6 anys, 140
patien de cranc uterí, es a dir un 7 %. Proposa les següents solucions: educació de la
població amb fullets d’il·lustració mèdica popular, amb els símptomes d’alarma; fer anàlisi
histològics més freqüentment i decisió quirúrgica ràpida. El diagnòstic precoç millorava les
possibilitats d’èxit. Millorà en dos anys l’estadística d’operativitat. El càncer de matriu, el
1915 era operable en un 10 % dels casos, i el 50-60 % el 1947. També parlà dels beneficis
del RX i radium, i dels metges Comas i Prió com a pioners de la seva introducció. Recorda
que Fargas i Peyrí crearen una societat per adquirir una quantitat de ràdium per ús dels
metges, que una vegada amortitzada passava a propietat de l’Hospital Clínic.

Estudià acuradament els símptomes de la ruptura de l’embaràs ectòpic, que creia que
havia de ser coneguda pel metge internista, i que encara passava per no ser diagnostica-
da per alguns ginecòlegs. Ell havia diagnosticat fins l’any 1927, més d’un centenar de
casos i n’havia operat 70, amb un total de 4 òbits.
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S’interessà en les intervencions quirúrgiques durant l’embaràs. Publicant una nota amb
onze casos a la “Revista Española de Obstetrícia y Ginecologia” de l’any 1916.

Parlà del tractament quirúrgic del mioma uterí. Entre els anys 1918 i 1928 havia operat
130 casos entre la seva clínica particular i a l’Hospital Clínic, en el servei de ginecologia
del professor Bonafonte.

L’AUTONOMIA UNIVERSITÀRIA

Terrades dedica uns articles al tema de l’autonomia universitària. La qüestió es va iniciar
quan el ministre d’Instrucció Pública, César Silió Cortés, afí al maurisme, signà el projecte
d’autonomia universitària el 21 de maig de 1919, quan ben just portava un mes en el
ministeri. El projecte es va convertir en Llei, que perdurà algun temps.

Probablement els antecedents d’aquesta Llei d’Autonomia caldria relacionar-los amb
les universitats lliures que van sorgir després de la Revolució de 1868. I entre aquestes
institucions hi tindríem l’Institut Mèdic de Barcelona. Potser també hi va influir el Segon
Congrés Català celebrat el 1918. El cas es que Silió proposa una autonomia a les
Universitats. Era una proposta contra la Universitat napoleònica i estatista.

Però ni totes les Universitats estatals la desitjaven ni tampoc estaven capacitades per
assumirla. La Llei de Silió venien a convertir-les en una mena d’acadèmies, que signaven
els certificats d’estudis. Però el títol de llicenciat l’havia de lliurar un tribunal format per
catedràtics i professionals de la carrera respectiva.

Respecte al títol de doctor no quedava clar si el podia atorgar cadascuna de les
Universitats, o si seguia l’exclusiva de la Universitat de Madrid.

Terrades i Pla escriu uns articles a “La Vanguardia” en els que tot i considerar que el
projecte estava “molt estudiat i detallat” creu que hi ha alguna cosa que havia passat
per alt als ponents. Concretament es queixa de l’oblit sobre els professors auxiliars per
oposició, i es manifesta en contra del sistema de provisió de les càtedres. Ell mateix era
professor auxiliar per oposició, que era un càrrec, segons ens diu, guanyat amb un
reglament tant dur com les oposicions a càtedra. Amb el projecte de Silió se suprimia el
torn d’oposicions a càtedra restringides, i els professors auxiliars no podien parlar a les
juntes de la Facultat, com fins en aquell moment ho feien.

També es manifesta contra el sistema de trasllats, de permutes i canvis entre els
catedràtics. Ens diu que era un sistema anticuat i uniformista. Fins i tot apunta que pot
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haver-hi corrupció en el sistema de les permutes. Un professor en situació transitòria no
es preocupa de les millores a fer i només aspira arribar al destí de la Universitat escollida.

Creu que ha de ser la mateixa Universitat la que ha d’escollir als seus professors. Que les
vacants s’han d’omplir no solament amb l’examen de l’oposició sinó amb el currículum.
En l’oposició hi pot influir “la sort” o la “impressió d’un moment”. Les oposicions només
són bones per a escalafons o càrrecs de poca importància, però no pel professorat
universitari. Els homes es coneixen per les seves obres. En alguns casos s’han fet exercicis
molt lluïts però com els nens prodigi, un cop han fet el prodigi mai més s’ha parlat d’ells.
En els concursos en canvi, sempre hi ha el recurs de revisar.

També al mateix diari La Vanguardia, Àlvar Esquerdo, Guillem Benavent i setze doctors es
van manifestar contra el sistema d’elecció del Rector.

En resum Terrades proposa que sigui premiat l’esforç personal i continuat i la producció
científica per a ocupar una càtedra.

EXPULSIÓ DE LA UNIVERSITAT I DE L’HOSPITAL DE SANT PAU

Determinades reformes legislatives afectaren als ginecòlegs. Fou el cas del Decret “Re-
forma Eugènica de l’avortament” publicat el 3 de gener de 1937. El seu prefaci era firmat
per Fèlix Martí Ibàñez, i el Decret per Josep Tarradellas. Es tractava d’una llei d’interrupció
lliure de l’embaràs. En alguns hospitals com al Clínic, Sant Pau o la Maternitat, es
crearen entre els Comitès i els delegats mèdics alguns conflictes seriosos, més tenint en
compte que no contemplava l’objecció de consciència del metge. Alguns caps de servei,
com Terrades a Sant Pau, intentaren congelar la pràctica d’aquesta llei. Sense negar-se,
però a complir el Decret, li posaren traves i gairebé ho aconseguiren, mitjançant argúcies
i elaboracions de normes complementàries

Però acabat el conflicte bèl·lic fou precís passar successives depuracions per poder
reemprendre el treball als hospitals. Alguna d’aquestes depuracions fou sonada, com
els cas de Francesc Terrades i Pla, Cap del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de Sant
Pau, acusat d’actuar amb “tebiesa” respecte al decret que obligava als metges a prac-
ticar avortaments.  El mateix Terrades, aprofitant la sessió inaugural del Curs 1946-1947
de la Reial Acadèmia de Medicina va llegir el discurs “Cinquanta anys de l’especialitat
ginecològica”, al final del qual es queixava de la injustícia que s’havia comès amb ell.
Terrades en diu: “En aquella época negarse a cumplir la ley era firmarse la sentencia de
muerte. En mi calidad de jefe del departamento del Hospital de San Pablo, entendí que
mi obligación era combatir la ley por todo los medios posibles; podia dimitir o darme de

