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Excel·lentíssim senyor president, digníssimes autoritats, il·lustres 
senyores i senyors acadèmics, amics, senyores i senyors:

Ja fa gairebé un any vaig tenir l’honor de ser nomenat membre 
corresponent d’aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i 
ara sóc a punt de llegir el discurs que m’hauria de permetre ingressar-
hi com a Acadèmic Numerari. No cal que els digui la il·lusió que em 
fa aquest nomenament, alhora que entenc que estic assumint un repte 
molt important com és el fet d’intentar ser a l’alçada dels membres 
d’aquesta prestigiosa Reial Acadèmia. Es el moment d’agrair el suport 
i la confiança que vostès, il·lustres membres d’aquesta prestigiosa 
Institució, han dipositat en la meva persona com a candidat a ocupar 
un lloc en la Secció de Medicina. Entre vostès hi ha professors que han 
estat veritables referents en el meu tarannà universitari; Ciril Rozman, 
Manuel Cruz Hernández, Antonio Cardesa, Jesús González-Merlo,  
Josep M. Mascaró, Jacint Corbella, i Josep Traserra en són exemples 
clars. També entre vostès hi ha eminents professors i companys amb qui 
m’he relacionat fermament en àmbits diferents del propi ensenyament 
universitari, però no per això de forma menys intensa, com és el cas 
d’en M. Angel Asenjo, Ramon Segura, Xavier Iglesias, Josep Esteve, 
Jordi Palés, Josep Antoni Bombí, Jordi Vives, Joan Rodés, Miquel 
Bruguera, Celestino Rey-Joly, i Miquel Vilardell, entre d’altres. Voldria 
que aquest magnífic escenari del Segle XVIII actués com a testimoni 
anònim, però davant de tots vostès, del compromís que des d’ara mateix 
adopto amb la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
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Abans de procedir al meu discurs, vull fer esment de la figura 
del professor Lluís Revert i Torrellas, nefròleg eminent i Acadèmic 
Numerari d’aquesta Reial Acadèmia, amb el setial i medalla num. 45. 

El professor Lluís Revert i Torrellas va néixer l’any 1928 a Girona 
i va morir a Barcelona el maig de 2012. Es va llicenciar en Medicina 
a la Universitat de Barcelona amb premi extraordinari l’any 1952 
(l’any en que jo vaig néixer). Es va doctorar l’any 1960 amb un treball 
titulat “Insuficiència renal aguda”  que seria l’embrió del que va venir 
poc temps després. A l’Hospital Clínic va ser metge intern, metge de 
guàrdia i Cap d’Urgències de Medicina de 1958 a 1963. Entre els anys 
1967 i 1978 va fer unes estades a l’estranger, a París, a Lió, a Nova York 
i, sobretot, a Rochester, a la Clínica Mayo. Aviat es va decantar cap 
a l’especialització del tractament de les malalties renals, aconseguint 
crear la primera Unitat de Diàlisi de Catalunya, per tractar malalts aguts 
el 1959 i crònics un any després. També el 1960 va ser l’impulsor de 
les primeres biòpsies renals. Aquests fets, capdavanters al país català, 
van constituir la salvació per a molts malalts que fins llavors tenien una 
esperança de vida molt curta. Malgrat tots els inconvenients d’aquelles 
primeres sessions de diàlisi, entre els pacients i els metges nefròlegs 
s’establia una relació metge-malalt amb uns lligams molt intensos. 
Revert, a més a més, tenia una gran formació en Medicina Interna 
ja que es va formar a l’escola del professor Màximo Soriano, i això 
el feia un metge complet. Aquests dos fets, amb l’afegitó de la seva 
personalitat i bonhomia, van afavorir que aconseguís diners, de petites 
i grans donacions per millorar un Servei de Nefrologia que disposava 
d’un pressupost molt minso. A tall d’exemple va aconseguir entre 
d’altres coses  un microscopi electrònic, el primer de l’hospital. Va 
crear el Servei de Nefrologia i Diàlisi i en va ser el director fins l’any 
2000, quan es va jubilar. Pel que fa al seu tarannà universitari va ser 
professor titular, professor Agregat, Catedràtic de Nefrologia (el primer 
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de Catalunya, l’any 1981), i professor Emèrit. Va ocupar la Presidència 
de les Societats Espanyola i Catalana de Nefrologia i va ser membre del 
Consell Nacional d’Especialitats Mèdiques, això últim des de 1984 fins 
al 2002; en resum tot un referent de la Nefrologia catalana i espanyola. 
Era membre d’aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya des 
del 1996.

Va ser autor de més de 200 articles en revistes nacionals i 
internacionals, i col·laborador en diferents tractats de Medicina Interna 
editats al país espanyol.

Vaig tenir l’honor de conèixer personalment el professor Revert, 
ja fos col·laborant en l’atenció a alguns malalts comuns (el múscul i 
el ronyó comparteixen alguns problemes mèdics), ja fos en algunes 
conferències que va dictar quan es començava a sistematitzar l’estudi 
de la hipertensió arterial essencial, emprant diürètics, bloquejadors 
beta, antagonistes del canal del calci i els primers IECAs i finalment 
en una faceta que, com a bon metge i enamorat de la seva feina, no li 
agradava tant i que era la gestió, quan va ser President de la Divisió de 
Medicina (en aquells temps l’Hospital Clínic estava organitzat en quatre 
Divisions). La seva profunda estimació pel  bon fer de l’ofici de metge, 
el seu mestratge i, com he dit abans, la seva bonhomia i generositat no 
deixaven ningú indiferent. 

