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EDITORIAL

La reguLaritat de Les renovacions  
de La direcció de L’acadèmia

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 55-56

Com cada dos anys, de manera regular, calia procedir 
a la renovació de la meitat de la Junta de Govern, els 
membres de la qual tenen un mandat de quatre anys.  
Aquesta renovació per meitats garanteix un bon ritme 
de continuïtat, però també de recanvi, de les persones 
que en un moment determinat  són responsables de la 
direcció de l’Acadèmia. No tots els biennis són iguals, i 
quan pertoca l’elecció de president, sol marcar un canvi 
més visible. La possibilitat d’opció a un segon quadrien-
ni facilitat l’estabilitat. En aquest cas, tot i ser possible, 
el president Dr. Joan Viñas no ha optat per la reelecció 
i s’ha optat per una candidatura única consensuada.  El 
cap elegit ha estat el Dr. Josep Antoni Bombí, membre 
de les juntes de les dues presidències anteriors, per 
tant amb un bon coneixement de la realitat de la insti-
tució. A més la seva experiència en llocs directius, com 
el deganat de la facultat de medicina, o la presidència 
de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut, per-
meten garantir una direcció activa i eficaç.  

La Junta anterior va acabar el seu mandat el dia 4 
d’abril de 2017, quan feia quatre anys que havia estat 
elegida. El president, doctor Joan Viñas, després de de-
dicar tot el seu esforç a l’Acadèmia i culminar el temps 
del seu mandat a ple ritme, tot i un estat de salut pre-
cari des de meitat del període, va optar per no presen-
tar-se a un segon mandat de quatre anys, pel seu sentit 
de responsabilitat amb un futur incert. La vicepresiden-
ta, doctora Edelmira Domènech, que havia col·laborat  
estretament amb el president, decidí acompanyar-lo en 
aquesta decisió, ja que havia passat aquest mateix any 
a acadèmica numerària emèrita i creia més oportú re-
jovenir la Junta.

Durant els quatre anys de presidència del doctor 
Viñas es van tirar endavant molts projectes de l’Acadè-
mia, alguns totalment encarrilats i altres que no  s’han 
pogut acabar en el marge de quatre anys. Entre ells: . 

- L’increment de la projecció exterior de la institució, 
l’estructuració de les visites guiades, que ja són una ac-
tivitat habitual, amb el convenir amb Esternalia.  També 
la celebració, pràcticament setmanal, dels “sopars dels 
sentits”, i l’augment de la visibilitat de l’Acadèmia,  amb 
cartells externs i fins en medis de transport. 

-  La fixació de l’edifici dintre del patrimoni cultural 
del país, amb contactes molt continuats i el compromís, 
que corre, de fer un pla directiu de rehabilitació i man-
teniment.  - També, de cara endins, la lluita burocràtica 
per a la inmatriculació  de l’edifici a nom de l’Acadèmia, 
i els contacte continuats per a fixar l’edifici dins de la 
protecció del patrimoni cultural del país.  Podria arribar 
a estorar-nos el desconeixement que hi ha fins i tot de 
l’existència d’aquesta joia arquitectònica que és el nos-
tre amfiteatre anatòmic. 

- La digitalització de l’arxiu, molt ric en documentació 
sanitària del segle XIX a Catalunya

- La innovació  de la pàgina web de l’Acadèmia.

- La culminació del projecte de publicació d’una His-
tòria de la Medicina Catalana,  que és una de les tas-
ques estatutàries. 

- Seguir amb l’entrada, formant part de l’Acadèmia, 
d’investigadors catalans, de dintre i de fora, que donen 
lloc a un prestigi important per a la institució.

- L’increment de la relació amb les altres acadèmies, 
amb la celebració d’activitats conjuntes i la reunió de 
la RAMC amb les Acadèmies de Medicina de València i 
Mallorca.  S’ha establert un bon clima que cal mantenir. 

Entre les moltes tasques que té al davant el nou 
equip directiu, les que ja sap i les que aniran sortint, 
n’hi ha una ben prevista que volem remarcar. En el pe-
ríode d’actuació d’aquesta junta s’escau el record i cele-
bració del 250è aniversari de la creació de l’Acadèmia, 
aleshores amb el nom d’”Academia Médico Práctica”, 
amb document de 4 de maig de 1770. 

L’Acadèmia té un bon ritme de renovació del seu es-
calafó. . La creació de la figura de l’acadèmic numera-
ri emèrit ha permès, d’una banda la continuïtat, amb 
plens drets, dels membres que arriben als vuitanta 
anys, i d’altra l’ingrés de nous membres entre els es-
cons que els emèrits deixen lliures. Es va començar l’any 
2010, sembla que fa poc, però al ritme de quatre cada 
any, ara, en el proper inici de curs acabarem la que po-
dríem dir “llista d’espera”, per a no fer massa vacants 
d’una sola vegada, que a tots va semblar contraprodu-
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ent.  Hauran estat vuit anys per assolir la “normalitat 
cronològica”. També ha estat la renovació de la meitat 
dels escons, encara que no totes les places han estat ja 
convocades, elegides i cobertes. La llista d’electes, pen-
dents de formalitzar l’ingrés, és una mica llarga. 

Des del punt de vista de la valoració de les aportaci-
ons més rellevants d la medicina catalana, els que te-
nen projecció internacional a un nivell prou destacat, 
i que en un cert moment influeixen en la medicina de 
tot el món, l’Acadèmia ha celebrat una sessió monogrà-
fica, analitzant el desenvolupament de l’hemoteràpia 
a Catalunya. Cal ressaltar que dos fets importants, tots 
ells en el temps actual, han tingut un ressò en la me-
dicina de tot el món.  El primer va ser el sistema, que 
molts consideren modèlic, d’organització de les trans-

fusions de sang en temps de guerra,   quan la urgència 
no permetia demores ni distàncies, i calia assegurar la 
disponibilitat de sang en el mateix front i els hospitals 
de campanya o de reraguarda més immediats. L’èxit va 
ser de tots els qui hi van participar, però el mèrit prin-
cipal de l’organització ha recaigut en el record de l’obra 
de Frederic Duran Jordà.    En segon punt és ben actual, 
la introducció de la plasmafèresi ha facilitat  la utilitza-
ció selectiva de derivats de la sang, el que ha permès 
el creixement extraordinari d’un laboratori que va co-
mençar a la Rambla de Catalunya de Barcelona, amb 
l’activitat del doctor J Grífols Roig, i ha continuat com a 
empresa amb projecció sobretot als Estats Units, i avui 
és una de les capdavanteres en el món. La revista li de-
dica un dossier específic. 
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CORCÓSTEGUI i GURAYA, Borja
Institut de Microcirurgia Ocular. Barcelona

Excel·lentíssim Senyor President, Molt Il·lustres Se-
nyores i Senyors acadèmics, Benvolguts amics, ami-
gues, companys i companyes, Senyores i senyors,

He rebut, amb molt d’orgull, el nomenament d’aca-
dèmic electe d’aquesta Institució, que amb tan bona mà 
condueixen l’Excel·lentíssim senyor President, la junta 
directiva i els Acadèmics. Espero continuar la feina feta 
en l’Acadèmia pels meus predecessors, especialment 
pel Professor Traserra, la cadira del qual ocuparé, o dels 
professors Francesc Domènech i Miquel Vilardell, pels 
quals estic apadrinat, o del Dr. Antoni Bayés, qui m’ha 
animat a participar en aquesta Institució i qui, amable-
ment, ha trobat temps per fer el discurs de resposta.

Revisant la llista d’oftalmòlegs que han estat mem-
bres de número d’aquesta Acadèmia, he descobert 
que el primer va ser Lluís Carreras Aragó, el 1865, i el 
discurs del qual va ser “Del oftalmoscopio y su impor-
tancia, considerado como la clave del diagnóstico de las 
afecciones internas del ojo”. Sens dubte, la importància 
d’aquesta xerrada, que es produeix poc després de la 
descripció de l’oftalmoscopi, posa en evidència la pre-
paració d’aquest col·lega, un dels iniciadors de l’oftal-
mologia científica a Catalunya. 

Posteriorment, el van seguir els doctors Josep Antoni 
Barraquer Roviralta, Lluis Verderau, Manuel Menacho i 
Peiron, Francesc Bordas Salellas, Hermenegildo Arruga 
Liro, Josep Casanovas Carnicer i Joaquin Barraquer Mo-
ner, qui, malauradament, ens va deixar recentment. De 
tots ells, tres van realitzar presentacions relacionades 
amb el fons de l’ull en una part del seu discurs d’entra-
da: Carreras, Menacho i Arruga, mentre que la resta van 
optar per altres disciplines de l’oftalmologia.

Sens dubte, l’admiració familiar del meu pare i del 
meu avi, des de Bilbao, per la medicina a Catalunya, va 
fer que el més gran dels meus germans, Gonzalo, i jo 
mateix ens sentíssim inclinats a venir a aquesta terra, 
que indiscutiblement ens ha donat totes les possibili-
tats d’aprenentatge, al millor nivell.

Permetin-me parlar una mica dels meus avantpassats 
relacionats amb la medicina. El meu besavi, Andrés, va  
començar com a oftalmòleg el 1857, guiat pel seu pare 
i pel seu avi, tots dos metges cirurgians. Andrés va vi-
atjar a Alemanya, on es va instruir en l’oftalmoscòpia 
i va utilitzar els mètodes més moderns de l’època. Va 
ser membre de la Societat Espanyola d’Oftalmologia 
des del seu començament, el 1904, i estic segur que va 
contactar amb els destacats col·legues de Catalunya, en 
diferents reunions de l’especialitat. 

Posteriorment, el va succeir Ángel Corcóstegui Amor-
rortu, qui va fer una brillant carrera mèdica, però va 
acabar com a pres polític a la guerra espanyola. Va se-
guir amb la tradició el meu pare, la mort prematura del 
qual va fer que ni el meu germà ni jo mateix no pogué- 
ssim coincidir, professionalment, amb ell. Espero que 
això no passi a la següent generació i que Xabier pugui 
compartir alguna experiència amb mi després d’acabar 
l’especialitat a Alemanya.