L’obra ginecològica del doctor Francesc Terrades i Pla (1873-1963)
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baja por enfermo, porque mi salud en aquel entonces era bastante precaria, pero enten-
dí que esto hubiera sido una cobardía y decidí luchar con los médicos a mi servicio.
Luché.. poniendo a la plaga cuantos obstáculos la imaginación me sugería... coseché
ingentes victorias... pero también me hice blanco obligado de serias amenazas ... . El fin
de esta lucha que duró medio año, acabó en franca victoria, la ley quedó congelada un
año y medio antes de acabarse la guerra. No es que aspirara  a una medalla ... per en vez
de esto he probado la amargura de una dura sanción oficial, seguida de otra, más
incomprensible todavía, de los dirigentes del hospital cuyo honor defendí cuando todos
se echaban para atrás ...” . I afegia “Sólo puedo atribuir este error a la pasión que
después de una guerra intestina se pone en los juicios, y al afán quizás de otros de
pescar en río revuelto... .  Després d’agraïr la “ecuanimidad deontológica del Colegio de
Médicos, el testimonio de adhesión de la Asociación de Obstetrícia y Ginecología nom-
brándome su presidente, la estima de esta Academia y la aprobación de mis actos por
altas jerarquías eclesiásticas”.

I acabà amb una mena de petició pública de rehabilitació “Por esto confio en que,
serenados los espíritus, sosegadas las pasiones, sabrá, quien corresponda, enmendar
espontáneament aquel error, no con una indulgencia que mi dignidad impediría aceptar,
sino con una apreciación ponderada de los hechos”.

FARGAS, EL SEU MESTRE

Terrades participà en diferents actes que es van fer en homenatge i memòria de Fargas.
Des de la sessió necrològica del dia 9 de novembre de 1916, a l’Acadèmia i Laboratori de
Ciències Mèdiques de Catalunya; en el Segon Congrés de Metges de Llengua Catalana
de 1917 feu una breu semblança del seu mestre, amb motiu de la col·locació d’una
làpida en el servei de ginecologia, de l’Hospital Clínic; i amb motiu de celebrar el centenari
de l’Hospital, el 1957, es veu obligat a participar-hi a petició d’Usandizaga. Ell es mostra
encara afectat per la separació de l’Hospital i de l’ensenyament. Recordem que tenia 84
anys. Ens diu “craso error...que era mi amor social”. Parla del seu mestre Fargas, que
coincidí durant vint anys en la clínica oficial i en la particular, com introductor de la
moderna ginecologia, i que no era orador grandiloqüent, però era clar, precís i metòdic.

LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Com ja hem dit ingressà a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya el 22 de maig de
1921 amb el discurs “La dinámica pelviana como base del tratamiento quirúrgico de los
prolapsos útero-vaginales”. L’Acadèmia es volia renovar amb l’ingrés de persones joves,
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i sembla que Àlvar Esquerdo no es mostrava massa partidari d’aquesta iniciativa. Hi
hagueren dos vacants de nova creació, i ingressaren el pare Pujiula i el Dr. Terrades en la
secció de cirurgia.

Fou un membre actiu que participà freqüentment en les activitats de l’Acadèmia. Recordem
que també va fer el discurs inaugural de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, el 29
de gener de 1947, on parlà de “Cincuenta años de especialidad ginecológica”.

LA HIDROTERÀPIA I LA GINECOLOGIA

Terrades en el treball “Les possibilitats ginecològiques de les aigües minero-medicinals
de Catalunya”, diu que el tractament hidromineral havia estat molt oblidat a Catalunya,
com també el seu ensenyament; que en el doctorat hi havia des de no feia gaires anys
l’assignatura de la hidrologia, i en la facultat aquell 1935, figura en el seu programa un
curs de crenologia. També critica la situació dels balnearis, de la manca de confort, de la
poca formació dels metges, i que caldria revaloritzar aquesta pràctica i el seu ensenyament.

Distingeix les aigües clorurado sòdiques que segons ell tonificaven la zona genital (Caldes
de Montbui, Caldetes i Tona); aigües sulfuroses per la contracció de la musculatura
uterina i l’activament de la circulació sanguínia local (La Puda, Nostra Dona de la Mercè,
Banyoles, Caldes de Boí, ... ); aigües bicarbonatades sòdiques, per la seva acció general
(Caldes de Malavella, Sant Hilari,...); aigües ferruginoses per l’anèmia i clorosi (l’Espluga
de Francolí,...); i aigües arsenicals, per les leucorreiques.
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CORBELLA I CORBELLA, Jacint

RESUM: Es fa un repàs dels membres de la nissaga Pi-Sunyer, en el camp de les ciències
mèdiques, i de les seves relacions amb l’Acadèmia de Medicina de Barcelona, al llarg de
vuit generacions S’esmenten breument les obres de Francesc Suñer (c. 1797), Tomàs
Suñer (c. 1840), Francesc Suñer i Capdevila, el gran i el petit, amb activitat mèdica i
política, Jaume Pi Suñer, catedràtic de Patologia General; August Pi Sunyer i Santiago Pi
Sunyer, catedràtics de Fisiologia de Barcelona i Saragossa; Jaume i Cèsar Pi-Sunyer i
Bayo, exiliats a New York i Mèxic, i Francesc Pi-Sunyer Díaz, professor a Nova York.

Paraules clau: Nissaga Pi-Sunyer. Roses. Francesc Suñer i Capdevila. Jaume Pi Suñer. August Pi-Sunyer. Santiago

Pi Suñer. Jaume Pi-Sunyer Bayo. Cèsar Pi-Sunyer Bayo. Francesc Pi-Sunyer Díaz.

RESUMEN: Relación cronológica de los miembros de la familia Pi-Sunyer en el campo de
las ciencias médicas y de sus relaciones con la Academia de Medicina de Barcelona a lo
largo de ocho generaciones. Referencia breve a las obras de Francisco Suñer (c. 1797),
Tomás Suñer (c. 1840), Francisco Suñer y Capdevila, mayor y menor; Jaime Pi Suñer,
catedrático de Patologia General; Augusto Pi-Suñer y Santiago Pi Suñer, catedráticos de
Fisiología de Barcelona y Zaragoza; Jaime y César Pi-Sunyer Bayo, exiliados en Nueva
York y México; y Francisco Pi-Sunyer Díaz, profesor en Nueva York

Palabras clave: Familia Pi-Sunyer. Rosas. Francisco Suñer Capdevila. Jaime Pi Suñer. Augusto Pi-Sunyer. Santiago

Pi Suñer. Jaime Pi-Sunyer Bayo. César Pi-Sunyer Bayo. Francisco Pi-Sunyer Díaz.