Voldria ara referir-los breument el que ha estat el meu 
desenvolupament personal i professional. Vaig néixer l’any 1952 a 
Terrassa en el si d’una família no humil però sí modesta, el meu pare 
empleat de banca i la mare mestressa de casa i cosidora. Els valors 
que em van poder transmetre com ara l’esforç, el treball continuat i la 
manera de fer front a les adversitats i dificultats, han estat cabdals  a 
la meva vida. És una gran sort que avui puguin ser aquí. Sóc el gran 
de tres germans i no hi ha cap antecedent de metge ni de cap altra 
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professió sanitària a la família. La meva vida ha anat transcorrent de 
forma vertiginosa (no trobo cap altre qualificatiu millor). Amb 18 anys 
aprovava el Preuniversitari i calia anar a la Universitat. No tenia gens 
clar què volia fer i vaig trucar a la porta de Medicina, però podia haver 
anat  a Enginyeria, Biologia, Farmàcia o Filologia (que sempre m’ha 
agradat). No m’he penedit mai d’haver fet el que vaig escollir. Érem 
moltíssims alumnes, m’aixecava a les 6 del matí, una dutxa, un cafè 
amb llet, un bon abric a l’hivern i cap a Barcelona. Els prometo que en 
aquells temps feia més fred a dins del trens que a fora, i que tan sols feia 
falta que ens ataqués alguna tribu d’indis per allà La Floresta perquè 
allò constituís una veritable odissea. Cues i empentes per aconseguir 
un seient on avui hi ha l’aula 1 o l’aula 2 per rebre les primeres classes. 
Em va semblar que l’anatomia seria important i amb el meu entranyable 
amic Francesc Cardellach vàrem intentar anar a la Sala d’autòpsies a 
primer de carrera. El bidell (el senyor Valero) ens va fer fora desenes de 
vegades fins avorrir-se i deixar-nos ser-hi. Esforç, estudi, companyonia, 
Matrícules d’Honor. Parlant d’això, voldria dir que tinc un expedient 
impecable fins que al inici de quart de carrera  decideixo de forma 
unilateral que es més important estar amb els pacients a les plantes que 
anar a classe (perdoneu-me il·lustres professors i acadèmics). El meu 
currículum acadèmic se’n va ressentir molt ja que des de llavors tan sols 
vaig tenir matrícula d’honor a l’assignatura de Patologia Mèdica. Els 
anys de Facultat, entranyables per altra banda em permeten recordar en 
aquest moment Estela Matutes, Juan Carlos García-Valdecasas, Jordi 
Tor, Francesc Cardellach, Enric Carreras i la colla de Terrassa, amb 
Clotilde Agero, Josep Jordán i Josep Corbera entre molts altres.

  L’any 1975, amb 23 anys, i entre els mesos de juliol i agost 
faig 3 coses, de les més importants de la meva vida. Per una banda em 
llicencio de l’exèrcit com a alferes IMEC (volien que em quedés a fer la 
carrera militar a la gloriosa Acadèmia d’ Infanteria de Toledo), per altra 
acabo la carrera de Medicina i finalment em caso amb l’Esperança, que 
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ha estat la mare dels meus dos fills. Aquell any no tinc plaça de resident, 
ja que vaig quedar el 7è de sis places ofertades a l’Hospital Clínic. Val 
a dir que el meu amic Francesc Cardellach sí que la va tenir. De fet ell 
sempre ha anat una mica per davant meu, a la part professional com a 
resident, com a especialista, com a doctor, com a metge adjunt, com 
a cap de Secció, com a professor titular i com a catedràtic, i a la part 
personal amb la seva boda, les filles, i ara ja els nets, sempre per davant. 
Amb el que no em fa gens d’enveja és amb el càrrec de degà, ja que no 
penso anar darrera d’ell, ni em considero capaç de ser-ho.

 Vaig fer la residència i vaig disfrutar d’un dels primers premis de 
final de residència (un dels molts encerts d’en Joan Rodés, una persona 
avançada al seu temps), Altres encerts van ser contractar adjunts-1, per 
evitar l’envelliment dels metges de plantilla de l’Hospital Clínic i els ajuts 
a la recerca Juan Rodés de l’any 2013, per esmentar un fet ben recent.  
Per aquesta època  es quan intervé de forma clara el professor Rozman, 
també sempre avançat al seu temps, inculcant-me la idea d’exercir la 
medicina interna de la millor forma possible, però fent quelcom més. 
Les malalties infeccioses, les oncològiques i les autoimmunitàries varen 
ser propostes que no van reeixir pel que diré d’aquí una mica. A partir 
d’aquí la sensació continua sent vertiginosa, sóc adjunt, cap de secció, 
consultor sènior i pel que fa a la Universitat professor ajudant, titular 
interí, titular i finalment catedràtic l’any 2010. En tot aquest temps hi 
ha una constant a la meva vida  professional,  el fet de disfrutar fent 
de metge i alhora intentar encomanar aquesta manera d’exercir l’ofici 
a estudiants i residents. Se m’acudeixen dues anècdotes, el que diuen 
que deia en Johan Cruyff al seu dream team, del Barça: sortiu a jugar 
i disfruteu (i guanyaven), o quan després d’estar amb amics no metges 
i escoltar-me, em deien tu, Josep M. el que hauries de fer es pagar per 
anar a treballar. L’any 1984, també seguint un consell del meu mentor, 
faig una estada als Estats Units d’Amèrica amb el professor Emmanuel 
Rubin de la Hanheman University de Philadelphia. Romandre sol, amb 
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dos nens petits a Barcelona i amb el dòlar a 185 pesetes, va ser dur 
emocionalment però molt profitós professionalment.

En el decurs de tots aquests anys de tasca assistencial i de recerca 
he de destacar caps i companys amb qui he compartit tota mena de 
problemes i moltes més alegries. Vull destacar aquí el professor Àlvaro 
Urbano-Márquez com a infatigable treballador, en Joaquim Fernàndez-
Solà, en Ramón Estruch, Jaume Villalta, M Cinta Cid, Josep M. Nicolás, 
Ricard Cervera i tants d’altres, alguns treballant a dia d’avui a altres 
hospitals com Àlex de la Sierra, Juan Carlos Pedro-Botet, i en particular 
en Jordi Casademont amb qui he compartit moltes hores de vol, però 
també molta ciència, molta gastronomia i encara més, molta amistat. 
No tan sols dins de Medicina Interna hi tinc bons amics, sinó també 
a diferents Unitats i Serveis de l’Hospital Clínic i de la Facultad de 
Medicina. Valgui aquí esmentar en Quico Sabater, el “clan” dels Alvars, 
Agustí i Urbano, avui sengles i flamants directors d’Instituts, en Josep 
Fuster, Pepe Benarroch, Josep M. Gatell, Glòria Martinez Godoy, Cèlia 
Salgado, Carmen Marcos i tants d’altres, incloent metges,  infermeres i 
personal de l’Administració.

Bastant més tard he tingut tasques de Gestió a la Universitat, 
concretament a la Comissió de Doctorat de la llavors Divisió IV fins 
l’any 2003, i des l’any 2004 a la pròpia Facultat de Medicina, amb 
el mateix càrrec de president de la Comissió. No es poden imaginar 
l’enriquiment científic que m’ha representat i em representa valorar 
més de 100 tesis doctorals per any, la majoria d’altíssim nivell. És tot 
un plaer comprovar la seriositat i el rigor de les tesis doctorals que es 
defensen a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

La responsabilitat de l’assignatura de Semiologia General 
i Propedèutica Clínica. Ètica Mèdica, en el Grau de Medicina, 
l’assignatura que més crèdits té de tot el Grau, ha estat un altre repte, 
engrescador i amb resultats molt bons, avui per avui.
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He tingut i tinc, la responsabilitat de ser el Director del Departament 
de Medicina de la Facultat de Medicina, un Departament que amb més 
de 120 professors i amb responsabilitat de dotze assignatures troncals 
del Grau de Medicina, és avui en dia un dels més potents de la tota la 
Universitat de Barcelona.