Des de la meva arribada a l’Hospital Vall d’Hebron, a 
finals de 1974, el Dr. Luis Dolcet i el seu equip em van 
oferir la seva amistat i tots els seus coneixements per 
ajudar-me a progressar com a oftalmòleg. 

Vam compartir aquesta feina a l’Hospital Vall d’He-
bron amb el desenvolupament d’un servei d’oftalmo-
logia amb especial dedicació a la retina a l’Hospital Ge-
neral de Catalunya, entre el 1984 i el 1989, uns anys 
en què s’hi van anar incorporant a l’equip excel·lents 
retinòlegs i també, paulatinament, oftalmòlegs d’altres 
subespecialitats. 

Trenta anys després, gairebé tots ells segueixen la 
seva tasca de forma conjunta a l’Institut de Microcirur-
gia Ocular (IMO), on s’hi han sumat nous oftalmòlegs, 
a més d’anestesistes i genetistes. No vull oblidar els òp-
tics optometristes, infermers, auxiliars, instrumentistes, 
tècnics, fotògrafs i administratius, que faciliten cada dia 
la nostra tasca. Especialment vull reconèixer la tasca de 
la meva dona, Francisca, qui, amb la seva formació en 
el món de la medicina i de la gestió econòmica, ha estat 
determinant perquè la clínica continuï pel bon camí.

Ingrés d’Acadèmics numeraris

el desPreniMenT de la reTina i els seUs MiTes i realiTaTs

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 57-61
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Però avui sóc aquí per presentar-los el treball El des-
preniment de la retina. Els seus mites i realitats.

El despreniment de la retina (DR) normalment evolu-
ciona a una pèrdua ràpida de visió que, amb el pas del 
temps, també sol afectar l’ull contralateral i produeix 
sovint, en aquests casos, una dramàtica pèrdua de visió. 

Les primeres observacions del DR en viu es produ-
eixen en els primers anys del segle XVIII, però el conei-
xement del tema fa un avenç important quan el 1850 
Hermann von Helmholtz presenta el seu invent, l’oftal-
moscopi, a la Societat Mèdica de Berlín (1). 

L’oftalmòleg suís Jules Gonin, nascut a Lausana el 
1870, va investigar la patogènia i el tractament del DR i, 
cap al 1919, va aconseguir els primers resultats positius 
i els va presentar a la Societat Suïssa d’Oftalmologia (2). 
Per això es defineixen dos períodes del tractament del 
DR: l’era pre-Gonin i la post-Gonin.

En l’era pre-Gonin el tractament, immobilització del 
cap fins i tot amb embenats binoculars, anava dirigit 
a intentar reaplicar la retina sense tractar la causa del 
despreniment. El repòs es va acompanyar d’altres me-
sures per intentar la reabsorció del líquid subretinal, 
per exemple dietes o fàrmacs com ara sals de mercuri, 
salicilats, iodurs, clorur de calci, etc.

Tot i les nombroses tècniques desenvolupades per 
tractar el DR, els mètodes es consideraven poc eficaços. 
La Royal Society del Regne Unit va emetre un informe el 
1916, el Report of committee on detachment of the re-
tina (3), que explicava que només s’havien documentat 
pocs casos de reaplicació de la retina durant almenys sis 
mesos; per aquest motiu van considerar la cirurgia sols 
“en ulls únics i com a última esperança”. D’aquesta ma-
nera, les tècniques de reaplicació van anar sent aban-
donades, especialment davant l’evidència dels treballs 
de Jules Gonin, que van canviar la història de manera 
total.

Amb la seva tècnica, l’ignipuntura, Gonin va anar 
augmentant el seu percentatge d’èxits i el 1928 va pu-
blicar una taxa del 25% de reaplicacions en els casos 
seleccionats per a aquestes intervencions (2). Gonin va 
haver de buscar cirurgians, com Weve (Utrecht) i Arruga 
(Barcelona), que poguessin realitzar la cirurgia brillant-
ment per obtenir els mateixos resultats. A Gonin li va 
ser concedit el premi Nobel de Medicina, però va morir 
mesos després d’un accident cerebrovascular agut, als 
64 anys, sense que se li pogués lliurar el premi. 

Posteriorment, es desenvolupen diverses tècniques 
de retinopèxia (4), (5), (6) (7) i (8). Hi ha altres grans 
aportacions al voltant del despreniment de la retina 
van arribar de la mà de Charles Schepens, qui va intro-
duir l’oftalmoscopi binocular indirecte per a l’ús clínic i 
al 1967 va realitzar una indentació permanent amb un 
tub de polietilè, i d’Ernst Custodis (9), que l’any 1949 
i posteriors va realitzar mètodes d’indentació escleral 
permanent en la zona de l’estrip. 

L’any 1965 Harvey Lincoff (18), de Nova York, va in-
troduir tres punts clau en el desenvolupament de la ci-
rurgia del DR: (1) reemplaçar el material d’implant per 
les esponges de silicona, (2) desenvolupar i millorar les 
agulles per suturar els implants sobre l’escleròtica i (3) 
utilitzar la crioteràpia sobre el trencament com a mitjà 
eficaç per a l’aplicació de la retina. 

A Europa va seguir les seves tècniques la Dra. Ingrid 
Kressig, mentre que Robert Machemer va introduir les 
tècniques modernes de la cirurgia vítria amb petites in-
cisions a la pars plana a principis dels anys 70. 

El tractament del DR va sembrar tants fracassos al 
llarg del seu desenvolupament, que els oftalmòlegs van 
aplicar algunes mesures higièniques i paramèdiques 
que han creat certs hàbits vigents fins a l’actualitat. Al-
gunes resulten sorprenents, altres tenen certa lògica, 
però la realitat és que perduren en els conceptes so-
cials, moltes vegades en els mèdics i, en ocasions, en 
l’oftalmologia mateixa. són els mites i la realitat.

El part i el despreniment de la retina

El despreniment de la retina es produeix com a con-
seqüència d’un despreniment posterior del vitri; des-
prés ha de produir-se una ruptura retinal i finalment la 
separació de la retina sensorial de l’epiteli pigmentat. 
Aquesta és la patogènia avui demostrada. Des de fa 
anys, al nostre país i a molts altres es recomana evitar 
l’esforç del part perquè pot provocar un DR; moltes ve-
gades han estat publicacions en literatura britànica (10)
(11) basades en opinions personals i no en evidències 
les que han influït en la societat mèdica i han mantingut 
aquestes creences fins avui en dia.

En un estudi realitzat a la Societat Europea d’Obste-
trícia i Ginecologia (12) celebrat a Lisboa, Portugal, el 
2008, s’analitza la pràctica d’aquests professionals. L’es-
tudi es va adreçar a cent obstetres, 74 dels quals van 
accedir a opinar. La majoria (76%) van respondre que la 
història prèvia de despreniment de la retina influiria en 
la decisió del part en una dona sense cap altre proble-
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ma. La meitat dels obstetres (54%) trien el mètode de 
cesària com a opció; el 22% restant recomanarien part 
vaginal instrumental o per cesària, indiferentment.

La majoria (58%) basen la decisió quirúrgica en una 
decisió personal; un 18% es basa en recomanacions de 
les seves estructures locals de treball; un altre 18% és 
influït per textos d’obstetrícia; i només un 6% per ra-
ons medicolegals. Més d’un terç (35%) dels entrevistats 
creuen que les maniobres d’empenta en el segon estadi 
del part incrementen la pressió intraocular que causa el 
despreniment o redespreniment de la retina. Només un 
13% dels obstetres consulta l’oftalmòleg per demanar-li 
consell. 

En un altre estudi canadenc (13) s’entrevisten obs-
tetres i oftalmòlegs que expressen opinions oposades: 
mentre que els oftalmòlegs pensen que no cal variar 
l’actitud davant el part, els obstetres diuen que els as-
sistits o cesàries produeixen menys esforç abdominal i 
menys risc ocular. La realitat és que les variacions en 
canvis vitris o retinals després del part vaginal mai han 
pogut ser demostrades.

el desPreniMenT és Una MalalTia 
esTaCional?

En el nostre medi es pensa que en el període estival 
pot augmentar-ne la prevalença per una causa no clara-
ment justificada. Si revisem la literatura (14) en els arti-
cles sobre aquest punt, hi ha un augment de la presèn-
cia del DR força significatiu en els mesos d’estiu, fins a 
un 36% superior a la mitjana, i un descens en els mesos 
d’hivern, independentment de la lalitud  i de la durada 
de la temporada de fred i de calor (15)(16)(17)(18)(19).

Una de les hipòtesis és que els canvis de pressió at-
mosfèrica i l’increment de l’activitat física es tradueixen 
en augment de temperatura de l’humor vitri, que al-
guns consideren que provoca una tendència a la sepa-
ració. Especialment, es pensa que poden influir-hi les 
hores d’exposició a llum solar. El que sí podem assegu-
rar és que aquest augment de DR passa en diferents 
països de latituds diferents i que és un fet constatat es-
tadísticament des de fa molts anys a Finlàndia (20)(21).

l’exerCiCi físiC CoM a faCTor de risC
En l’època de Gonin consideraven el repòs preopera-

tori una condició essencial per intentar reaplicar la re-
tina. Es col·locava el pacient en un llit en decúbit pron, 
amb oclusió binocular, i s’immobilitzava el cap amb pe-
tits coixins durant 4 o 5 dies. Tot i que el repòs amb 

oclusió binocular encara és útil, actualment només està 
indicat en casos amb hemorràgies agudes o despreni-
ments bullosos. 

En el postoperatori, igualment s’exigia una situa-
ció de repòs, fins que les cicatrius s’havien establert. 
Aquest abús de la immobilitat comportava situacions 
de trombosi secundàries, moltes vegades amb severs 
problemes col·laterals.