*

En una visita al Museo de Perelada es destaquen quatre personatges de l’Empordà:
Ramon Muntaner, cronista de la Baixa Edat Mitjana, nat a Perelada; Narcís Monturiol,
científic del segle XIX; i dos personatges del segle XX, un artista i un escriptor: Salvador
Dalí i Josep Pla. Tots són de primera línia, en la seva valoració dins de l’Empordà, encara
que no tots tinguin la mateixa projecció dins de la cultura a nivell universal.

Podria haver-hi una cinquena persona, un científic en el camp de la medicina, que dins
del seu camp concret, la Fisiologia, va tenir en el seu temps un prestigi universal. Es
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tracta d’August Pi-Sunyer (1879-1965), que va ser cap del grup de recerca col·lectiva
més important que hi hagut fins aleshores a Catalunya: l’Institut de Fisiologia de Barce-
lona. Exiliat el 1939 fou també creador de l’Institut de Medicina Experimental de Cara-
cas, que fou un element important pel desenvolupament científic de la medicina a
Veneçuela. Hem recordat, a més d’un lloc,. Que quan es va celebrar el centenari del seu
naixement, va ser Veneçuela, i no pas Espanya, el país que ho va recordar en un segell de
correus. A més cal dir que, segons les dades ja alliberades del secret d’informació que
envolta els premis Nobel, que comprèn el període 1901-1951, August Pi-Sunyer ha estat
un dels dos únics catalans que han estat proposats pel premi Nobel de Medicina (que
fou creat amb el nom de Fisiologia o Medicina) i han passat el primer filtre amb valoració
positiva. L’altre és Jaume Ferran i Clua, microbiòleg.

En el camp de la medicina el nom i l’obra d’August Pi-Sunyer són indiscutibles, però no
sempre passen fàcilment a altres camps de la cultura. Aquest treball però no vol insistir
en la figura i obra d’August Pi-Sunyer, sinó que vol assenyalar que està inscrit dins d’una
llarga nissaga familiar que ha cultivat la medicina amb un cert èxit, i que té una posició
important dins del conjunt de la medicina catalana. Durant set generacions hi ha hagut
membres de la família que han tingut un paper important dins de la medicina catalana.
Aquí s’aporta un resum d’aquesta nissaga o llinatge. La banda amb més antiguitat dins
de a medicina és la materna.

1. El primer conegut és Francesc Suñer, que exercí a Figueres. Va fer un estudi important
en el seu temps sobre una epidèmia a Roses els anys 1789 i 1790, que envià a
l’Acadèmia de Medicina de Barcelona ( que aleshores tenia el nom de Real Academia
Médico Práctica de Barcelona ) i fou nomenat membre corresponent de l’Acadèmia.
La memòria es va publicar en el volum d’Actes de l’Acadèmia, el primer i únic d’aquell
període, l’any 1798.

2. Un fill seu, Tomàs Suñer, metge exercint a Roses, que va viure entre 1770 i 1855,
fou el segon membre de la família que va pertànyer a l’Acadèmia de Medicina,
també com a membre corresponent. Havia estudiat medicina a Osca. Va escriure
una considerable quantitat de memòries, més de caràcter clínic, amb descripció de
malalties, que envià a l’Acadèmia, i en fou elegit membre corresponent. Les seves
aportacions es referien principalment a la patologia observada en la seva pràctica
diària. Així, entre altres, podem esmentar “Memoria sobre la gripe observada en
Rosas” (1835); “Memoria pràctica sobre la epidemia de pleuresías biliosas que se
observan en la villa de Rosas” (1840); també sobre epidèmies de disenteria a Roses
i a Palau Sabardera, l’estiu de 1840, o encara sobre les febres intermitents que
s’observen a l’Empordà (1846). És un personatge ben retratat en el llibre d’August
“Sunyer metges, pare i fill”.

Jacint Corbella i Corbella
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El fill del primer matrimoni de Tomàs, Francesc, no va ser metge. Ho fou col·lateralment,
un fill del segon matrimoni de Tomàs, que també exercí a la comarca. Fills d’aquest
Francesc, no metge, foren dos germans, metges els dos i amb el mateix nom de pila,
Francesc, que van fer carrera, un més en el camp de la medicina i l’altre de la política.
Són els dos Francesc Suñer i Capdevila, que per a diferenciar-se se solen conèixer com
a “el gran” i “el petit”. Es portaven bastants anys. La raó que dos germans es diguessin
el mateix nom de pila sembla que es pot trobar en un costum, no massa estès, de posar
el mateix nom a dos germans amb la finalitat que el segon podés lliurar-se del servei
militar, perquè aparentment ja l’havia fet (pel nom del germà gran).

3. Francesc Suñer i Capdevila, el gran, va néixer a Roses l’any 1826 i morí a la mateixa
ciutat el 1898. El pare, que un temps fou administratiu de l’ajuntament de Roses, era
d’ideologia liberal, per la qual fou perseguit a vegades. Casa seva era lloc de reunió
d’elements progressistes de la comarca. Va estudiar medicina a Barcelona de 1842 a
1850 i en aquells anys participà en lluites polítiques i va patir presó i desterrament. Fou
amic de Monturiol i simpatitzà amb les idees d’un socialisme icarià. Metge el 1850,
exercí a Figueres. El 1860 passà a Barcelona. Exiliat el 1867, després de la revolució de
setembre de 1868, que enderrocà la monarquia, tornà i fou elegit alcalde de Barcelona
(1869). Fou elegit diputat i quan la primera República, i amb el govern de Pi i Margall, fou
ministre d’Ultramar, l’estiu de 1873. Després retornà a Figueres i Roses. Va escriure
alguns fulletons de medicina, entre ells els més coneguts els que tractaven de la
tuberculosi i de Déu. Una filla seva, Carolina, es a casar amb Jaume Pi, amb el que
comença la banda paterna de la nissaga mèdica d’August.