També he tingut alguns càrrecs de Gestió a l’Hospital Clínic, entre 
ells la vicepresidència de la Comissió de Docència, a l’època en que 
aquestes comissions eren a les beceroles. Aquí destaco la gran feina 
que varen fer els professors MA. Asenjo, Josep Terés, Carmen Gomar 
i Joan Balasch. La tutoria de residents, tan quan ni tan sols  et donaven 
les gràcies com fins a l’època en què el Departament de Salut va decidir 
pagar els tutors, ha estat també un període amb responsabilitats i 
angoixes, però també amb moltes satisfaccions. Tanmateix des de l’any 
2006, presideixo la Comissió de Mortalitat de l’Hospital Clínic, un 
encàrrec que em va fer el Dr. Ginès Sanz, el Director Mèdic en aquella 
època. 

Finalment, en aquest repàs de la meva vida he d’esmentar el 
que probablement és el poble més fotografiat i pintat de Catalunya, 
Cadaqués, on el mar a l’estiu i la llar de foc a l’hivern configuren per 
a mi un espai de serenor molt important, i des de fa molts anys. Can 
Roc es el nom de la petita casa que els pares tenen a Abrera i a on hi ha 
hagut nombroses reunions familiars molts caps de setmana, i finalment 
Terregada 30 és el nom que va tenir una societat gastronòmica a la qual 
vaig pertànyer més de quinze anys. Terregada és el nom d’un greixós 
plat típic de traginaires, pastors i pagesos i 30, el nombre idoni de 
socis que hauria de tenir una societat com aquella. Allà vaig aprendre 
de cuiners professionals i amateurs com en Pere Verdaguer i en Quico 
Busqué. També va ser molt relaxant el fet d’emprar temps cuinant per 
a propis i forasters.



14

L’any 1995 hi ha canvis importants en la meva vida personal i uns 
anys després,  el 2000, em caso amb la Laura, amb qui comparteixo la 
vida des de llavors. El respecte, la confiança, la complicitat i sobretot 
l’amor, fan que aquest sigui un projecte vital sense data de caducitat. 
I què dir dels pares, gent senzilla i treballadora. Voldria haver heretat 
la intel·ligència serena del meu pare i la generositat i capacitat de 
memòria extremes de la meva mare. Voler el millor del material genètic 
de cadascun dels teus progenitors es legítim, tot i que a vegades pugui 
ser difícil. I què dir dels fills, dos de biològics i un que encara que no 
ho sigui ho és tant o més per a mi. L’estimació es recíproca. En Sergi 
és un brillant historiador enllestint la seva tesi doctoral sobre Arnau de 
Vilanova (l’únic que em sap greu és que és llicenciat per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i no per la U.B). Hi ha un abans i un després 
d’un dels llibres d’en Sergi “Cátaros e inquisición”, tot un expert sobre 
el càtars. No ho dic jo, ho diuen l’Antoni Dalmau i en Manuel Forcano, 
que van ser a la presentació del llibre a la Central de Barcelona. No tan 
sols això sinó que en Sergi forma part de l’staff del prestigiós i prestigiat 
viologambista Jordi Savall. L’Anna es una noia vital, riallera i simpàtica 
amb les idees molt clares, i cuinera professional (ella si que en sap i 
no el seu pare, que tan sols és un afeccionat). I queda en Pol, el fill 
de la Laura, el tercer fill, un altre brillant professional de l’Hosteleria, 
graduat, aquest si, a la UB. Quina sort, tenir-vos i disfrutar-vos. Que 
sigui per molts anys.

 Permetin-me ara que passi pròpiament a llegir el meu discurs 
d’ingrés i que he titulat:
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ESTUDI INTEGRAL DE LES MALALTIES 
MUSCULARS DE L’ADULT.

1. Història

1.1. Fonaments: 

Quan hom intenta buscar un llibre de text fiable on estudiar les 
malalties musculars de l’adult acostuma a tenir algun problema atès 
que aquestes malalties, excepte en comptades ocasions, són com 
una mena de ventafocs o germanes petites dins d’especialitats com 
Neurologia, Reumatologia i Medicina Interna.  En relació als llibres de 
Medicina Interna, l’excepció ve donada pel Farreras-Rozman on des 
de fa ja 7 edicions (la primera de 1987)  hi ha un capítol sencer dedicat 
a aquestes malalties, totes en conjunt i no separant les de naturalesa 
immunològica de les tòxiques i de les genètiques. Un altre reflex de que 
aquestes malalties gairebé són totes minoritàries és la realitat que, llevat 
dels EUA, Canadà, França i Itàlia, on hi ha molta tradició científica 
i Reunions i Congressos anuals, el gran Congrés Internacional de 
Malalties Neuromusculars, on es reuneix tot el món científic interessat  
en el tema, es du a terme cada 4 anys, la setmana entrant a Niça, aquest 
2014.

1.2.  La història pròpia.

 Ja fa més de 30 anys, algú molt savi i sempre avançat al seu 
temps, el professor Ciril Rozman ens va recomanar als integrants del 
Servei de Medicina Interna de l’Hospital Clínic que, a banda d’exercir 
l’especialitat de la forma més excel·lent possible, era imprescindible 
iniciar tasques de recerca. No va ser el múscul el primer, sinó que hom 
va contemplar la possibilitat de les Malalties Autoimmunitàries (abans 
que vingués en Jordi Vives Puiggrós), de les Malalties Infeccioses 
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(perseguint els resultats dels hemocultius) abans que les introduís i 
organitzés el malaguanyat Professor Juan Garcia San Miguel, i també 
de les malalties oncològiques abans que arribés a desenvolupar-
les l’oncòleg Jordi Estapé. Comprar una agulla per fer biòpsies 
musculars, aprendre a fer-les, ja fos amb l’esmentada agulla o amb 
cirurgia oberta, congelar-les, fer talls histològics a -30º en criotom i fer 
les primeres tincions histològiques i reaccions histoquímiques va ser 
tota una experiència 1-4, mentre intentàvem fer tan bé com podíem la 
Medicina Interna. No seria just que en aquest moment no mencionés 
el petit racó dins l’Escola d’Hematologia Farreras-Valentí que ens va 
deixar el professor Joan Lluis Vives-Corrons, per fer aquests primers 
experiments. Val a dir que en aquests mateixos espais i en aquella 
mateixa època, el meu gran company de viatge científic i acadèmic, 
el professor Francesc Cardellach analitzava la funció leucocitària de 
cèl·lules obtingudes amb dos procediments diferents, el que seria poc 
temps més tard la seva tesi doctoral. 