Probablement, aquests conceptes han influït en la 
pràctica fins a l’actualitat. L’exercici físic posterior a la 
cirurgia no té influència en l’evolució del DR. En un estu-
di prospectiu, als Estats Units (22) es va demostrar que 
el nombre de DR no augmentava en funció de l’activitat 
física. L’exercici físic també ha estat una causa de debat 
en la inducció de DR (23), sense que s’hagi pogut de-
mostrar que la inactivitat física afavoreixi la disminució 
de Despreniment Posterior de Vitri o eviti la formació 
d’estrips retinals. Per tant, en l’actualitat no es recoma-
na la inactivitat per evitar lesions retinals.

PosiCionaMenT PosToPeraTori Per l’ús de 
gas

El gas (aire) per al tractament del DR va ser inicial-
ment utilitzat el 1911 per Ohm (24), que va tractar dos 
casos de DR realitzant el drenatge del fluid subretinal i 
la injecció de gas. Rosengren (25) va establir el concepte 
de taponament intern i va utilitzar la creació de cicatriu 
corioretinal associant-la a la bombolla d’aire. Aquestes 
tècniques van ser millorades a finals dels anys 40 i 50 
per Custodis (9) i, posteriorment, per Schepens, Norton 
(26), Machemer, Lincoff (27) i Stanley Chang (28)(29).

L’ús del gas en el post operatori s’ha anat racionalit-
zant des dels seus inicis, als anys vuitanta, quan s’indi-
cava als pacients la posició prona tot el dia i la nit per 
aconseguir més superfície de contacte amb la retina 
posterior. Amb la comprensió de la dinàmica dels gasos, 
aquests posicionaments ja són excepcionals. Habitual-
ment, poques hores al dia són suficients per crear una 
cicatriu corioretinal. Igualment passa amb els forats a la 
màcula. El contacte del gas amb el forat macular fa que 
tendeixi a produir-se’n el tancament, cosa que passa en 
les primeres hores del contacte, i hi ha dubtes per pen-
sar que un mal posicionament canviï el destí del tanca-
ment d’un forat macular. 

L’oli de silicona és usat en medicina des de mitjans 
dels anys cinquanta per a cirurgia d’augment de pits, i 
en oftalmologia Paul Cibis (30) va injectar silicona líqui-
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da el 1962 per intentar reaplicar la retina quan no era 
possible amb les tècniques convencionals de l’època. 
L’any 1966, la Food and Drug Administration aprova l’ús 
específic d’oli de silicona per a finalitats mèdiques amb 
polímers d’alta biocompatibilitat. L’ús de l’oli de silicona 
en oftalmologia pràcticament es va abandonar en morir 
Cibis l’any 1965 perquè no va ser utilitzat pels cirurgians 
dels Estats Units ni d’Europa. 

els viaTges
No hi ha cap tipus de DR regmatogènic que reque-

reixi una intervenció immediata; la intervenció es pot 
retardar uns dies sense que variï el pronòstic quirúr-
gic. A més, sabem que la primera intervenció marca el 
pronòstic anatòmic i funcional de l’ull. Tampoc no hi ha 
cap problema perquè pacients que han de desplaçar-se 
després d’una intervenció de DR ho facin, si tenen el gel 
normal del vitri o oli de silicona. 

En canvi, la presència de gas intraocular fa perillós el 
viatge aeri perquè la pressió intraocular d’un ull amb 
gas pot elevar-se perillosament. En un ull amb una gran 
bombolla de gas, un ascens ràpid pot provocar una ele-
vació perillosa de la pressió intraocular que pot produir 
una isquèmia retinal amb pèrdua total i irreversible de 
la visió. S’ha recomanat als pacients no volar en avió 
si una bombolla de gas ocupa més de 0,6 -1 ml de la 
cavitat vítria. Un volum de 0,6 ml d’una bombolla cor-
respon a un 20% (1/5 part) de la cavitat vítria en un ull 
emmetrop.

Els pacients amb una bombolla petita de gas intravi-
tri i una pressió normal tenen menys risc de presentar 
un augment perillós de la pressió intraocular. La medi-
cació per al glaucoma no disminueix el volum intrao-
cular i la seva utilització no protegirà totalment un ull 
amb una bombolla de gas davant d’un augment de la 
pressió intraocular per despressurització atmosfèrica. 
Així mateix, els ulls tractats amb medicacions que dis-
minueixen la producció d’humor aquós desenvolupen 
una hipotonia severa durant el descens de l’avió que 
pot tenir altres conseqüències.

També durant viatges en automòbil o en tren pot ha-
ver-hi canvis de pressió atmosfèrica brusca que provo-
quin el mateix efecte a l’ull si té gas intraocular. Per això, 
és recomanable que els viatges es facin per llocs amb 
pocs desnivells.

Una consideració important quan s’injecta gas intra-
ocular, en els pacients que estan sota anestèsia gene-

ral, és la interacció entre el gas i la inhalació d’agents 
anestèsics. L’òxid nitrós (N2O) s’utilitza amb freqüència 
durant l’anestèsia general i penetra ràpidament en la 
bombolla intravítria. L’òxid nitrós es difon ràpidament 
pels teixits corporals i té una alta hidrosolubilitat. Si al 
final de la intervenció la cavitat vítria es troba plena de 
gas, amb la interacció de l’òxid nitrós se sap que l’expan-
sió és tres vegades el volum injectat a causa de la difu-
sió de l’òxid nitrós. Si s’acaba la intervenció sota aquest 
agent, el N2O s’elimina molt ràpidament del cos a través 
de l’intercanvi pulmonar. Per tant, perdem de manera 
molt considerable el volum de bombolla desitjada. 

esforç físiC i esPorT
Un concepte social molt comunament acceptat és 

associar l’aixecament d’objectes pesats amb l’evolució 
de la cirurgia del DR, però probablement ho afavoreix 
una inèrcia mèdica fins a l’actualitat. Llegint literatura 
moderna, hi ha frases que no tenen ni lògica ni cohe-
rència: “Evitar aixecar objectes per evitar la fatiga” i 
altres sorprenents asseveracions que no estan relaci-
onades amb l’evolució postquirúrgica del DR. Treballs 
comparatius duts a terme fa molts anys demostren el 
contrari amb força més lògica (22).

Esports de contacte, especialment la boxa, en què es 
colpeja directament als ulls, poden provocar traumes 
que comportin deformitat del globus ocular i ruptures 
retinals (31). Aquestes ruptures poden ser grans i po-
den anar acompanyades de DR. Normalment, en els 
esports amb baralles de contacte (boxa, boxa-puntada, 
karate i altres), les federacions requereixen un examen 
del fons de l’ull que certifiqui l’absència de ruptures i 
de despreniments de la retina. El busseig és considerat 
moltes vegades una activitat perniciosa (32) per al DR, 
però no està demostrat clarament que sigui així.
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introducción: El cáncer epitelial de ovario tiene ma-
yor mortalidad que ninguna otra neoplasia ginecoló-
gica.1 Una de las razones de esta mortalidad es que la 
mayoría de las pacientes son diagnosticadas en esta-
dio avanzado de la enfermedad. Pero también puede 
ser debido a que una tercera parte de las pacientes no 
responden bien al tratamiento inicial y mueren a causa 
de la enfermedad poco tiempo después del diagnósti-
co.1,2 A pesar de numerosos esfuerzos para entender la 
biología del cáncer de ovario, todavía no se sabe con 
precisión por qué unas pacientes responden al tra-
tamiento y otras no. Estudios publicados con este fin 
están limitados por el número de pacientes incluidos, 
o la mezcla de tipos histológicos y estadios, o por la fal-
ta de estudios independientes apropiados para validar 
los hallazgos.3,4 En otros cánceres, como el cáncer de 
mama, se han determinado marcadores y firmas mole-
culares que son capaces de predecir pacientes con ries-
go a recidivas de la enfermedad5 o capaces de predecir 
pacientes que responderán mejor a la quimioterapia.6,7 
En la actualidad no existe ningún tipo de marcador o 
test diagnóstico que pueda identificar estas pacientes 
que no responden al tratamiento inicial del cáncer se-
roso de ovario.8

Objetivos: Nuestro objetivo es crear un modelo es-
tadístico que pueda predecir con cierta precisión quien 
responderá al tratamiento de este cáncer de ovario. 
Para alcanzar este objetivo diseñamos un estudio con 
los siguientes pasos: 1) analizar la asociación entre la 
respuesta a quimioterapia en el cáncer seroso de ovario 
y supervivencia de la enfermedad; 2) identificar varia-
bles, clínicas o moleculares, asociadas con la respuesta 
al tratamiento; 3) determinar si este grupo de variables 
asociadas con la respuesta al tratamiento son capaces 
de predecir esta respuesta. 

Pacientes y Métodos: a) Pacientes: Con este propó-
sito, bajamos toda la información clínica y molecular  

 
 
 
 
 
del cáncer seroso de ovario contenida en The Cancer  
Genome Atlas (o TCGA).9 Definimos respuesta a qui-
mioterapia a la no evidencia de enfermedad después 
de 6 meses de finalizado el tratamiento. Pacientes que 
no responden a la quimioterapia son aquellas en que: 
1) a pesar del tratamiento la enfermedad permanece 
estable o progresa (o refractarias al tratamiento); 2) la 
enfermedad reaparece antes de 6 meses de haber fina-
lizado el tratamiento (o resistentes al tratamiento). Las 
pacientes que no responden al tratamiento también 
han sido clasificadas como ‘resistentes al platino’.10 Ba-
sados en esta clasificación en la TCGA habría 294 pa-
cientes que respondieron a tratamiento y 158 que no 
respondieron. 

b) Métodos: Para el análisis de supervivencia utili-
zamos el modelo de riesgo proporcional de Cox. Para 
identificar variables clínicas asociadas con la respuesta 
a la quimioterapia utilizamos modelos de regresión lo-
gística. Para la identificación de la asociación de varia-
bles biológicas con la respuesta al tratamiento utiliza-
mos múltiples t-test, con correcciones para compensar 
por comparaciones múltiples. Para construir modelos 
de predicción de respuesta al tratamiento utilizamos 
el método lasso de regresión (least absolute shrinkage 
and selection operator), que impone una penalización 
a aquellas variables que no contribuyen al modelo.11 La 
ventaja de este método con respecto a otros es que el 
lasso selecciona las variables más informativas para el 
proceso de selección a la vez que calcula los modelos 
más óptimos para estas variables. Para evaluar el ren-
dimiento de los distintos modelos de predicción utiliza-
mos el área bajo la curva (AUC) y su intervalo de con-
fianza del 95%.

resultados: En el análisis de supervivencia, la res-
puesta a la quimioterapia es el factor más significativo 
estadísticamente, con un valor p de 2x10-16. Pacientes 
que no responden inicialmente a la quimioterapia tie-

Ingrés d’Acadèmics corresponents

PrediCCión de la resPUesTa a QUiMioTeraPia en CÁnCer 
de ovarios
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nen un riesgo elevado (4 veces más) de morir debido 
a la enfermedad que las que responden. Pacientes que 
responden al tratamiento viven, como media, 2 años 
más que las que no responden. Estas diferencias se 
confirmaron en un estudio clínico realizado en la Uni-
versidad de Iowa, y es uno de los motivos principales 
por los que estamos interesados en esta respuesta al 
tratamiento en el cáncer seroso de ovario.