4. El segon Francesc Suñer i Capdevila, el petit, era setze anys més jove. Va néixer a
Figueres el 1842 i morí el 1916. Metge a Barcelona el 1866, També participà en la
política, fou diputat per Olot en les eleccions constituents de 1873 i quan la República va
caure, el gener de 1874 pel cop de Pavía, va marxar ràpidament cap a Amèrica, Arribà a
Montevideo, on es va establir i fou professor de Fisiologia del nou ensenyament de
medicina. Fou un dels fundadors d’aquest ensenyament i durant un temps degà de la
facultat. Té una bona valoració dins de la medicina de l’Uruguai.

5. El pas següent el trobem amb Jaume Pi i Suñer. La família no venia del ram de la
medicina, sinó que el seu pare era pilot de vaixell. Va néixer a Roses l’any 1851 i morí a
la mateixa ciutat el 16 d’abril de 1897, encara jove, als quaranta-set anys, havent fet una
bona carrera com a metge a Barcelona. S’havia casat amb Carolina, filla de Suñer i
Capdevila, el gran. Metge el 1875, aviat s’establí a Barcelona. El 1883 va guanyar la
càtedra de Patologia General de la facultat de medicina, on va fer una tasca extraordinària
com a introductor del pensament positivista i experimental en medicina. Va ingressar a
l’Acadèmia de Medicina, com a membre numerari, l’any 1885, amb un discurs sobre
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“Doctrina moderna del edema”. Malgrat que va viure pocs anys es considerat com una
de les grans personalitats de la medicina catalana del seu temps i una de les figures de
la “generació mèdica catalana del 88”.

6. El seu fill August Pi i Suñer, és el gran personatge mèdic de la família. És també una de
les personalitats més destacades de tota la història de la medicina catalana. Va néixer
a Barcelona el 1879 i morí a Mèxic el 1965, però tota la vida se sentí empordanès i allà,
a Roses, està enterrat. La seva obra ja s’ha analitzat i ara no és el lloc de fer-ne una
descripció detallada. Només cal apuntar els punts essencials. Metge el 1901, quan el
pare ja era mort, catedràtic de Fisiologia de Sevilla l’any 1904, intenta quedar-se a
Barcelona. El 1907 comença l’assistència, continuada als Congressos internacionals de
Fisiologia. Excedent de la càtedra de Sevilla el 1908, pot ser adscrit a la Universitat de
Barcelona. El 1910 és membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelo-
na, de la que serà president. El 1911 és elegit membre de la secció de Ciències de
l’Institut d’Estudis Catalans. El 1912 funda la Societat de Biologia, dins de l’Institut, i el
1913 ja es publica el primer volum de treballs. El 1915 és catedràtic de Fisiologia de
Barcelona, on funda el 1920 l’Institut de Fisiologia”, amb subvenció de la Diputació de
Barcelona. President del II Congrés Universitari Català el 1919, de l’Acadèmia de Medi-
cina (1927 a 1935), del VI Congrés de Metges de Llengua Catalana, 1930. Perduda la
guerra, el 1939 s’ha d’exiliar primer a França i després a Veneçuela, on el 1940 aconsegueix
crear el “Instituto de Medicina Experimental”. Allà hi fa altra vegada una obra de creació
d’escola important. No pot tornar a Catalunya fins al cap de vint anys, el 1959, i fa una
estada curta a Roses. Mor a Mèxic el 12 de gener de 1965. No tractem aquí de la seva
obra escrita que fou molt extensa i important.

7. El germà petit d’August, Santiago, nascut a Barcelona el 1893, va ser també membre
de l’Institut de Fisiologia, catedràtic d’aquesta matèria de la Universitat de Saragossa,
de 1923 a 1936, on va fer una bona activitat. Quan la República fou subsecretari
d’Educació, el 1933, contribuint a la fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
També s’exilià el 1939, va fer una tasca docent a la universitat de Cochabamba, Bolívia,
el 1941 i contribuí a la fundació de la facultat de medicina de Panamà el 1951, essent
professor de Fisiologia. Va tornar a Espanya el 1962 i morí a Barcelona el 23 de novembre
de 1981. La generació següent està representada per dos fills d’August, Jaume que era
metge i Cèsar que era farmacèutic, ambdós membres destacats de l’Institut de Fisiologia.
Mentrestant hi ha hagut un canvi en l’ordenació dels cognoms que veurem de seguida.

8. Jaume Pi-Sunyer i Bayo és el fill gran d’August, nascut a Barcelona l’any 1903. Llicenciat
en medicina el 1925, doctor el 1929, fa el que ara en diríem un postgrau molt brillant. Té
períodes de formació a Harvard i Yale, amb J. Fulton, que creiem que és el més important.
També a París amb E. Gley i encara a Lausanne i Berlín. El 1930 és professor de Fisiologia,
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un temps bastant llarg, a Santiago de Chile. El febrer 1936 guanya la càtedra de Fisiologia
de la Universitat de Santiago de Compostela, i demana d’incorporar-se acabat el curs a
Barcelona, cosa que se li concedeix. El 1939 ha de marxar a l’exili. S’estableix un temps
a Mèxic, on intenta rellançar l’activitat científica de recerca, però al cap d’uns anys passa
a Nova York, on es vincula a la indústria farmacèutica i fa una carrera eficaç en aquest
camp. Jubilat, tornà sovint a Catalunya, i morí a Nova York el maig de l’any 2000 als 96
anys.

9. El germà petit, Cèsar, era de formació farmacèutica, i es dedicà principalment a la
Bioquímica, amb un període de formació alemanya prou llarg. Va néixer a Roses el 24
d’agost de 1905 i morí a Mèxic el 1997. Està enterrat a Roses. En el seu període de
Berlín, deixeble de Karl Neuberg, va publicar bastants treballs, i també a l’Institut de
Fisiologia. Exiliat a Mèxic el 1939, amb dificultats inicials com tots, va crear un laboratori
farmacèutic que li va permetre surar amb eficàcia. Molt lligat a les activitats de l’exili, va
ser president de l’Orfeó Català de Mèxic i de l’Institut Català de Cultura. El tercer fill
d’August, Pere, era economista i va ser conseller del govern de la Generalitat amb el
president Tarradellas.

10. La saga es clou amb l’obra de Francesc Pi-Sunyer i Díaz, fill de Jaume, nascut a
Barcelona l’any 1933, però que ha fet tota la seva vida científica als Estats Units, a Nova
York, on ha estat professor universitari i s’ha dedicat a l’estudi de les ciències de la
nutrició, principalment els temes de la diabetis i l’obesitat infantil. Viatja sovint a Catalunya
i és membre d’honor de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Les seves
publicacions en el camp de l’endocrinologia són importants i nombroses.