2. Tasca assistencial

2.1. Dermatologia-Medicina Interna

Una vegada establert i validat el procediment de les biòpsies 
musculars, una font molt substancial de pacients va ser (i és) el Servei 
de Dermatologia. Efectivament, es tracta d’un Servei amb un gran 
volum de pacients, amb àrees d’interès molt nombroses i amb molts 
especialistes formats i ben formats, cosa que fa que algunes malalties 
més complexes siguin clarament identificades, i alhora derivades a 
l’Hospital (malalties ampolloses, limfomes, melanomes i entre elles 
també les dermatomiositis). Amb la Dra. Carmen Herrero hem treballat 
plegats fins a la seva recent jubilació, en el diagnòstic, seguiment i 
tractament de molts casos de dermatomiositis. Ara l’activitat i la relació 
continua ara amb altres membres del Servei com el Dr. JM Mascaró 
i la Dra. P. Iranzo. No tan sols a l’Hospital Clínic, sinó que des de 
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fa molts anys treballem de forma intensa amb la Unitat de Malalties 
Autoimmunes, del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de la Vall 
d’Hebrón, i, tot i que el seu Cap és el professor Miquel Vilardell, la 
persona amb qui més treballem plegats és el bon amic Albert Selva5-10. 
Dins del grup de les miositis, i como no podria ser d’altra manera, 
ens hem dedicat també a l’estudi de les polimiositis i de la miositis 
amb cossos d’inclusió (MCI). En el cas de les primeres, confirmant la 
seva baixa prevalença (hi acostuma a haver un responsable, tipus virus 
de l’hepatitis C, virus de la SIDA, algun medicament, alguna altra 
malaltia sistèmica associada, o algun paràsit), i arribant a proposar 
un algoritme diagnòstic que sembla que està tenint acceptació per 
la comunitat científica. En el cas de les MCI, hi hem contribuït 
descrivint els primers casos nacionals, les formes associades a altres 
malalties autoimmunitàries, i actualment estudiant-ne el component 
mitocondrial.

2.2. Trasplantaments (moll d’os i fetge)

L’Hospital Clínic és un hospital amb una gran experiència en 
trasplantaments, i a la vegada que els especialistes corresponents 
anaven aconseguint cada vegada millors resultats, altres especialistes 
els ajudàvem a entendre i caracteritzar complicacions de tota mena que 
feien els malalts trasplantats. Valguin com a exemple les manifestacions 
a la pell i al múscul, entre d’altres òrgans, de la malaltia de l’empelt 
contra l’hoste, i unes de les meves primeres publicacions en aquest 
context de casos de polineuritis11, de polimiositis12  i de miastenia 
gravis13, observacions fetes i publicades amb el professor Rozman i 
el malaguanyat Albert Grañena, recentment traspassat. Pel que fa al 
trasplantament d’òrgan sòlid, i en particular de fetge,  amb el també 
malaguanyat Joan Manuel Salmerón vàrem contribuir a caracteritzar 
l’anomenada miopatia dels malalts crítics14, amb la típica pèrdua 
selectiva de filaments gruixuts, és a dir, dels filaments de miosina.
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2.3. Hepatologia

Els col·legues de l’especialitat de Malalties de l’Aparell Digestiu, 
i en particular dels hepatòlegs també han estat companys de viatge, 
ja que per dir-ho ras i curt, a vegades unes elevacions sèriques de les 
transaminases provenen del múscul i no del fetge. Això ha fet que 
junts poguéssim diagnosticar malalties metabòliques que afecten 
el múscul i el fetge alhora i malalties musculars com les distròfies  
musculars, poc aparents clínicament però amb xifres elevades d’ASAT 
i ALAT, provinents, com s’ha dit, del múscul i no del fetge. Aquesta 
col·laboració continua, i enguany estem estudiant el paper que pot tenir 
el virus de l’hepatitis C en el desenvolupament d’algunes  polimiositis, 
i el paper dels anticossos antimitocondrials i la cirrosi biliar primària 
en relació també a les miopaties inflamatòries

2.4. Malalties Infeccioses (SIDA). 

Els anys 90 el Servei de Malalties Infeccioses va tenir 
l’oportunitat d’atendre nombrosos pacients amb SIDA i de començar 
a protocol·litzar els tractaments de les greus complicacions que feien 
i, alhora d’emprar els primers antiretrovirals. Una vegada més vàrem 
poder afegir-nos a l’estudi d’aquests pacients amb contribucions en el 
“wasting syndrome”, en les miopaties relacionades directament amb el 
VIH i sobretot en les miopaties tòxiques que presentaven els pacients 
associades als primers antiretrovirals. Val a dir que per aquells anys els 
tres Grups que defensaven aquelles teories eren el Grup de Bethesda 
amb Marinos Dalakas, el Grup de Paris amb Romain Gherardi i el 
propi Grup de Barcelona. La història va demostrar que teníem raó.

2.5. Medicina Interna (malalties sistèmiques) 

No cal oblidar que com internistes tractem cada dia amb pacients 
que tenen malalties conegudes i molt prevalents com diabetis, 
malaltia pulmonar obstructiva crònica, insuficiència cardíaca, 
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insuficiència renal etc, però també malalts complexos, amb malalties 
tal vegada sistèmiques15. Ben aviat ens vàrem adonar que la tècnica 
de biòpsia muscular que teníem estandarditzada ens podria ajudar en 
el diagnòstic de vasculitis sistèmiques. En els darrers anys, sota la 
sospita diagnòstica de vasculitis hem fet més de 140 biòpsies, amb una 
positivitat diagnòstica de prop del 40%. Atès que una de les proves 
de cribatge que cal fer en l’aproximació diagnòstica de pacients 
amb vasculitis es l’electromiografia i atès que amb certa freqüència 
resultava un patró de mononeuritis múltiple, vàrem posar a punt la 
biòpsia de nervi sural, de tal forma que la biòpsia simultània de múscul 
i nervi avui és l’eina diagnòstica que més utilitzem16 (fig. 1). No es 
una tècnica exclusiva ja que la biòpsia de pell quan hi ha lesions, o 
la de ronyó en presencia de nefritis o nefrosi i la determinació dels 
anticossos anticitoplasma de neutròfil (ANCA) continuen tenint un 
gran valor. No hi ha dubte, però, que la rapidesa amb què podem fer 
les biòpsies i les nul·les complicacions de les esmentades biòpsies de 
múscul i nervi, estan essent una eina de gran valor en el diagnòstic 
d’aquestes malalties17-21. Més encara, l’estudi de síndromes complexes, 
amb debilitat i/o dolor muscular, increment dels anomenats reactants 
de fase aguda, presència d’artràlgies/ artritis etc. ha fet que una biòpsia 
muscular ens permetés fer el diagnòstic de malalties tan poc freqüents 
con la malaltia de Whipple22, la d’Erdheim-Chester23, la miofasciitis 
macrofàgica, la parasitació per Sarcoystis,  amiloïdosi, etc.