Para entender mejor cuales son los factores que 
afectan esta respuesta al tratamiento, realizamos estu-
dios de asociación entre la respuesta a quimioterapia 
y variables clínicas y biológicas contenidas en la TCGA. 
En cuanto a las variables clínicas, el estadio de la enfer-
medad, definido por la FIGO (Federación Internacional 
de Ginecología y Obstetricia), y tratamiento óptimo son 
las únicas variables significativas en el estudio multiva-
riante. Pacientes con tratamiento óptimo son aquellas 
que han recibido citoreducción óptima (enfermedad 
residual de menos de 1 cm después de la cirugía inicial) 
y 6 ciclos de quimioterapia basada en el platino. Estos 
dos factores clínicos se tuvieron en cuenta a la hora de 
construir el modelo de predicción.

La asociación con variables biológicas se realizó utili-
zando todo el espectro de información biológica alma-
cenada en el TCGA: expresión genética, expresión de 
micro ARN, metilación del ADN, alteración de copias 
genéticas y mutaciones somáticas. Cuando se integra 
toda la información biológica asociada con la respues-
ta al tratamiento se obtiene una firma genética más 
robusta que creemos pueden ser mejor validada en 
experimentos independientes. Así que, primero, iden-
tificamos las variables que eran diferentes entre las pa-
cientes con o sin respuesta a tratamiento para cada una 
de estas dimensiones de información biológica: expre-
sión genética, expresión de micro RNA, metilación del 
ADN, mutaciones somáticas, alteración de copia de ge-
nética. Seguidamente, correlacionamos estas variables 
con la base de datos de expresión genética para validar 
nuestros resultados en otras bases de datos públicas e 
independientes. Como resultado de estos análisis obtu-
vimos una firma genética de 422 genes con asociación 
a la respuesta a quimioterapia.

Completamos el estudio de esta firma genética rea-
lizando un análisis de clústeres. En concreto, utilizamos 
el análisis de clústeres de consenso. Parece ser que este 
tipo de análisis de clústeres permite una clasificación 
más funcional de estos grupos. El resultado de este 
análisis fue un modelo con 2 clústeres. Cada uno de 

estos clústeres presentaba un perfil funcional distinto: 
uno de ellos con elementos de procesos inmunológi-
cos y de señales intracelulares, y el otro con elementos 
del ciclo celular y reparación del ADN. Para validar la 
firma genética asociada con la respuesta a quimiote-
rapia, repetimos este análisis de clústeres de consenso 
en 5 experimentos independientes de cáncer seroso de 
ovario. Estas 5 bases de datos fueron bajadas del Gene 
Expression Omnibus (o GEO) e incluían más de 1.200 
pacientes con cáncer de ovario. En todos estos estu-
dios, el modelo con 2 clústeres resultó ser el mejor. Es-
tos resultados corroboran la solidez y consistencia de la 
asociación entre esta firma genética con 422 genes y la 
respuesta a quimioterapia.12

El último objetivo de nuestro estudio fue el crear un 
modelo de predicción de respuesta a quimioterapia 
con esta firma genética. Utilizamos un software espe-
cializado en construir modelos de predicción con expe-
rimentos de expresión genética, CMA (o Classification 
of Micrarrays).13 Esta herramienta informática permite 
seleccionar variables con más influencia en el proceso 
de predicción a la vez que construye modelos con una 
diversidad de métodos estadísticos. Empleando este 
software, inicialmente realizamos análisis de predic-
ción con 9 métodos diferentes y utilizando toda la firma 
genética incluyendo los 422 genes. El rendimiento de 
estos modelos de predicción, basados en el AUC, varia-
ba entre el 53 y el 73%. Este rendimiento era superior 
a modelos construidos con variables clínicas asociadas 
con la respuesta al tratamiento (estadio FIGO y trata-
miento óptimo, mencionados anteriormente), con un 
AUC del 58%. Posteriormente, y utilizando los mismos 
9 métodos de predicción, utilizamos sólo las 34 varia-
bles genéticas más informativas, seleccionadas con el 
mismo software,  CMA. El rendimiento  de estos nuevos 
modelos de predicción con los 34 genes seleccionados 
fue superior al modelo completo con un incremento del 
AUC entre el 6 y el 10% para los diversos métodos.14 
Las dos estrategias fueron validadas en bases de datos 
independientes con expresión genética.15-18

Conclusiones: La respuesta a la quimioterapia está 
significativamente asociada con supervivencia por el 
cáncer seroso de ovario. En nuestros análisis con da-
tos de la TCGA, hemos identificando variables clínicas 
(estadio FIGO y tratamiento óptimo) y moleculares, en 
forma de firma genética, que están consistentemente 
asociados con esta respuesta a quimioterapia. Esta aso-
ciación se validó en varias bases de datos independien-
tes. La firma asociada con la respuesta al tratamiento 

Predicción de la respuesta a quimioterapia en cáncer de ovario
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puede ser utilizada para predecir qué pacientes respon-
derán a este tratamiento. Un grupo de 34 genes inclui-
dos en esta firma genética, y seleccionados por ser los 
más informativos en el proceso de predicción, demos-
tró incluso mejor predicción de respuesta con una AUC 
cercana al 80%. 

Perspectivas: En la actualidad estamos en el proceso 
de validar estos resultados en las pacientes con cáncer 
seroso de ovario en la Universidad de Iowa. Hasta el 
momento hemos recogido información clínica de cer-
ca de 360 pacientes y hemos identificado 9 variables 
asociadas con la respuesta a quimioterapia. La intro-
ducción de estas variables clínicas en un análisis de pre-
dicción ha demostrado una AUC de 72%, mejorando la 
predicción de variables similares realizadas en el TCGA 
en más de 15 puntos. Seguimos en el proceso de de-
terminar variables moleculares en nuestras pacientes: 
expresión genética, expresión de micro ARN, metilación 
de ADN, mutaciones genéticas y alteración de número 
de copia genética. Creemos que un mejor seguimiento 
de la enfermedad, mejor información clínica en estas 
pacientes, y mejor definición de respuesta al tratamien-
to resultarán en modelos de predicción superiores, con 
AUC cercanas al 85-90%. Esto puede facilitar la creación 
de un test diagnóstico que determine qué pacientes 
responderán a la quimioterapia del cáncer de ovario, 
incluso antes de empezar el tratamiento.
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inTrodUCCió 
El descobriment dels raigs X per Röntgen al 1895 va 

ser l’inici d’una apassionant etapa en l’evolució de la 
ciència mèdica. “L’ull clínic”, instrument bàsic pel diag-
nòstic durant segles, va comptar a partir d’aquell mo-
ment amb un aliat excepcional: un “ull fotogràfic” que 
permetia obtenir imatges de l’interior del cos humà 
després de que fora travessat per una radiació. El di-
agnòstic clínic basat en les exploracions que obtenen 
imatges va experimentar una evolució imparable des 
del seu inici a finals del segle XIX. Quatre dècades des-
prés del descobriment de Röntgen, al 1934, el matri-
moni Juliot-Curie va descobrir la radioactivitat artificial, 
troballa que els va fer mereixedors del Premi Nobel de 
Química. Aquest va constituir el punt de partida per a 
la posterior aplicació dels isòtops radioactius en medi-
cina, iniciant-se així en la dècada dels 40 el desenvolu-
pament de la Medicina Nuclear. 

A finals del segle XIX, el fisiòleg Claude Bernard ha-
via pronosticat que la fisiologia seria coneguda quan 
s’aconseguís seguir pas a pas una molècula i el seu re-
corregut dins l’organisme, des de la seva entrada fins 
a la seva sortida. La vella aspiració de Claude Bernard 
acabaria essent la base de la Medicina Nuclear i es va 
començar a fer realitat quan, el 1935, Chiewicz i Von 
Hevesy varen demostrar el recanvi mineral en l’os des-
près d’administrar a rates Fósfor-32, un isòtop radio-
actiu artificial.

La Medicina Nuclear és l’especialitat mèdica que 
aplica els isòtops radioactius per al diagnòstic, la te-
rapèutica i la investigació mèdiques. El tret diferencial 
de la Medicina Nuclear respecte de les altres tècniques 
radiològiques, radica en l’avaluació predominantment 
funcional dels fenòmens fisiològics i patològics. Això 
s’aconsegueix després de l’administració al pacient de 
diferents isòtops radioactius en forma de radiotraça-
dors o radiofàrmacs que s’incorporaran, fixaran i meta-

bolitzaran en els diversos òrgans i sistemes. Mitjançant 
l’equip de detecció de radiació adient, podrem obtenir 
imatges de la distribució del radiotraçador en l’organis-
me i així tenir  informació metabòlica i funcional.

iMaTge MoleCUlar i MediCina nUClear 
La imatge molecular es defineix com la caracteritza-

ció i mesura dels processos biològics a nivell cel·lular i 
molecular utilitzant sistemes externs d’obtenció d’imat-
ges. Si tenim en compte que els processos patològics 
s’inicien amb canvis bioquímics i metabòlics en les 
cèl·lules i teixits, que són previs als canvis anatòmics, 
podem comprendre la rellevància de les tècniques 
d’imatge molecular. Aquestes són diverses,  però tenint 
en compte els fonaments de la Medicina Nuclear, po-
dem deduir que  totes les tècniques d’aquesta especia-
litat són intrínsecament tècniques d’imatge molecular.