NOTA SOBRE LA GRAFIA DELS COGNOMS.

La grafia usual a Catalunya era “Suñer”, però amb alguns variacions, imposades pels
hàbits de cada lloc i família, i que són variants comuns de molts cognoms. Així es pot
trobar les formes:  Suñé, Suñer, Sunyé, Sunyer. En aquest cas s’emprava la grafia “Suñer”.

Quan es van adaptar les normes ortogràfiques de l’IEC algunes persones van catalanitzar
la grafia dels seus cognoms. Fou el cas d’August Pi Suñer, que passà a ser “August Pi
Sunyer”.

Més tard August decidí unir els dos cognoms en un sol i passà a ser “August Pi-Sunyer”.

Amb l’exili després de la guerra, l’estada en terres de parla castellana va aconsellar
mantenir o tornar a la grafia “Suñer”. Així fou en el cas de l’estada a Mèxic, Bolívia,

Medicina de l’Empordà: la nissaga dels Pi-Sunyer, de Roses
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Panamà. En canvi als Estats Units la família de Jaume Pi-Sunyer va mantenir la grafia
amb “ny”, perquè la lletra “ñ” era aliena a l’idioma anglès. Això explica les diferències en
la manera d’escriure els cognoms, al llarg de les generacions i fins i tot en una mateixa
persona, en etapes diferents de la seva vida.

Jacint Corbella i Corbella
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DOMÈNECH i LLABERIA, Edelmira

RESUM: En el context d’una Jornada d’Història de la Medicina de l’Empordà, i amb la
base de treballs anteriors, s’evoca l’obra de Trinitat Sais i Plaja (1878-1933), primera
metgessa gironina dels temps moderns. Fou la metgessa amb més activitat pràctica en
l’exercici de la professió en el primer terç del segle XX a Catalunya. Importància de les
seves idees pel que fa a la higiene infantil i al progrés de la dona, basat en la instrucció
i el treball. Lluita contra el pensament immobilista. Treballs de divulgació a “La Mujer
Moderna”. Pot ser un referent del inicis del feminisme a Catalunya.

Paraules clau: Trinitat Sais. “La Mujer Moderna”. Feminisme Catalunya. Higiene Infantil. Higiene Escolar. Medicina
Empordà.

RESUMEN: En el contexto de una Jornada de Historia de la Medicina en el Ampurdán, y
con la base de trabajos anteriores, se evoca la obra de Trinitat Sais i Plaja (1878-1933),
primera mujer médico de las comarcas de Gerona en los tiempos modernos. Fue la
médica con mayor actividad en el ejercicio profesional en Catalunya en el primer tercio
del siglo XX. Interés de sus ideas respecto a la higiene infantil y el progreso de la mujer
basado en la instrucción y el trabajo. Lucha contra actitudes  inmovilistas. Trabajos de
divulgación en “La Mujer Moderna”. Puede ser  un referente de los inicios del feminismo
en Catalunya.

Palabras clave: Trinitat Sais. La Mujer Moderna. Feminismo Catalunya. Higiene Infantil. Higiene Escolar. Medicina

Ampurdán.

*

Creiem que en una Jornada sobre Història de la Medicina a l’Empordà, és útil recordar la
trajectòria professional de Trinitat Sais i Plaja, nascuda a La Bisbal, i que fou la primera
metgessa dels temps moderns originària de les comarques de Girona.  En un temps de
recuperació del coneixement del nostre passat cal fer conèixer les persones que amb la
seva tasca i esforç han contribuït a obrir alguns camins, en aquest cas el de l’exercici de
la medicina per professionals femenins.

Gimbernat, 2007 (**), 48, 227-231

EVOCACIÓ DE l’OBRA I LES IDEES DE TRINITAT SAIS I PLAJA,
(1878-1933) PRIMERA METGESSA EMPORDANESA.
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En el segle XIX l’entrada de les dones a la Universitat estava pràcticament impedida. No
va ser fins a l’últim terç que es va obrir la primera escletxa. Això va passar a la facultat de
medicina de la Universitat de Barcelona, on el mes de setembre de 1872 Elena Maseras i
Ribera es va matricular com a alumna de primer curs de medicina.  Va acabar els estudis,
les assignatures de la carrera, l’any 1878, però no li van donar el títol. Va demanar permís
per a fer l’examen de llicenciatura, que van tardar gairebé quatre anys a concedir-li.

Ella és la primera en acabar els estudis. Segueixen ben aviat Dolors Aleu, que va tenir
més sort i va poder fer abans la llicenciatura; Martina Castells, gairebé simultània. Les
dues van fer el doctorat. I encara algunes altres. El ministeri va intentar congelar durant
alguns anys l’entrada de noies a les universitats, però la trava va durar poc.  El setembre
de 1896 es matricula a la vella facultat del carrer del Carme, Trinitat Sais i Plaja. La seva
mare, Teresa Plaja i Bós, era comadrona a Bisbal, com ho seria també la seva germana,
una mica més gran, Delmira Sais i Plaja. Venia amb un bon expedient de batxillerat,
aprovat a l’Institut de Figueres, amb premi extraordinari.

De les primeres metgesses catalanes, i també concretament de Trinitat Sais, ja n’hem
tractat en altres treballs. Ara es tracta de fer una evocació de la seva obra com  a
metgessa que exercí la professió, amb alguna referència a les seves publicacions, que
amb intenció de divulgació sanitària, va fe durant bastants anys. S’intenta més remar-
car-ne alguns trets que no pas fer aportacions noves. Va ser cronològicament la vuitena
en aquesta llista de metgesses catalanes dels temps moderns.

Va acabar els estudis l’any 1903. El 29 de setembre de 1903 es remet l’expedient per a
fer l’exercici de llicenciatura, i fa aquest examen el febrer de 1904. El títol té data de 12
de març de 1904. De seguida treballa com a metge pràctic i obre consulta al seu domicili
del carrer de Pelai núm. 10, on estarà tota la resta de la seva vida. Durant bastant anys,
en aquest primer terç del segle XX, serà la metgessa amb activitat pràctica més intensa
en el seu temps a Catalunya.

Va ser una metgessa amb molta clientela,  principalment en el camp de les malalties de
les dones i del nens. La tasca assistencial fou àmplia, però a més va fer una erta activitat
científica, més en el camp de la divulgació, i de participació social, en defensa de
l’ensenyament de les dones.