3. Recerca

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

Ben aviat, i ja endegada tota l’activitat que fins ara els he dit, 
l’any 1999 per primera vegada, la Generalitat de Catalunya  distingeix 
el Grup de Recerca Muscular com a Grup de Recerca Consolidat, 
distinció que ens ha atorgat tres vegades més fins l’any 2013. Enguany 
està pendent de resolució la nova acreditació per als propers 3 anys.

A banda del que hem dit fins ara, fa gairebé 30 anys es produeix un 
dels no pocs fets diferencials del tema que ens ocupa. Efectivament, en 
Francesc Cardellach després d’uns mesos al Estats Units d’América, 
aconsegueix muntar a Barcelona el Laboratori de Funcionalisme 
mitocondrial, on no tan sols s’estudia la respiració dels mitocondris 
en teixit muscular, sinó també en cèl·lules mononucleades de la sang 
perifèrica. Deu projectes i més de 50  articles després, la situació actual 
és que en Francesc Cardellach continua essent el líder del Laboratori 
de Funcionalisme Mitocondrial i qui els parla, el responsable de 
l’equip “Recerca Muscular i funció mitocondrial” dins l’àrea 4 de 
“Neurociències clíniques i experimentals” de  l’IDIBAPS. L’equip 
està actualment compost per 14 persones, sis doctors (dels quals 3 
són dones), 3 estudiants predoctorals, 3 becaris, un tècnic i diferents 
alumnes de màster i graus. El laboratori disposa de recursos del FIS, 
del CIBERER i d’entitats privades con la Fundació CELLEX.

4. Docència

4.1. Formació de residents

Conjuntament amb la formació pròpia de l’especialitat, en tots 
aquests anys, més de 25 residents s’han entrenat per fer les biòpsies 
de múscul, de nervi sural i fins i tot d’artèria temporal, que és un tema 
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del qual no parlarem avui, però que tanmateix ha estat un valor afegit 
en la formació completa dels futurs especialistes en Medicina Interna, 
i que a pocs llocs se’ls ha pogut oferir.

4.2. Conferències i seminaris

Els membres del Grup hem dictat o presentat més de 150 
conferències i seminaris relacionats amb les malalties musculars, tan 
a Centres d’Assistència Primària com a Congressos Internacionals, a 
banda de contribucions a Màsters i Cursos de postgrau. 

4.3. Llibres i capítols de llibre

S’han  publicat més de 40 capítols de llibre relacionats amb les 
malalties musculars. Mereixen la nostra satisfacció més completa 
les diferents edicions del Farreras-Rozman, els capítols nacionals 
(Sociedad Española de Medicina Interna) i internacionals (Grup 
British Medical Journal) de la tècnica de biòpsia muscular i de nervi, 
amb les seves indicacions i limitacions24, i el capítol de rabdomiòlisi 
en el prestigiós Oxford Texbook of Intensive Care25.

5. El fet diferencial de l’Hospital Clínic de Barcelona

5.1. L’assistència integral

Això implica la realitat d’oferir una assistència integral, que vol 
dir visitar el pacient, explorar-lo curosament, contrastar i/o demanar les 
proves complementàries adients, indicar la biòpsia i fer-la, interpretar-
la, tractar i seguir al pacient. A qualsevol persona que pateixi la 
malaltia que sigui li agradaria que les coses es fessin així i a més a més 
de forma ràpida, sense haver de “demanar” hores de visita addicionals 
ni interconsultes. Sota aquest model ens han fet i ens continuen fent 
confiança metges de diferents CAP’s, i dels Hospitals de Mataró, 
Palamós, Mollet, Santa Caterina, General de Catalunya, Plató, Arnau 
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de Vilanova i fins i tot l’Hospital de la Vall d’Hebrón. L’objectiu, com 
no hauria de ser d’una altra manera, es oferir un servei diferent amb 
la consigna de facilitar i de no crear cap mena de problema. Val a 
dir que els diferents responsables de gestió del Servei de Medicina 
Interna, professor Àlvaro Urbano-Márquez, professor Antonio Coca i 
el Dr. Alfons López-Soto sempre han donat suport a aquesta iniciativa, 
engrescant-nos a continuar i facilitant-ne la logística en tot moment.

5.2. El Servei d’Anatomia Patològica

Fins l’any 1997, vàrem disposar de recursos propis (personal 
tècnic, reactius etc.) de projectes finançats, però va ser a partir d’aquí 
que la col·laboració amb el Servei d’Anatomia Patològica va esdevenir 
imprescindible perquè l’aventura continués, i és just reconèixer i 
agrair les facilitats dels professors Antonio Cardesa, Elies Campo 
i Josep Ramírez, en ordre cronològic. La historia es repetia. Abans 
que el múscul, la pell amb el Dr. J. Palou, el fetge amb el Dr. M. 
Bruguera, el ronyó amb el Dr. A Darnell i el moll d’ós amb els Drs. 
Vives-Corrons, Feliu, Aguilar i Rozman, varen acabar centralitzats a 
Anatomia Patològica, com no podria ser d’una altra manera.

5.3. El Servei de Neurologia

Els respectius Caps de Servei de Neurologia (professor Tolosa i 
després el professor Francesc Graus) varen voler construir en lloc de 
destruir (i això que és més fàcil el segon que el primer), convidant-nos 
a continuar amb la nostra tasca, i fins i tot a continuar participant en la 
docència de Grau en l’assignatura de Malalties del Sistema Nerviós.

5.4. Les proves de imatge.

Aquest es un punt de gran importància, ja que l’electroneuromi-
ografia (EMG), potencials evocats i ressonància magnètica són eines 
imprescindibles per fer bé la feina. Tenir-les no vol dir necessàriament 
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refiar-te’n, ja que a molts (massa) llocs aquestes proves no es fan prou 
bé, i això complica molt l’estudi curós d’aquestes malalties. El profes-
sor Josep Valls és un referent nacional en EMG i en Xavier Tomàs i 
Xavier Pomés grans experts en Ressonància magnètica.

5.5. El Servei de Bioquímica Clínica

Sense la col·laboració d’aquest Servei seria impossible dur a terme 
la tasca de què estic parlant fa estona. Les determinacions seriades de 
lactat i amoni sota isquèmia (fig. 2 i 3), les determinacions d’acidúries, 
de carnitines, de carnitin-pamitoil-transferasa26, d’alfa-glucosidasa 
en sang seca i limfòcits (malaltia de Pompe)27 entre d’altres, fan que 
l’aproximació bioquímica d’aquestes entitats sigui molt complerta.