En els darrers anys hem estat testimonis d’una au-
tèntica revolució en la manera bàsica d’enfocar la ma-
laltia. La medicina del segle XXI té una gran relació amb 
la biologia molecular, la genòmica o la proteòmica. Així 
sorgeix la medicina molecular com a branca de la me-
dicina que desenvolupa mitjans de diagnòstic i tracta-
ment d’una malaltia mitjançant la comprensió del fun-
cionament dels gens, les proteïnes i altres molècules 
cel·lulars. 

El paper de la Medicina Nuclear, dins del camp del 
diagnòstic per la imatge, sempre s’ha adreçat a l’anàlisi 
metabòlica i funcional dels òrgans i sistemes i ha estat 
una de les disciplines pioneres en l’enfocament mole-
cular del diagnòstic per la imatge, que recentment ha 
esdevingut clau en el progrés biomèdic. En aquest con-
text, és fàcil entendre l’important paper que jugaran les 
tècniques de Medicina Nuclear, com a imatge molecu-
lar, en l’àmbit de la medicina molecular.

TeraPÈUTiCa en MediCina nUClear 
Encara que el diagnòstic basat en imatges és la prin-

cipal aplicació clínica de la Medicina Nuclear, el seu àm-
bit també inclou la terapèutica. La teràpia va ésser una 
de les primeres aplicacions mèdiques dels isòtops ra-
dioactius iniciant-se amb la utilització del Iode-131 pel 
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tractament de l’hipertiroïdisme i del càncer de tiroides. 
Altres isòtops radioactius es varen anar incorporant 
per al tractament de patologia articular, hematològica 
i oncològica. El principal avantatge d’aquesta teràpia és 
que permet una irradiació molt selectiva de les lesions, 
disminuint la irradiació en altres àrees de l’organisme.

aPliCaCió de la MediCina nUClear en 
onCologia

L’Oncologia ha estat una de les principals àrees 
d’aplicació clínica de la Medicina Nuclear des del seu 
inici. Exploracions clàssiques com la gammagrafia òssia, 
la gammagrafia de tiroides, la gammagrafia amb Gal.
li-67 o la gammagrafia de receptors de somatostatina 
han estat de gran ajuda en el diagnòstic dels pacients 
oncològics. La introducció de les tècniques de recons-
trucció tomogràfica de les imatges, adquirides en forma 
rotatòria per la gammacàmera, va donar lloc a la tomo-
grafia computada per emissió de fotó simple o SPECT 
(single photon emission tomography), que va suposar 
una millora considerable en relació a les imatges gam-
magràfiques planars. Tanmateix, la gran revolució de la 
Medicina Nuclear en els darrers anys pel que fa al diag-
nòstic oncològic ha vingut de la mà de dues tècniques: 
la Tomografia per Emissió de Positrons o PET (Positron 
emission tomography) i la cirurgia radioguiada per a la 
detecció del Gangli Sentinella [1]. 

Tomografia per Emissió de Positrons 

El radiotraçador més utilitzat en les exploracions 
PET és la 18F-2-fluor-2 desoxi-D-glucosa (FDG), que 
s’obté al marcar la desoxiglucosa amb l’isòtop emissor 
de positrons Fluor-18. La desoxiglucosa és molt sem-
blant a la glucosa i el seu metabolisme està en relació 
amb l’activitat metabòlica cel·lular. Donat que les cèl-
lules canceroses presenten un metabolisme de la glu-
cosa accelerat i alterat respecte a les cèl·lules normals, 
l’administració de FDG provoca un “atrapament meta-
bòlic” de FDG en el teixit tumoral i possibilita la seva 
visualització en les imatges de PET. La incorporació pro-
gressiva a la rutina assistencial d’altres radiotraçadors 
diferents a la FDG permet estudiar altres processos di-
ferents al metabolisme de la glucosa com, per exemple, 
la valoració de receptors tumorals específics (18F-Flu-
oroestradiol), la proliferació cel·lular (18F-Fluorotimidi-
na), la síntesi de lípids de membrana (11C-Colina, 18F-
Colina) o el transport d’aminoàcids (11C-Metionina).

La PET s’ha convertit en una eina essencial en el di-
agnòstic oncològic i té en l’actualitat un paper rellevant 

en l’estadificació inicial, reestadificació, detecció precoç 
de recurrències i valoració de la resposta a la teràpia en 
molts processos oncològics. Donat que la imatge PET 
aïllada ofereix poca informació anatòmica en compara-
ció amb altres tècniques d’imatge, s’ha imposat la uti-
lització d’equips “híbrids” PET/TC que combinen en una 
mateixa imatge l’anatomia de la TC amb el metabolisme 
tumoral que ens subministra la PET. D’aquesta manera 
es poden localitzar de forma molt precisa les alteraci-
ons que s’hi detecten (Fig.1).

Detecció del Gangli Sentinella

La cirurgia radioguiada, i concretament la seva apli-
cació en la detecció del Gangli Sentinella, ha estat 
conjuntament amb la PET un dels major avenços de la 
Medicina Nuclear en els darrers anys en el diagnòstic 
oncològic. El concepte de la disseminació seqüencial de 
les cèl·lules a través dels vasos limfàtics implica que un 
tumor maligne primari drena inicialment cap a un gan-
gli limfàtic determinat, de forma ordenada i previsible, 
denominat gangli sentinella. Si es produeix una disse-
minació metastàtica, les cèl·lules tumorals afectaran en 
primer lloc a aquest gangli limfàtic i posteriorment a al-
tres ganglis de la mateixa cadena ganglionar. 

La detecció gammagràfica del gangli sentinella i el 
seu anàlisis anatomopatològic permet evitar la limfade-
nectomia en aquells casos en el quals el resultat sigui 
negatiu, el que representa un elevat percentatge de 
pacients. La tècnica s’ha implantat en la rutina assisten-
cial de diverses neoplàsies i cada cop està tenint una 
major rellevància clínica, essent el Melanoma Maligne i 
el Càncer de Mama els tumors en els quals s’ha assolit 
una major experiència.

Teràpia

Pel que fa a l’àmbit de la teràpia, a més del tracta-
ment clàssic del càncer de tiroides amb Iode-131, es 
disposa en l’actualitat de radiofàrmacs dirigits al tracta-
ment metabòlic dels tumors neuroendocrins, limfomes, 
hepatocarcinomes, el càncer de pròstata o les metàsta-
sis òssies.

aPliCaCió de la MediCina nUClear al CÀnCer 
de MaMa

El càncer de mama és la neoplàsia més freqüent 
a les dones. A Espanya es diagnostiquen uns 26000 
casos/any, el que representa quasi el 30% de tots els 
tumors en el sexe femení. En els darrers anys s’han pro-
duït avenços significatius en el seu tractament, diagnòs-
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tic i prevenció i les contribucions més significatives en 
l’àmbit de la Medicina Nuclear han vingut de la mà de 
la PET i la detecció del Gangli Sentinella.

Tanmateix, exploracions diagnòstiques convencio-
nals de Medicina Nuclear com la Gammagrafia Òssia 
(pel diagnòstic de les metàstasis òssies) o la Ventriculo-
grafia Isotòpica (per valorar el funcionalisme ventricu-
lar), es segueixen practicant en el seguiment de moltes 
de les pacients afectes de càncer de mama. 

Fa anys, el grup de recerca que coordino, va apor-
tar la nostra experiència en un tractament innovador 
pel tractament pal·liatiu de les metàstasis òssies [2] 
i varem fer els primers intents de trobar un radiotra-
çador que permetés predir la resposta al tractament 
quimioteràpic, en aquella ocasió utilitzant 99mTc-MIBI 
[3]. Resultats molt més rellevants els varem aconseguir 
utilitzant la PET amb FDG, demostrant que aquesta 
tècnica podria predir de forma precoç la resposta a la 
quimioteràpia neoadjuvant [4], així com monitoritzar la 
resposta metabòlica en el càncer de mama localment 
avançat [5] (Fig.2). Pel que fa a la valoració de l’extensió 
de la malaltia, varem trobar que, encara que la PET amb 
FDG subestima l’estadificació limfàtica regional, és un 
instrument de gran valor per detectar metàstasis limfà-
tiques extraaxil·lars i metàstasis a distància no conegu-
des prèviament (Fig. 3). En un grup de 60 pacients amb 
càncer de mama localment avançat, la PET amb FDG va 
suposar un canvi en l’estadificació inicial en el 42% de 
les pacients [6]. 

La imatge funcional obtinguda amb la PET FDG per-
met visualitzar l’increment del metabolisme de la glu-
cosa en les cèl·lules tumorals en diferents situacions 
clíniques. Encara que el valor diagnòstic en la detecció 
de tumors de petit tamany i en l’estadificació axil·lar 
és limitat, els resultats són molt millors en els casos de 
tumors de mama més invasius. La detecció dels canvis 
en el metabolisme tumoral deguts a la teràpia admi-
nistrada ajuda a decidir si s’ha de continuar, modificar 
o aturar el tractament quimioteràpic. Per tant, la PET 
constitueix una eina prometedora en la personalització 
del tractament del càncer de mama [7].