Una de les seves primeres activitats públiques va ser la col·laboració en la revista “La
Mujer Moderna”, que publicava a Manresa  Sofia Quer, una capdavantera del moviment
feminista.  Més tard va col·laborar a “Feminal”, i va fer articles de divulgació sanitària a
la premsa diària.  Entre els treballs de divulgació el 1910 li va ser premiat un text:
“Cartilla de vulgarización higiénica”.

Edelmira Domènech i Llaberia
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En l’aspecte més científic, l’any 1910,  va participar de manera molt activa en les tasques
d’organització del Congrés Espanyol de la Tuberculosi, que organitzava a Barcelona Rafael
Rodríguez Méndez, catedràtic d’Higiene i antic Rector de la Universitat.  Va ser vicepresidenta
del Comité de Dames, però hi va tenir un pes científic pel fet de ser metgessa. Igualment va
participar en el Congrés d’Higiene Escolar, fet a Barcelona l’any 1913, i fou també
vicepresidenta de la Junta, que presidia el doctor Tolosa Latour, que era de Madrid.

Tenia una certa projecció pública, pel fet  de ser tan poques les metgesses amb exercici
actiu. Va ser cridada a fer moltes conferències i xerrades de divulgació, per a fer conèixer
les idees que eren importants per a la prevenció dels contagis, la millora de la nutrició, i
en conjunt millorar les condicions sanitàries de la població. Va fer conferències en molts
ambients, principalment en  cooperatives obreres, en medis de protecció femenina.
Algunes van ser fetes en altres poblacions catalanes, Sarrià (quan encara no era un
municipi agregat), Manresa, Terrassa.

Però potser el punt culminant va ser la Conferència Inaugural de curs del Col·legi de
Metges de Barcelona, que va fer el 31 de gener de 1914.  El tema centra alguna de les
seves preocupacions més punyents: “La ignorancia de la mujer en los conocimientos de
higiene y puericultura como primera causa de mortalidad infantil”. Aquí explica, en un
medi dirigit a metges,  la importància de la instrucció, que les mares tinguin coneixements
bàsics sobre qüestions d’higiene, de cara a la prevenció de les malalties dels seus fills.

El discurs, com diem en altre lloc, va tenir una certa repercussió a la premsa.  Feminal,
revista que li era afí, comenta “enguany, per primer cop, el Col·legi de Metges de Barce-
lona, cregué un deure encarregar el parlament d’obertura de curs a una dona”

IDEOLOGIA I OBRA ESCRITA

Com diem en altre lloc va fer una obra escrita reduïda, si la valorem des del punt de vista
dels metges que escrivien treballs, però és la més extensa entre les metgesses catala-
nes del seu temps, el  primer terç del segle XX, quan la producció escrita de les dones
que exercien la medicina era gairebé simbòlica.

En un altre treball dividim aquest apartat en tres grups, i aquí  seguim, una mica modificat,
el mateix esquema: 1) El període inicial, amb els primers treballs de divulgació a “La
Mujer Moderna”, i algun a la premsa de Barcelona. 2) La intervenció en els Congressos
de 1910 (Tuberculosi)  1913 (Higiene Escolar) i la Conferència de començament de curs
del Col·legi de Metges (1914),  i 3) Altres conferències i escrits. De tota manera ho
enfoquem més des del punt de vista de les idees que exposa:

Evocació de l’obra i les idees de Trinitat Sais i Plaja  (1878-1933), primera metgesa empordanesa
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ELS ESCRITS DE CAIRE DIVULGATIU I SENSIBILITZADOR

El trobem més en el període inicial. Explica coneixements, si més no les idees que
s’acceptaven en el seu temps. Són principalment de caràcter higiènic  enfocats més cap
els nadons o els nens petits. Són consells a les mares, fets per una metgessa que a més
coneix el problema per pràctica pròpia perquè té dues filles. Així tenim, entre els sis que
hem vist publicat a “La Mujer Moderna”:

“Vestidura del recién nacido” , què explica que els nens han d’estar  ben tapats, que no
passin freds, i lliures, no pas enfaixats, com passava a vegades, dificultant la respiració.
Insisteix en la importància de la “Higiene Bucal”, i potser un resum es troba en l’article
“Cuidados en Higiene del recién nacido”.

Altres tenen una intenció més sensibilitzadora. Volen fixar idees o canviar algunes de les
que hi ha. Així insisteix en la manera com s’ha de vestir els nens o les peces que han de
portar les mares. Potser el més interessant, des del punt de vista d’ara, és el que lluita
contra les cotilles. El títol és clar. “Prenda antihigiénica”  de la que diu “ridícula prenda
imposada per una moda insensata que obliga a empresonar el cos...”. Explica els efectes
negatius que té, redueix la base del tòrax i dificulta la respiració, la compressió de les
vísceres. I al final embarassos difícils i més dificultats en els parts, que diu “veiem tan
freqüentment en l’exercici de la nostra professió”.

En el treball “¿Porqué tanto enfermo?”  es posa, entre altres coses,  amb els coneixements
sobre l’alimentació. També sobre la ventilació de les cases. Creu que la dona ha de tenir
la funció d’higienista de la família. Explica que la dona   “ha de tenir la instrucció suficient
per a ser la higienista de la família, única manera de conservar la salut.. doncs la higiene
pública té les seves arrels en la higiene privada i aquesta l’administra només la dona”

LA IMPORTÀNCIA DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE MESTRES I METGES

Trinitat Sais va participar en el Congrés d’Higiene  Escolar de l’abril de 1913. Fou vocal
del comitè de dames, l’única que era metgessa. Ella va fer la presentació del Congrés en
una sessió a l’Ateneu Barcelonès.  Ara no és el moment d’allargar aquest punt, però si
que assenyala les males condicions físiques en que es fa sovint el treball escolar, en
escoles sense sol, sense llum, sense aire, en les que tantes hores estan tancats els
nostres nens. També valora la feina que fan els metres “la tasca heroica dels mestres,
amb sous petits i sense material d’ensenyament” i encara al final remarcarà  la
importància de la col·laboració entre mestres i metges de cara al futur dels nens, i també
“la necessària i la urgent comunitat que hi ha d’haver entre la família i l’escola”

Edelmira Domènech i Llaberia
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IDEES CONCRETES SOBRE EL PAPER DE LES DONES

Ja s’ha insistit en el paper, que ha de ser molt actiu, dins de la família, com a preservador
i impulsor de la higiene, per evitar malalties i facilitar els coneixements sobre nutrició.
També sobre els vestits i altres hàbits.