5.6. El Servei de Genètica Clínica

El diagnòstic de moltes malalties musculars genètiques ha canviat, 
de tal forma que ja no cal fer EMG ni biòpsies en la majoria de casos. 
Sí que cal fer una visita mèdica i exploració completes, però després 
d’això amb una ressonància magnètica muscular de cos complet on 
es pot estudiar tan l’atròfia de la llengua com del múscul soli i dels 
paravertebrals, i amb un estudi genètic s’arriba al diagnòstic. El Servei 
de Genètica no ha estat menys i avui en dia disposem d’aquests estudis 
en el benentés que alguns d’ells es centralitzen a l’Hospital de Sant 
Pau (és el cas de la distròfia muscular més freqüent, la d’Steinert)

5.7. El Laboratori de Funcionalisme mitocondrial

Un altre dels fets diferencials, i aquest amb personalitat singular, 
és el Laboratori de funcionalisme mitocondrial, que dirigeix en 
Francesc Cardellach, immers en el món CIBERER. Efectivament 
aquest es un dels pocs laboratoris de  l’estat espanyol on es duen a 
terme complexos estudis de funció mitocondrial com el de l’ADN 
mitocondrial, activitats enzimàtiques i estrès oxidatiu i respiració 
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mitocondrial entre d’altres.  Aquesta disponibilitat ens permet estudiar 
per una banda les encefalomiopaties mitocondrials primàries i per 
altra la repercussió que sobre el mitocondri tenen diferents tòxics com 
antibiòtics, antiretrovirals 28-33 i fins i tot el fum del tabac 34-35 (aquest 
darrer va ser el tema del discurs d’ingrés de l’il·lustre acadèmic 
Francesc Cardellach).

6. Els resultats

6.1. Producció científica

Trenta cinc anys d’experiència poden donar per molt o per poc, 
però vet aquí uns quants números sobre el que hem fet: Més de 3.000 
biòpsies de múscul i més de 200 de nervi sural (fig. 4), més de 20 
projectes de recerca finançats, 8 tesis doctorals defensades, més de 
200 articles originals en revistes indexades, 40  capítols de llibre i 
més de 300 comunicacions científiques a Congressos Nacionals i 
Internacionals. Tant o més important que els números freds hi ha el fet 
d’haver-nos guanyat la confiança de molts i molts col·legues del nostre 
país i el respecte científic per part d’altres comunitats autònomes amb 
freqüents consultes i segones opinions d’arreu de l’estat espanyol i 
d’Amèrica Llatina.

6.2. Les malalties minoritàries

Fa gairebé 3 anys, responsables de l’Hospital de Sant Joan de Déu, 
en particular en Jaume Campistol i responsables de l’Hospital Clínic, 
en particular en Francesc Cardellach, varen analitzar què calia fer amb 
aquells nens i nenes, que diagnosticats i tractats de forma brillant a 
l’esmentat Hospital Pediàtric, assolien l’edat adulta. No podia ser que 
ganàpies de 20 o 25 anys encara fossin visitats en un hospital pediàtric. 
L’hospital que a partir de llavors hauria de tenir cura d’aquests pacients 
havia de ser necessàriament l’Hospital Clínic. Per una banda, per 
l’aixopluc de  la Universitat de Barcelona, ja que els nostres alumnes es 



25

formen allà,  per altra banda perquè el Servei de Medicina Interna del 
Clínic ja acreditava certa experiència en malalties poc freqüents com 
són les malalties musculars i mitocondrials, i finalment perquè qui, si 
no un internista36, tindria una visió més completa d’aquests pacients, 
malgrat que en no poques ocasions fos necessària la col·laboració de 
neuròlegs, nutricionistes, fisioterapeutes i genetistes, entre d’altres.

Avui en dia, aquesta transferència ja és una realitat i prop de 
100 malalts ja han estat visitats a l’Hospital Clínic, gràcies al suport 
que sempre hi ha hagut per part de la Direcció de l’Hospital, en 
reconèixer el Grup de Treball  en Malalties Minoritàries. Els casos de 
fenilcetonúria (PKU), homocistinúria, xarop d’aurò (jarabe de arce), 
mitocondriopaties....etc ja enriqueixen les consultes, bàsicament 
d’en Francesc Cardellach i la meva. Aquesta tasca no està essent 
tan sols assistencial sinó que contempla la possibilitat real de fer 
recerca clínica, alhora que afavoreix la formació dels especialistes en 
Medicina Interna, que segons el text del programa formatiu (orden 
SCO/227/2007, de 24 de Gener) cal que siguin entrenats per tenir cura 
també de les anomenades malalties minoritàries. 

6.3. Problemes no resolts

En llegir o escoltar el que s’ha dit fins ara hom pot pensar per 
una banda que l’estudi integral de les malalties musculars de l’adult 
a l’Hospital Clínic és una realitat que contempla els tres grans pilons 
(assistència, docència i recerca) i que tots els problemes estan resolts. La 
primera afirmació  pot ser veritat però no pas la segona, atès que tenim 
molts problemes pendents; a tall d’exemple els casos de rabdomiòlisi 
iterativa amb tots els estudis normals, els casos de l’anomenada hiper-
CK-emia (nom poc afortunat) però una realitat clínica, els casos de 
miopatia evident que no aconseguim filiar de forma exacta i de curs 
progressiu, les distròfies musculars de predomini distal amb vacuoles  
i un encara massa llarg etcètera.
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De forma més conceptual, i per tal de ser un Grup complet 
caldria la contribució d’investigadors més bàsics, experts en genètica, 
medicina mol·lecular, teràpia cel·lular, medicina regenerativa, etc. ja 
que l’aportació que hem pogut fer fins ara, tot i ser traslacional, és molt 
més clínica que bàsica.