Una de les altres línies de recerca desenvolupades 
pel nostre grup ha estat la detecció del gangli sentinella 

en diferents tumors, entre ells el càncer de mama. La ci-
rurgia d’aquesta neoplàsia és cada cop menys agressiva 
i menys radical. Durant anys es varen practicar a les pa-
cients amb càncer de mama limfadenectomies axil·lars 
sistemàtiques per realitzar l’estadificació, determinar la 
necessitat de teràpies addicionals i aconseguir el con-
trol locoregional del tumor. Donat que en un 60-70% 
dels casos les limfadenectomies eren negatives, la biòp-
sia selectiva del gangli sentinella va permetre evitar un 
elevat percentatge de limfadenectomies innecessàries. 
La tècnica es va començar a aplicar al càncer de mama 
en la dècada dels 90 [8] i ha permès fer una estadifica-
ció més precisa d’una manera menys invasiva. Les pe-
culiaritats del sistema limfàtic de la mama han fet que 
la tècnica hagi passat per diferent modificacions, entre 
les que s’hi troben l’aplicació de diferents radiotraça-
dors, la seva administració per diferents vies o la incor-
poració de nous equips de detecció intraoperatoris. Els 
nostres estudis de recerca han anat dirigits a innovar en 
aquests aspectes (Fig. 4), aportar la nostre experiència 
clínica i a contribuir a la millora en el diagnòstic i tracta-
ment del càncer de mama  [9, 10].

CaP al fUTUr
Les tècniques de Medicina Nuclear són actualment 

una eina diagnòstica clau en moltes malalties i juguen 
un important paper en el monitoratge dels tractaments. 
A la vegada, la teràpia amb radioisòtops està en un mo-
ment de gran rellevància, en el que s’estan incorporant 
noves modalitats terapèutiques. 

Per tal que la Medicina Nuclear evolucioni, necessi-
tem avenços tecnològics i nous radiofàrmacs però, si-
multàniament, els professionals ens hem de formar i 
adaptar-nos a les innovacions que van sorgint. Per pro-
gressar és fa necessària una estreta col·laboració de di-
ferents professionals: metges, físics, químics, enginyers, 
radiofarmacèutics, infermers i tècnics en diagnòstic per 
la imatge. Sens dubte, el futur de la Medicina Nuclear 
està lligat a la innovació i a la col·laboració interdiscipli-
nària i, alhora, interprofessional. Si anem tots plegats 
aconseguirem arribar més lluny.

 



68 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 2, Abril-Juny 2017 - ISSN: 1133-32866

BiBliografia
[1] Soriano A, Martín-Comín J, García AM. Medicina Nuclear 

en la práctica clínica 2ª Ed. Madrid: Grupo Aula Médica; 
2012.

[2] Pons F, Herranz R, García A, Vidal-Sicart S, Conill C, Grau JJ, 
Alcover J, Fuster D, Setoain J. Strontium-89 for palliation of 
pain from bone metastases in patients with prostate and 
breast cancer. Eur J Nucl Med 1997; 24: 1210-1214. 

[3] Fuster D, Muñoz M, Pavía J, Palacín A, Bellet N, Mateos JJ, 
Martín F, Ortega M, Setoain FJ, Pons F. Quantified 99mTc-
MIBI scintigraphy for predicting chemotherapy response 
in breast cancer patients: factors that influence the level 
of 99mTc-MIBI uptake. Nucl Med Commun 2002; 23: 31-
38.

[4] Duch J, Fuster D, Muñoz M, Fernández P, Paredes P, Fon-
tanillas M, Guzmán F, Rubí S, Lomeña F, Pons F. 18F-FDG  
PET/CT for early prediction of response to neoadjuvant 
chemotherapy in breast cancer. Eur J Nucl Med Mol Ima-
ging 2009; 36: 1551-1557.

[5] Duch J, Fuster D, Muñoz M, Fernández PL, Paredes P, Fon-
tanillas M, Skaltsa K, Domènech B,  Lomeña F, Pons F. PET/
CT with [18F] fluorodeoxyglucose in the assessment of 
metabolic response to neoadjuvant chemotherapy in lo-
cally advanced  breast cancer. Q J Nucl Med Mol Imaging 
2012; 56: 291-298.  

[6] Fuster D, Duch J, Paredes P, Velasco M, Muñoz M, San-
tamaría G, Fontanillas M, Pons F. Preoperative staging of 
large primary breast cancer with [18F]Fluorodeoxyglucose 
Positron Emission Tomography / Computed Tomography 
compared with conventional imaging procedures. J Clin 
Oncol 2008; 26: 4746-4751.

[7] Pons F, Duch J, Fuster D. Breast cancer therapy: the role 
of PET-CT in decision making. QJ Nucl Med Mol Imaging 
2009; 53: 210-223.

[8] Krag DN, Weaver DL, Alex JC, Fairbank JT. Surgical resec-
tion and radiolocalization of the sentinel lymph node in 
breast cancer using a gamma probe. Surg Oncol 1993; 2: 
335-340.

[9] Paredes P, Vidal-Sicart S, Zanón G, Pahisa J, Fernández PL, 
Velasco M, Santamaría G, Ortín J, Duch J, Pons F. Clinical 
relevance of sentinel lymph nodes in the internal mam-
mary chain in breast cancer patients. Eur J Nucl Med Mol 
Imaging 2005; 32: 1283-1287.   

[10] Vidal-Sicart S, Paredes P, Zanón G, Pahisa J, Marti-
nez-Román S, Caparrós X, Vilalta A, Rull R, Pons F. Added 
value of intraoperative real-time imaging in searches for 
difficult-to-locate sentinel nodes.  J Nucl Med 2010; 51: 
1219-1225.  
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esquerra mitjançat PET/TC amb 18F-FDG. Imatges TC (esquerra), PET (central) i fusió PET/TC 
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meitat del tractament (línia central) i post-tractament (baix)
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Fig. 1  PET/TC amb 18F-FDG. Imatges PET 
(esquerra), TC (central) i fusió PET/TC 
(dreta) que mostren captació patològica 
en adenopaties axil·lars dretes

Fig. 3  PET/TC amb 18F-FDG 
en una pacient amb càncer 
de mama esquerra localment 
avançat. Imatges PET (esquer-
ra i dreta) i fusió PET/TC (cen-
tral). A més de la captació en 
el tumor primari i una adeno-
patia axil·lar esquerra (fletxa 
curta), es detecta una metàs-
tasis a distància (vertebral) no 
coneguda prèviament (fletxa 
llarga)

Fig. 4  Reconstrucció 3D d’un estudi de detecció del gangli senti-
nella. Després de la injecció intratumoral del radiotraçador en la 
mama dreta, es detecta el gangli sentinella en l’aixella homolateral

La medicina nuclear en el diagnòstic i la teràpia oncològica. Aplicació al càncer de mama
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Dossier. Desenvolupament històric de l’hemoteràpia a Catalunya

iniCi i desenvolUPaMenT de les TransfUsions a CaTalUnya: 
la gUerra Civil

HERváS PUyAL, Carles 
 Acadèmic corresponent

Si hem d’escollir una fita inicial, recordarem que al 
maig de 1881 el catedràtic de cirurgia i acadèmic nu-
merari d’aquesta institució, el professor Antonio Mo-
rales administrà una transfusió sanguínia a un pacient 
a qui li havia practicat una amputació. La sang un cop 
extreta fou batuda i posteriorment injectada. El donant 
fou l’estudiant Pedro Hechavarria i Sanchez a qui la 
Gaceta Médica Catalana no dubtà en homenatjar tot 
dedicant-li unes pàgines especials1. Els descobriments 
posteriors, bioquímics i tecnològics (els grups sanguinis 
per Landsteiner a principis de segle, la addició de citrat 
sòdic per evitar la coagulació o la xeringa de Jubé) faci-
litaren que la transfusió no hagués de ser un fet gaire 
bé heroic.

Així s’arriba al que podríem considerar com el moment 
fundacional de l’època moderna de les transfusions a 
Catalunya. El punt de partida el situem l’any 1933 quan 
s’organitza oficialment el Servei de Transfusió sanguínia, 
adscrit al Laboratori de Bacteriologia i Serologia de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau. Queda sota la direcció 
de Ricard Moragas i Gràcia amb Manuel Miserachs Rigalt 
i Josep Grau i Colomé com a metges auxiliars. Les esta-
dístiques però, són molt modestes. L’any 1932, quan el 
servei encara no estava plenament constituït, es van fer 
28 transfusions, incrementant-se el número progressiva-
ment els anys següents: 63 en 19332, 109 en 19343 i 128 
el 19354, l’últim any del que disposem d’estadística. Són 
xifres molt allunyades de les vint diàries que es feien a 
Paris i que recull Miserachs en el seu llibre La Transfusió 
de Sang de 1934, inclòs en la sèrie de Monografies Mè-
diques5. A casa nostra la transfusió s’administrava de 
forma prioritària en pacients afectes d’anèmia aguda i 
sempre utilitzant el mètode directe, és a dir, de donant 
a receptor. A partir de les observacions pràctiques aviat 
s’amplià l’espectre de les seves indicacions. I és preci-
sament Miserachs en el seu llibre ja citat qui es mostra 
com  un dels primers en comprendre les grans possibi-
litats terapèutiques de l’hemo-transfusió, tot afirmant 
que més enllà del seu ús en les anèmies agudes motiva-

des per hemorràgies també podria ser útil com a coad-
juvant per incrementar les defenses de l’organisme en 
el curs de malalties cròniques o fins i tot en quadres ca-
rencials. En la mateixa línia, Josep Bayona i Martí, met-
ge de l’Hospital Clínic, adjunt de la Clínica d’Obstetrícia 
del professor Pere Nubiola, i ferm defensor del mètode 
directe, apuntava quatre efectes terapèutics que podia 
aportar una transfusió: hemostàtics (hemorràgies i he-
mofílies), hematopoiètics (anèmies criptogenètiques i 
pernicioses), dessensibilitzants (autohemoteràpies) i 
antiinfecciosos (immunotransfusió)6.