Dues cites ens poden demostrar l’actitud de no acceptació del que s’ha establert, si no
es correspon amb la realitat del temps. Un és respecte al vestit. L’altra més sobre els
drets de les dones.

En un escrit, el de les cotilles, diu: “El millor i més natural seria que nosaltres, les dones,
les eternes martiritzades per aquesta peça de tortura, ens revoltéssim contra aquesta
moda cruel, dictada per persones ignorants”.

En un altre escrit, també publicat a “La Mujer Moderna”, l’any 1904 de títol “La natura-
leza es maestra”  recull la idea que a la naturalesa res s’està quiet, i que “parant-se no
és possible el progrés”  i acaba amb una al·lusió directa al paper passiu de les dones:
“Res, res dorm a la naturalesa, res es manté estacionari, a excepció de la dona, que per
la seva apatia per l’estudi ni té els privilegis que li donen ni en vol conquerir d’altres”.

NOTES

Aquest treball es basa en escrits anteriors, i es va presentar en el context d’una Jornada d’Història de la Medicina a
l’Empordà, feta a Sant Feliu de Guíxols. S’intenta remarcar sobretot les actituds professionals i ideològiques de
Trinitat Sais. Entre les fonts utilitzades veure principalment:
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CORBELLA I CORBELLA, Jacint

RESUM: Es dóna notícia de Guilhem Ader (c. 1567-1638) metge  gascó, que exercí a
Tolosa i després es retirà a Gimont, on morí. En la seva obra mèdica tingué interès un
estudi sobre els miracles descrits a  l’Evangeli. Autor d’una obra important com a poeta
gascó, principalment un poema dedicat a Enric IV, rei de França i de Navarra, que
últimament ha estat revalorada.

Paraules clau: “Guilhem Ader” “medicina Toulouse” “medicina occitana” “poesia occitana” “metge Gascunya”

“Lombez” “Gimont”.

RESUMEN: Se da una breve noticia de Guilhem Ader (c. 1567-1638), médico gascón, que
ejerció en Tolosa i después se retiró a Gimont, donde murió. En su obra médica tiene
interés un estudio sobre los milagros descritos en el Evangelio. Autor de una obra impor-
tante como poeta occitano, principalmente un poema dedicado a Enrique IV, rey de
Francia y de Navarra. En los últimos años su obra ha sido revalorada.

Palabras clave: “Guilhem Ader””medicina Toulouse” “medicina occitana” “poesia  occitana”  “médico Gascuña”

“Lombez” “Gimont”.

*

Guilhèm Ader fou un metge que exercí a Tolosa de Llenguadoc en el primer terç del segle
XVII. Fou metge de l’Hospital Saint-Jacques de Tolosa, professor de medicina i autor
d’una obra mèdica d’un cert interès, tot i que no se’l considera en els primers rengles de
la medicina del seu temps. També és autor d’una obra poètica en llengua occitana, que
ha tingut una discreta difusió i ha estat objecte de més estudis posteriors. Avui té més
interès el vessant literari que el mèdic.  S’esmentaran els dos aspectes.

DADES PERSONALS

Les dades sobre el seu naixement no són pas totes coincidents. Es va  suposar que va
néixer a Lombez,  a la dècada dels anys 1570, i  durant temps es considerà com a data

GUILHÈM ADER (c. 1567 – 1638), METGE I POETA GASCÓ.

Gimbernat, 2007 (**), 48, 233-236
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més  probable el 1578.  En alguns llocs se cita com a lloc de naixement Gimont,  que sí
que és el lloc de naixença de la seva dona i on ell va morir el 1638. Wolff en el diccionari
de tolosans, cita l’any 1575, però amb dubte sobre el lloc real de naixença (1) . Després
del col·loqui sobre la seva obra, fet a Lombez el 1991, s’accepta com a data de naixement
l’any 1567.  Ambdues viles, Lombez i Gimont, són relativament properes a Tolosa, a les
terres d’Armanyac, a l’actual departament del Gers.

Va fer els estudis de medicina a Montpeller, després d’un aprenentatge inicial a Tolosa.
El 1599 torna a Tolosa per a exercir com a metge. Va estar-hi més de vint-i-cinc anys, fins
que el 1625 es va retirar a Gimont. No se sap massa de la seva activitat com a metge,  a
banda de  la seva vinculació a l’hospital.  Eren temps de guerres de religió, entre catòlics
i protestants, els hugonots.

De fet va ser a França una llarga guerra civil, que van guanyar els catòlics, però van fer una
pau amb concessions i al final, esgotada la dinastia dels Valois, va arribar al tron el cap
dels protestants, Enric de Navarra, que també era indirectament de la família reial.
Prèvia la seva conversió es va convertir en Henri IV, que era en realitat rei de Navarra i
d’origen gascó.  Amb ell van començar els Borbons a França. Aquesta vinculació d’Enric
de Borbó amb la Gascunya té una influència clara en l’obra de Guilhèm Ader. (2)

Ader participà com a metge i cirurgià en l’exèrcit, denominat “l’Armée de la Ligue”,
comanada pel duc de Joyeuse i que actuà en aquestes conteses. Sembla que el qui va
influir en la dedicació militar d’Ader fou el metge Mercier, mestre seu, i metge de
l’arquebisbe de Tolosa, per altra banda parent del duc de Joyeuse.   El 1625, ja s’ha dit,
es retirà a Gimont. Allà va morir el 23 de juny de 1638 i és esmetat com a “doctor en
medicina i metge de la vila de Gimont”

L’OBRA MÈDICA ESCRITA

Ader és esmentat en alguns reculls biogràfics clàssics de medicina, com són els d’Eloy,
del segle XVIII i de Bayle i Thillaye, del segle XIX (3, 4). Però sobretot és més comentat en
el text ja esmentat de Dupuy.

Es coneixen alguns treballs de Guilhem Ader. Potser el més important, des del punt de
vista mèdic estricte, sigui “De pestis contagione, praevisione  et remediis”, imprès a
Tolosa l’any 1628.

Però ha estat més comentat, i sembla que més editat el text “Enarrationes de aegrotis et
morbis in Evangelio”, amb títol més llarg “Opus in miraculorum Christi Domini amplitudinem

Jacint Corbella i Corbella
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Eccleasiae Christianae elimatum” Sembla que hi ha una primera edició de 1620 i també
una de 1621 (5). L’edició més coneguda potser sigui la de 1623, (6). Cal remarcar  la
repetició continuada d’edicions, per veure el ressò del treball.