7. Conclusions

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

Moltes gràcies per la seva atenció.
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Fig.  1. Biòpsies practicades des de l’any 1995. IRA: Intervenció en 

règimen ambulatori. MDI: Medicina Interna
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Fig. 3.  Corba plana dels valors de lactat en un cas de malaltia de Mc Ardle

Fig. 2. Corba plana dels valors d’amoni en un cas de deficiència de 

mioadenilatodeaminasa (MAD)
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Histiòcits en un cas de Erdheim-Chester. (HE) Dipósits PAS + en un cas de malaltia de Mc Ardle. (PAS)

Fibres musculars “ragged-red” 
Miopatia mitocondrial. (TCR)

Material Rojo congo + a la pared dels vasos.
Amiloidosis (associat a Mieloma). (Rojo congo)

Infiltrat perivascular i atròfia
Perfascicular. DM (HE)

Infiltrat endomisial. Polimiositis. (TRC)

Inflamació, vacuoles i gran

variabilitat en el tamany. MCI (HE)
Vasculitis necrosant amb eosinòfils.
Nervi sural  en un cas de Churg-Strauss. (HE)

Fig. 4. Imatges histològiques representatives de les principals categories de malalties 
musculars i vasculitis estudiades. Totes són biòpsies musculars processades per 
congelació, llevat de la biòpsia de nervi que està  processada en parafina. MCI: Miositis 

amb cossos d’inclusió. HE: hematoxilina-eosina, TCR: Tricròmic
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Discurs de resposta llegit per l’Acadèmic Numerari

MIQUEL VILARDELL I TARRÉS
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Excm. Sr. President,

Molt Il·lustres senyors i senyores acadèmics i acadèmiques, senyores 
i senyors,

Fa uns trenta anys que conec el professor Josep Ma. Grau, en el 
marc de la medicina interna, aquesta ens ha fet companys i amics,  
lluitem, creiem en ella. La nostra formació té un origen comú: l’escola 
del professor Agustí Pedro i Pons. Personalment em vaig formar en 
el departament de Medicina Interna del Hospital Universitari Vall 
d’Hebron que dirigia, primer, el Prof. Pedro i Pons i després el Professor 
Joaquin Tornos. El prof. Grau es va formar com internista en el Hospital 
Clínic en el Departament que dirigia el Prof. Ciríl Rozman i després el 
Prof. Àlvar Urbano. Les arrels dels dos departaments eren les mateixes 
i van ser molt importants en el nostre desenvolupament professional. 
Els gens de la Medicina Interna eren dominants a les mateixes i ens les 
transmetien a tots els deus deixebles. Això explica la constància i la 
persistència en defensar-la. Els dos hem treballat sempre en el mateix 
hospital, l’un a la VH i l’altre a l’Hospital Clínic on ens formarem i 
exercirem la nostra especialitat fins l’actualitat. Som productes d’un 
hospital, d’una forma de fer. El marc en què discutíem els problemes de 
la medicina interna era la nostra societat catalana en les seves sessions i 
en els seus congressos, així vàrem conèixer-nos amb més profunditat tot 
estimant i defensant la medicina interna, el nostre país i la seva llengua. 
El Prof. Josep Ma. Grau ha estat i és un bon amic, sempre al costat 
per qualsevol problema i sobretot per compartir projectes científics o 
docents.
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En el seu discurs, s’han posat de manifest els seus valors personals, 
el record a la seva família, el que per ell ha significat i significa, els 
amics i els llocs que estima. Tenir una família, amics i un lloc per anar 
i gaudir  és el somni de tota persona.

Moltes felicitats !

El Prof. Grau es llicencia a la Facultat de Medicina de la UB el 
1975, realitza la seva formació, com especialista en Medicina Interna 
a l’Hospital Clínic en el Servei de Medicina Interna dels professors 
Ciril Rozman i Àlvar Urbano-Márquez en els anys de 1976 al 1980. 
Durant la seva formació com internista i seguint les directrius dels seus 
directors, comença a interessar-se per una línia d’investigació en el 
camp de les malalties musculars, fet molt important, doncs un internista 
dóna atenció integral als problemes de salut del adult, però si bé es fa 
des d’un punt de vista general, és bo i convenient ser expert en un tema 
concret per aprofundir i avançar en la recerca i així també s’augmenta 
l’autoestima i la realització professional sense oblidar mai que ets 
internista i que pots valorar i coordinar qualsevol problema de salut.

El professor Grau, format com internista general i expert en 
patologia muscular, va iniciar la recerca en aquest camp i fruit d’aquesta 
formació va ser la seva tesi doctoral sobre miopatia alcohòlica el 1982. 
Des d’aquest moment ja no deixa la investigació en aquest camp i 
continua la seva formació en el departament d’Anatomia Patològica de 
la Hahnemann University de Philadelphia amb el Prof. Emanuel Rubin 
i a la Columbia Presbiterian Medical School of Medicine of New York. 
Amb aquesta formació el Prof. Grau no només pot fer la orientació 
diagnòstica clínica de la patologia muscular sinó també fer el diagnòstic 
anatomopatològic, ell mateix es fa les biòpsies i les interpreta, cosa que 
li dóna autonomia en la seva recerca i un coneixement molt profund de la 
patologia, convertint-se en un referent a nivell nacional i internacional.
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Acabada la seva formació com especialista en MI i expert en 
patologia muscular és contractat com a metge adjunt en el Servei de 
Medicina Interna del Hospital Clínic el 1982, amb responsabilitat 
assistencial directe i supervisant la formació de metges residents. El 
1989 és nomenat cap de secció del mateix servei coordinant una sala 
d’hospitalització i fent guàrdies com a cap. El 1995 obté la categoria de 
consultor i el 2001 la de consultor sènior. Una trajectòria assistencial 
brillant d’excel·lència sempre amb assistència directa als malalts, fet 
molt important, ja que un no pot deixar allò que és el nucli fonamental 
de la seva feina de metge, al marge de que un pot participar en activitats 
de coordinació i de gestió. El professor Grau atén a problemes de salut 
propis del internista però manté la seva consulta d’expert en malalties 
musculars atenent a malalts que li vénen de diferents entorns pel seu 
prestigi professional reconegut arreu. Les sessions específiques de 
patologia muscular que dirigeix el prof. Grau són exemples de treball 
interdisciplinari i de treball en xarxa on participen altres serveis i 
hospitals. 

Una carrera assistencial d’excel·lència ho és perquè la recerca és de 
gran qualitat i en el cas del prof. Grau, això és una evidència. Es forma 
en una Escola de prestigi, la del prof. Círil Rozman i Alvaro Urbano, 
exemple de com ha de ser un Servei de Medicina Interna excel·lent, una 
bona assistència que es fonamenta en una recerca sòlida i de qualitat. 
Permeteu-me fer un reconeixement especial als Professors Cìril 
Rozman i Alvaro Urbano. La seva contribució a la medicina catalana i 
espanyola ha estat molt important, amb plantejaments de nous models 
assistencials i de recerca. A ells, moltes gràcies.  En aquesta escola el 
prof. Grau va trobar el caliu necessari per desplegar la seva recerca amb 
estades de prestigi als EEUU. Des de la seva tesi doctoral sobre miopatia 
alcohòlica i sota la direcció del prof. Alvaro Urbano ha estudiat les 
miopaties inflamatòries idiopàtiques, mitocondrials, les relacionades 
amb el virus d’immunodeficiència humana, les tòxiques, i producte de 
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tot han estat més de 150 publicacions científiques, set tesis doctorals i 
ha motivat que editors de prestigi i científics reconeguts li demanessin 
escriure capítols en llibres i que fos revisor en les millors revistes de 
l’especialitat, escrivint capítols de patologia muscular en llibres tan 
prestigiosos com el del prof. Farreras-Rozman o en el de Myology, 
editat per A. Engel i en el Pathology of Skeletal Muscle, editat per S. 
Carpenter. Avui el grup de recerca del prof. Grau és un grup consolidat 
per la Generalitat de Catalunya. En l’actualitat continua liderant-te’l a 
l’Hospital Clínic on s’han incorporat investigadors de primer nivell que 
aniran avançant en el coneixement d’aquesta patologia.