Però el gran escull per a la definitiva consolidació de 
la terapèutica transfusional continuava sent la neces-
sitat de disposar d’un grup escollit, fidel i suficient de 
donants. Tot i les mesures aplicades, a l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau a principis de 1936 el problema no 
estava solucionat tal com es posa de manifest a través 
de les paraules del propi director del servei, el Dr. Ri-
card Moragas: “Aquest any, encara, el servei de dadors 
de dintre l’Hospital ha estat molt migrat, malgrat pagar 
l’Administració una indemnització en metàl·lic, que han 
percebut exclusivament individus del cos d’infermers o 
mossos. Altres vegades hem hagut de recórrer a dona-
dors professionals de fora de l’Hospital, que s’han pres-
tat per una volta, a tarifa baixa, a donar la seva sang. La 
majoria de les vegades hem procurat escollir els dona-
dors de la família dels pacients, amb la  qual cosa hem 
evitat a l’Hospital el desembors de la quantitat assigna-
da a n’aquest servei”7.

la gUerra Civil
Una conseqüència immediata de l’aixecament militar 

de juliol de 1936 fou l’allau de ferits que es produïren a 
les lluites desfermades primer per aturar el cop als car-
rers de les principals ciutats de Catalunya i després en 
el curs dels combats que enfrontaren les columnes de 
milicians i els rebels que s’havien apoderat de les capi-
tals aragoneses. Des del primer moment, les autoritats 
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sanitàries van veure clar que seria necessari l’ús de les 
transfusions de forma massiva i en difícils circumstànci-
es, i per aquesta raó en moltes de les expedicions que 
marxaven als fronts hi figurava un metge transfusor com 
a membre del personal sanitari i dels equips quirúrgics. 
Hem trobat diferents noms8: Josep Vives Mañé, que el 
24 de juliol de 1936 surt cap a Casp amb la columna Or-
tiz en funcions d’anestesista i posteriorment de transfu-
sor; Francesc Garcia Guardiola, cap del servei de trans-
fusions que acompanya l’expedició a Mallorca l’estiu del 
36 i que al novembre treballarà en un tren quiròfan; els 
metges de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Manu-
el Miserachs i Joan Badosa, membres d’una expedició 
que surt a principis de setembre amb destí cap a Flix 
i la Puebla de Híjar; i Santiago Mas Servet, transfusor 
del tren núm. 20 l’octubre de 1936. Però la dificultat 
per disposar de donants es fa present de seguida, com 
es constata en un reportatge d’aquells moments sobre 
un tren quiròfan on es destaca com a fet remarcable la 
col·laboració de diverses persones oferint-se per donar 
sang: “un camarada de Sarinyena, el fogoner del tren, 
companys del comitè de proveïments i fins i tot els ve-
ïns del poble proper on el tren es trobava estacionat”9.

És en aquest moment en que sorgeix la iniciativa de 
crear un banc de sang conservada situat a reraguarda 
i que permeti fornir les necessitats del front. La histò-
ria es ben coneguda10,11. Dos metges presents al front 
d’Aragó, el Dr. Wenceslau Dutrem i la Dra. Serafina Pal-
ma, conscients de les dificultats per poder practicar en 
tots els casos la transfusió directa, escriuen al seu com-
pany el Dr. Frederic Duran Jordà suggerint-li la creació 
d’un banc de sang12. A mitjans d’agost de 1936, Duran 
Jordà es trobava treballant a l’Institut Clínic de Montju-
ic, pabelló de La Caixa a l’Exposició de 1929 i que avi-
at es va convertir en l’Hospital núm. 18 sota el control 
del Partit Socialista Unificat (P.S.U.). Duran Jordà no 
era transfusor, però havia estat analista del dispensa-
ri de Digestiu de la càtedra del Prof. Antoni Trias i cap 
del laboratori del Institut Frenopàtic de Les Corts. Ac-
ceptà l’encàrrec, i tot seguit es dedicà a organitzar una 
estructura que haurà de resoldre dos tipus de proble-
mes: biològics i estratègics. De forma molt resumida, 
els primers els va solucionar recollint sang de diferents 
donants, fent-la incoagulable afegint-hi una solució de 
citrat sòdic al 4% i glucosa a l’1%, i després de sotme-
tre-la a controls de possibles infeccions, envasant-la en 
flascons individuals de 300 cc de capacitat utilitzant el 
model auto-injectable “Rapide” del Laboratori Pujol i 
Cullell. El desafiament estratègic també es va superar 

amb èxit: en poc temps es van reclutar més de 3000 
voluntaris, que van permetre ritmes d’extracció de 150 
donacions en dues hores, obtenint de 25 a 30 litres de 
sang per hora13. La sang obtinguda s’emmagatzemava al 
banc en frigorífics i s’enviava al front per mitjà de cami-
ons proveïts de neveres.

El Servei de Transfusions començà a funcionar l’agost 
de 1936. Inicialment depenia del comitè de sanitat del 
P.S.U. i tenia com a finalitat proveir les necessitats de les 
seves pròpies columnes desplaçades al front d’Aragó. 
L’octubre de 1936 es creà oficialment el Servei de Trans-
fusió de Sang al Front, ara sota la dependència del Con-
sell de Sanitat de Guerra. Posteriorment, quan al juliol 
de 1937 una Ordre del Gobierno de la República crea 
els “Servicios de Transfusión de Sangre del Ejército”, el 
Servei de Barcelona, inclòs dins aquella organització, 
passa a dependre definitivament del Ministerio de la 
Guerra. Situat com ja s’ha dit a l’Hospital núm. 18, al 
febrer de 1938 es traslladà a un nou local al carrer Ma-
llorca, núm. 21614. El Servei va assortir preferentment el 
front d’Aragó, però durant el curs de la guerra també va 
enviar sang als fronts del centre (com van testimoniar 
els Drs. Broggi i Massons, presents en diferents escena-
ris bèl·lics) i finalment als hospitals improvisats durant 
la batalla de l’Ebre.

No hem d’amagar que el mètode de Duran Jordà va 
rebre critiques des del primer moment. I entre els pro-
pis col·legues es va destacar el director del servei del 
llavors ja conegut com a Hospital General de Catalunya, 
el Dr. Ricard Moragas que en una conferència pronunci-
ada a finals de desembre de 1936 en el sí de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears es ma-
nifestà clarament a favor de les transfusions directes, 
amb sang sense modificar, i considerava la sang conser-
vada com un simple recurs per situacions d’extremada 
urgència i només quan per diverses circumstàncies no 
apareixien els donadors voluntaris15. A la mateixa sessió 
Manuel Miserachs va parlar del Servei de Transfusions 
organitzat pel P.S.U. per abastir el front d’Aragó i ma-
nifestà també el seu escepticisme davant l’ús de sang 
conservada pel possible perill d’haver de rebutjar la 
sang per no utilitzar-la abans del temps de caducitat o 
per la manca d’aparells termoreguladors en els llocs de 
socors propers al front16.

Clarament, la metodologia de Duran-Jordà es mos-
trava ben diferent de la que obstinadament defensaven 
altres companys del seu entorn. Una prova més la te-
nim quan a primers de juliol de 1937 s’organitza el Ser-
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vei de Transfusió de Sang de la Creu Roja de Barcelona 
i es posa sota la direcció de Miserachs. Encara que pen-
sat fonamentalment per donar servei als hospitals de 
Barcelona, el seu funcionament depèn d’una llista de 
donants que son mobilitzats per atendre les necessitats 
de transfusió directa allà on són requerits. Amb aquest 
plantejament no sorprèn que la seva activitat fos més 
aviat modesta: entre agost de 1937 i gener de 1938 va 
realitzar 164 transfusions, una xifra totalment insufici-
ent per cobrir les necessitats d’un front de guerra17.   

Però la utilitat del mètode de Duran Jordà com a re-
curs per atendre les necessitats urgents i massives de 
sang a l’escenari dels hospitals propers al front o en el 
cas de catàstrofes a la reraguarda quedà ben demos-
trada amb els testimonis, no gaire abundants, tot s’ha 
de dir, dels professionals que en varen fer ús. El ja citat 
Josep Vives Mañé, a principis de 1938 quan era tinent 
metge del Laboratori de l’Exèrcit de l’Est, publicà un ar-
ticle amb la seva experiència de 130 transfusions amb 
el mètode Duran en el que afirmava que dit mètode es 
basava en un dispositiu genial que oferia l’avantatge 
de ser ràpid i còmode. En el front el considerà insubs-
tituïble i es declarà defensor aferrissat, sense deixar 
de banda per descomptat la transfusió directa18. Més 
demostrativa és l’aportació del Dr. Rafael Pulido Cuchí, 
que entre agost de 1937 i setembre de 1938 fou cap 
d’un equip quirúrgic al Tren Hospital núm. 20. Amb 
aquesta unitat es desplaçà per diferents fronts (entre 
Belchite i l’Ebre) i en aquest període de temps atengué 
1006 ferits. En 116 casos es va considerar necessària 
l’administració d’una transfusió sanguínia. En tots els 
casos es va utilitzar la transfusió indirecta, és a dir, amb 
sang conservada subministrada per un banc de sang 
(procedent de Valencia o de Barcelona). La sang va ar-
ribar regularment excepte durant la batalla de Terol, 
quan la via de subministrament va quedar tallada per 
la neu. I només en dos casos de hemorràgia gravíssima 
es va utilitzar també de forma complementària la trans-
fusió directa. Aquesta estadística demostra una notable 
eficàcia en la logística dels recursos sanitaris i contrasta 
amb la situació dels primers mesos de la guerra quan 
els equips quirúrgics depenien de donants voluntaris19.

En una valoració final, Duran Jordà declarava que fins 
a finals de 1939 el Servei de Transfusions havia obtin-
gut 9.000 litres de sang producte de 20.000 extracci-
ons que havien permès preparar 27.000 flascons. Amb 
una llista de 28.900 donants, el laboratori també havia 
destinat una secció a la preparació de sèrums pel trac-

tament de diferents malalties, com la poliomielitis, el 
tifus, el xarampió o l’escarlatina. I fins i tot es dedicà a 
investigar proves de paternitat o a fer biologia experi-
mental20. Com a resum, es pot afirmar que Duran Jordà 
es va avançar en dos conceptes posteriorment claus en 
l’hemoteràpia: tot defensant els avantatges de la sang 
conservada en una època en que sistemàticament s’in-
dicava la transfusió amb sang fresca anticipà clarament 
els bancs de sang; i per altra banda, mentre estudia-
va el subministrament de plasma com a substitut de la 
transfusió sanguínia total apuntava ja la possible utilitat 
que podia reportar la injecció separada de les diferents 
fraccions hemàtiques21.