S’ha escrit que era una obra una mica extravagant en la que comentava els miracles de
Crist. El llibre està dividit en tres parts i el seu contingut és fins a cert punt divers. Tracta
de la lepra, les paràlisis, del cas d’una dona invàlida,  també dels cecs, sords i muts,  de
les hemorroides, d’afeccions mentals com l’epilèpsia i la melancolia. També dels
llunàtics, i encara de casos de licantropia i d’homes-llop.  Eloy, i Bayle que el reprodueix,
diu:  “Tractat curiós que no està pas mancat d’erudició. L’autor hi examina la naturalesa
de les malalties que Jesucrist, durant la seva vida mortal,  havia curat als homes,  i de
seguida explica que només podien ser curades per un miracle, perquè estaven per sobre
de l’art de la medicina”. També indica que Mead, autor anglès, ha recullit alguna cosa
d’aquesta matèria en el seu comentari “De morbis biblicis”.

Sembla que també és autor d’una altra obra mèdica, aquesta vegada editada en francès,
també el 1628; “De la méthode de consulter les maladies chirurgicales”

L’OBRA POÈTICA

Probablement tingui més interès pel fet d’estar escrita en llengua gascona, occitana,
que pel seu contingut, que no sembla que sobresurti per sobre d’altres autors del seu
temps. Pensem que és rigorosament contemporani de Cervantes i de Shakespeare.
Aquesta obra ha estat revaloritzada  a partir de l’estudi i reedició, fet per Alfred Jeanroy,
l’any 1904 (7) i del col·loqui de Lombez de 1991 (8,9)

L’obra que va tenir més difusió és el poema dedicat a Enric de Navarra, després Henri IV
de França, publicat després de la mort d’aquest, a mans de Ravaillac, el 1610. Es va
publicar el 1610 i Dupuy assenyala que “és un poema èpic en quatre cants que quedarà
com un dels clàssics de la literatura occitana”. (10). Ja s’ha dit que Enric de Navarra
també era gascó. El títol és una mica llarg: “Luo Gentilhòme Gascoun e lous hèits de
Gouerre deu gran è poderouòs Henric Gascoun Rey de France è de Naouarre. A propòsit
del contingut i com ho explica Dupuy diu que “Ader és essencialment un home de la terra
gascona”. Noulet insisteix en aquesta vinculació gascona i assenyala: “Fier, comme on
le voit de son origine, Adler fit suivre dans tous ses ouvrages son nom de l’épithète
gascon”. (11)

L’altre llibre important és “Lou Catounet Gascoun”, publicat a Tolosa, “per la Vieuse de
I. Colomiez. Imprimaire deu Rey”, l’any 1628.  És una obra relativament curta, de 24
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pàgines, que té cent estrofes de quatre versos, totes en llengua gascona i acaba amb un
sonet en francès. La finalitat de l’obra és la clàssica del que se’n diu un “Cató” un llibre
per a ensenyar coses bàsiques per anar pel món. Diu la primera estrofa:

“Si vòs saber quauque petit passatge
Per viver au mond sens tara, sa e net,
Escota, Amic, lo petit Catonet
On podes hèr lo ton aprendisatge” (12)

Al final, en el sonet en francès, dirigit als que no entenen la llengua original diu que la
Musa Gascona, que és docta, rica i bella, ressona en el vostre vers i  es fa escoltar pel
llenguatge veí. La seva obra ha estat objecte d’estudi ampli en un colloqui fet a Lombez
l’any 1991.

NOTES:

1. Wolff, Philippe (dir): “Les toulousains dans l’histoire” Toulouse (Privat) 1984. v. pp. v. p. 203.

2. Dupuy, André: “Histoire chronologique de la civilisation occitane” Montauban (Saber, Les Presses Graphiques”)
1985, t. II , fascicle 1, pp. 325-326

3. Eloy, N.F.J: “Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne” Mons, (H. Hoyois, Impr.) 1778.  Hi ha
reedició facsímil, Brussel·les, 1973. 4 vols. v. t. I, p. 36

4. Bayle et Thillaye: “Biographie médicale par ordre chronologique”, Paris, 1855, reimpressió facsímil Amsterdan,
(B.M. Israel) 1967, 2 vols. t I, pp. 518-519.

5. http://www.vialibri.net/552display/year_1623_1.html

6.  A Tolosae  (Typis Raymundi Colomerii, 1623). És un llibret petit i gruixut, en octau, però de 458 pàgines
numerades, i tres taules. L’edició anterior, de 1620, és també de Tolosa, i l’impressor Bosco. N’hi ha una altra de
1621, pel mateix impressor.

7.  Jeanroy, Alfred: “Poésie de Guillaume Ader,  publiées avec notice, traduction et notes” Tolosa (Privat) 1904.

8. Pic, François: “”Essai de bibliographie des oeuvres imprimés, littéraires et médicales, occitanes, françaises et
latines, de Guillaume Ader (1567?-1638).  In Colloque , ‘Guilhem Ader et son temps’ (Lombez, 21-22 septembre-
1991) Béziers (Gardy, edit) Centre International de Documentaction Occitane (CIDO), 1993, pp. 143-189

9. Gardy, Felip: “Guilhem Ader (1567-1638)” Actes Colloque ‘Guilhem Ader et son temps’ (Lombez, 21-22
septembre-1991) Béziers (Gardy, edit) Centre International de Documentaction Occitane (CIDO), 1993,

10. Dupuy, loc. cit. p. 325.

11.. Noulet, J.B: “Essai sur l’histoire littéraire des patois du midi de la France aux XVI et XVII siècles”. Paris (I.
Téchener. Linr), 1859. v. pp. 49-53). V. p. 53, nota.

12. La grafia està actualitzada. Aquest text està tret de la xarxa: http://oc.wikipedia.org/wiki/
Guilh%C3%A8m_Ad%C3%A8r

Jacint Corbella i Corbella
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El Seminari Pere Mata, de les Unitats de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia i d’Història de la
Medicina de la Universitat de Barcelona fou creat en ocasió del centenari de la mort de Pere Mata
i Fontanet (Reus, 1811 - Madrid, 1877), que fou professor de Medicina Legal, com a eina per facilitar
la publicació de llibres i la difusió de l’activitat científica.
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