El prof. Grau és un internista excel·lent en l’assistència i recerca 
però com tot bon professional el que un ha après ha de donar-ho a 
conèixer, ha d’ensenyar a noves generacions perquè continuïn la feina i 
superin els paradigmes actuals. 

El prof. Grau es va incorporar a la docència el 1976  com ajudant 
de classes pràctiques i després com professor titular el 1989 i com a 
catedràtic el 2010. Imparteix classes en l’assignatura de Patologia 
general, Semiologia i propedèutica clínica on obre les portes al 
coneixement del malalt i la malaltia, ensenya la relació metge-malalt, el 
procés de comunicació i ensenya a adquirir les habilitats per captar els 
signes, tot introduint els alumnes a la patologia mèdica. Al temps que 
ensenya les bases de la patologia en el programa de doctorat imparteix 
l’assignatura de mètodes d’investigació en patologia muscular. Ha estat 
tutor dels metges residents de Medicina Interna, de medicina Familiar 
i Comunitària i és membre de la comissió de doctorat i president. 
Té càrrecs de responsabilitat a les comissions de docència i en el 
departament de medicina essent elegit director el gener del 2009.

El prof. Grau ha complert amb escreix en les tres vessants de tot 
bon professional mèdic que treballa en un hospital universitari; podem 
dir que és un excel·lent metge, però aquest a més ha de ser solidari, 
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participar en aquelles institucions i societats que defensen l’exercici 
professional i l’especialitat i ha estat vocal, vicepresident de la Societat 
Catalana de Medicina Interna, organitzador del IV Congrés Català de 
Medicina Interna i participa activament en la Societat Española de 
Medicina Interna.

La vida professional del Prof. Grau seria un exemple del que un 
internista ha de ser i del que pot aportar a les nostres institucions 
sanitàries i al sistema de salut, una productivitat científica d’excel·lència, 
una docència de qualitat i una assistència capaç d’integrar, coordinar i 
valorar tots els problemes de salut del adult. Això que hauria de quedar 
clar, a vegades encara es posa en dubte discutint el paper i el valor 
de la Medicina Interna en el moment actual, però seguirem lluitant i 
defensant-la i estic convençut que continuarà essent una especialitat 
central en les nostres institucions, adaptable i flexible als canvis que es 
produeixin i als nous models assistencials. 

En la segona part del seu discurs el prof. Grau exposa l’estudi integral 
de les malalties musculars del adult a l’Hospital Clínic. És un resum de 
com s’estudia de manera coordinada un problema de salut en l’hospital, 
a partir del lideratge de l’expert que actua com a nucli, s’estableix una 
xarxa amb altres serveis, treballant amb protocols definint els objectius 
i les responsabilitats de cadascun. Perquè això funcioni cal un lideratge 
potent, amb la seva acceptació i uns valors personals com són la 
dedicació, la generositat i l’esforç imprescindibles perquè tot funcioni, 
posant sobre la taula totes aquelles coses que podrien ser motiu de 
conflicte en el desenvolupament del projecte. El líder és el prof. Grau 
amb capacitat de coordinar projectes amb objectius ben plantejats. El 
resultat ha estat molt bo, una recerca que ha conduït a la classificació 
de les malalties musculars inflamatòries, la caracterització de la lesió 
muscular produïda per un consum crònic d’alcohol i per antiretrovirals, 
l’estudi de les mitocondriopaties, i l’actitud davant d’una rabdomiòlisis. 
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Tot possible gràcies a molts professionals que el prof. Grau avui ha 
citat i reconegut. En medicina avui es treballa en equip, amb molts 
professionals que treballen en xarxa i així es poden assolir fites molt 
importants sense que es deixi de valorar l’esforç individual.

A l’Hospital Clínic es dóna l’exemple d’una bona assistència 
fonamentada amb la recerca i docència, producte de molts anys de 
dedicació de moltes persones, gestors, professionals, que prenent 
decisions conjuntes i amb un gran consens, han conduït l’hospital 
a un gran nivell d’excel·lència; aquesta és una lliçó per aprendre 
i tenir en compte, per tirar endavant una institució cal consens, que 
els professionals participin en la presa de decisions i això fa que el 
sentiment de pertinença augmenti i que les relacions entre persones-
serveis sigui més fluida perquè tots desitgen el millor per l’hospital 
encara que s’estableixin competències entre grups per intentar assolir la 
màxima excel·lència.

El prof. Grau repassa les seves relacions professionals i humanes 
en els diferents serveis, descriu els àmbits científics comuns de treball 
i recorda el paper important del prof. Ciril Rozman amb una visió 
moderna de la Medicina Interna i del prof. Urbano, líder en els treballs 
sobre miopatologia alcohòlica que va continuar els treballs del Prof. 
Rozman, fent un equip sòlid destacant persones com el prof. Francesc 
Cardellach.

El prof. Grau ens diu que els problemes en patologia muscular no 
estan resolts, avui encara la etiologia ens és desconeguda en la majoria 
de miopaties i en moltes d’elles no tenim encara el tractament adient 
però estic segur que poc a poc, s’aniran trobant solucions i amb l’ajut de 
nous investigadors multidisciplinaris, genetistes, biòlegs mol·leculars, 
etc s’aniran trobant solucions als seus problemes, però també estic 
convençut que l’eix central de l’equip investigador continuarà essent la 
Medicina Interna.
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El prof. Grau ocuparà el setial vacant que va deixar el prof. Lluís 
Revert, permeteu-me dir que era un bon amic, un gran professional, un 
internista expert en nefrologia i excel·lent persona, el meu record a ell 
i tota la seva família. 

Avui l’Acadèmia s’enriqueix amb la incorporació d’un eminent 
professional, com a colofó de les meves paraules de benvinguda prego 
al excel·lentíssim senyor president que es digni lliurar al prof. Josep Ma. 
Grau els distintius que l’acreditaran com acadèmic numerari d’aquesta 
Corporació.

HE DIT. 
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