Tota aquesta obra va ser deliberadament ignorada 
un cop acabada la guerra, aprofitant la forçada marxa 
de Duran Jordà cap a l’exili. Mentre el món anglosaxó 
descobria l’aportació del metge barceloní, el seu nom 
desapareixia dels escrits post-bèl·lics dels seus col-
legues22 o era despatxat amb dues ratlles en un text del 
hematòleg Carlos Elósegui, que havia dirigit el “Servicio 
Oficial de Sangre Conservada” de l’exèrcit franquista i 
que en el seu Manual de Hemoterapia de 1954  es limi-
ta a recordar, com a tota referència, que “paralelamen-
te a esta organización del Ejército nacional, existieron 
en la zona enemiga otras dos, una en Madrid, y otra 
en Barcelona, dirigida por el doctor Duran Jordà, que 
llegó a ser un verdadero modelo por su organización y 
por su perfecta y bien dispuesta instalación”23. Passaria 
molt de temps fins que el seu treball pogués ser per fi 
degudament reconegut i honorat.           
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Universitat de Barcelona

inTrodUCCió
Per a mi és un honor i un plaer escriure sobre el des-

envolupament dels serveis hospitalaris de transfusió i 
en particular sobre el servei d’Hemoteràpia de l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona. Especialment perquè em dona 
l’oportunitat de poder recordar i homenatjar una figura 
a qui considero un dels meus mestres, el Professor Ri-
cardo Castillo Cofiño. 

Perfil Professional del Professor CasTillo
Ricardo Castillo Cofiño va néixer a Montblanc, pro-

víncia de Tarragona el 1926. Però aviat va venir a Bar-
celona. Va acabar el batxiller a l’Institut Maragall l’any 
1943 i va començar els estudis de Medicina a la Univer-
sitat de Barcelona a on es va llicenciar el 1950. Dos anys 
després, va guanyar la plaça de metge intern a la Càte-
dra de Farmacologia que dirigia el Professor Francisco 
García-Valdecasas Santamaría de la Facultat de Medi-
cina. Allà, ràpidament, va començar a encarregar-se de 
l’Hemoteràpia de l’Hospital.1

El diumenge 8 de febrer de 1998 el Professor Cas-
tillo va llegir el discurs d’ingrés como a acadèmic nu-
merari de la Reial Acadèmia de Medicina, titulat 
“Hemorràgia i trombosi, dos desequilibris oposats 
d’una mateixa fisiologia”.2 Aquell discurs va ser con-
testat pel Doctor Ciril Rozman i Borstnar. En aquell  
discurs de benvinguda, el Professor Rozman va escriu-
re “Com a metge intern encarregat de suport hemote-
ràpic, moltes vegades d’urgències, Castillo va adquirir 
una gran fama entre tots els equips d’urgències parti-
cularment de cirurgia, perquè la seva disponibilitat con-
tinuada -atès que pràcticament vivia a l’hospital, el va 
convertir en una figura insubstituïble al Clínic dels anys 
50”3.

Posteriorment se’n va anar a França per ampliar els 
seus coneixements amb els professors Pierre Cazal i 
Jean Pierre Soulier, consolidant-se definitivament el seu 
interès professional per l’Hemoteràpia i l’Hemostàsia.

El 1965 va ser nomenat Cap de Servei d’Hemoteràpia 
i Hemostàsia de l’Hospital Clínic. El 1970 va ser nomenat 
professor agregat d’Hemoteràpia i al 1980 va accedir a 
la Càtedra d’Hemoteràpia de la Facultat de Medicina de 
la Universitat de Barcelona, sent el primer i per ara únic 
Catedràtic d’Hemoteràpia nomenat a la Universitat 
Catalana i Espanyola.

El Professor Castillo va ser un capdavanter de l’He-
moteràpia en el nostre país. Sempre amb un pragmatis-
me basat en un profund coneixement de l’especialitat i 
una activitat regida per un judici ètic fora de lo comú. 
En el Servei que va crear es varen anant incorporant els 
successius avenços que van anar apareixent en el camp 
i abandonant aquelles pràctiques que les evidències ci-
entífiques van acabar demostrant que eren una amena-
ça per la seguretat dels receptors. Com per exemple la 
donació de sang remunerada.

Una indicació del nivell assolit pel servei d’Hemote-
ràpia de l’Hospital Clínic va ser el fet que quan l’Associ-
ació Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia va crear el 
Programa d’Acreditació de Bancs de Sang el 1972, amb 
la finalitat d’estimular la introducció dels controls de 
qualitat als Bancs de Sang del país, el primer que es 
va acreditar a Espanya, va ser el Banc de Sang de l’Hos-
pital Clínic de Barcelona el 1974.4

El Servei del Professor Castillo també ha destacat per 
un altre raó: en el seu servei es varen formar o han re-
alitzat estada més o menys llarga molts dels professio-
nals que ens hem dedicat a l’Hemoteràpia a Catalunya i 
a Espanya en els últims anys
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A la Universitat, la seva sensibilitat per la docència, 
el van portar a assumir càrrecs de responsabilitat, entre 
d’altres, el de cap d’estudis entre els anys 1973 i 1974 o 
el de vicedegà des del 1979 al 1982. Igualment, va for-
mar part de la comissió encarregada de posar en marxa 
el nou pla dels Estudis de Medicina.

Durant la seva llarga trajectòria professional el Pro-
fessor Castillo va participar en nombroses activitats as-
sociatives. Entre altres va ser president de l’Associació 
Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia entre 1981 i 
1983 i el 1991 organitzà la reunió dels Subcomitès de 
la Societat Internacional de Trombosi i Hemostàsia a 
Barcelona.

En reconeixement al mèrit científic i tecnològic, la 
Generalitat de Catalunya li van concedir la medalla 
Narcís Monturiol el 1991. Dos anys després, el 1993, 
el tornà a guardonar amb la Medalla Josep Trueta i el 
2001 va rebre el premi Jordi Gol i Gorina a la trajectòria 
professional i humana, de l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques de Catalunya i Balears.

En memòria seva, la Societat Catalano-Balear de 
Transfusió Sanguínia va crear el premi Ricardo Casti-
llo a la millor publicació en Hemoteràpia realitzada a 
Catalunya, que vaig tenir l’honor de rebre al 2012. A 
més la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y 
Terapia Celular va crear al 2002 la Lección Commemo-
rativa Ricardo Castillo en el seu congrés anual per ho-
menatjar professionals amb una destacada trajectòria 
en l’Hemoteràpia. La Societat Española de Trombosis y 
Hemostasia també va crear una lliçó commemorativa 
en el seu congrés anual conjunt amb l’Associació Espa-
nyola d’Hematologia i Hemoteràpia. El primer en dictar  
l’esmentada lliçó va ser el Dr. James G. White de Min-
nesota, EEUU, al 2002 a Tarragona. Aquest fet reflexa 
perfectament les dues vessants professionals que el 
Dr. Castillo va desenvolupar de forma reeixida i àmplia-
ment reconeguda pels seus col·legues al llarg de la seva 
vida, l’Hemoteràpia i l’Hemostàsia.

El professor Castillo ens va deixar el mes de novem-
bre de 2001, als 75 anys de edat. Una neoplàsia de pàn-
crees contra la que portava temps lluitant, va acabar 
amb la seva vida, model d’honestedat i dedicació a la 
Medicina.5

Hem parlat del que va passar a l’Hospital Clínic, però 
com va evolucionar l’hemoteràpia a la resta d’Hospi-
tals? Amb la fi de la Guerra Civil, el Servei de Transfusió 
de Sang de Barcelona creat pel Dr. Frederic Duran i Jor-

dà6 es va dissoldre i cada hospital o clínica van haver de 
crear els seus propis serveis. 

Durant la postguerra, la sang es va tornar en una 
substància molt valuosa que es va convertir en el prin-
cipal recurs econòmic per a molta gent que es venien la 
sang per poder sobreviure. 

Hi havia fins i tot intermediaris que reclutaven gent 
pel carrer i a canvi d’una comissió els acompanyaven als 
laboratoris. Entre aquests hi havia el centre de tubercu-
losos del carrer Torres Amat, els Laboratoris Grífols al 
carrer Jesús i Maria, o la Clínica Plató al front de la qual 
estava el Dr. Jordi Guasch i a on es feien transfusions 
sanguínies de forma regular.

El gener del 1951 es va provar de regular la venda de 
sang però sense èxit. A l’any 1956 van ser creats els Ser-
veis Regionals d’Hemoteràpia a les Residències del Se-
guro Obligatorio de Enfermedad que es van construir a 
Madrid, Barcelona, Sevilla i Saragossa. Posteriorment a 
l’any 1963 es van crear les primeres Germandats de Do-
nants Voluntaris que hi va haver després de la guerra.7 

El 1968 l’extracció es pagava a 400 pessetes i se’n po-
dien fer dues al mes (tot i que hi havia gent que hi anava 
cada setmana i posava en perill la seva salut). Aquest 
tema no va ser motiu de debat polític fins anys després, 
quan la societat va considerar impròpies les cues espe-
rant per vendre’s la sang. 

Al 1974, Josep Maria Carandell i Robusté explicava 
al seu llibre Guía secreta de Barcelona que a la ciutat 
hi havia diversos bancs de sang. A part dels Grífols, hi 
havia la Creu Roja (que no pagava res), l’Hospital Clínic 
(que pagava poc) i la Seguretat Social, que podia pagar 
fins a 750 pessetes per extracció.8

Finalment, a l’octubre del 1985 amb la publicació del 
Reial Decret que va crear el Pla Nacional d’Hemoteràpia 
es var prohibir la donació remunerada i s’inicià la crea-
ció dels primers centres de transfusions.

Aquest fet va provocar una canvi radical en l’organit-
zació hemoteràpica de l’Estat. Seguint una tendència 
nascuda a centre-Europa, i recollida fins i tot en una 
Directiva Europea, es van començar a crear organitzaci-
ons centralitzades encarregades de la promoció, recol-
lecció de les donacions, comprovacions analítiques i la 
preparació dels components sanguinis. Sempre seguint 
els principis de la donació voluntària, altruista i no re-
munerada. El que serien els centres de transfusions.

Desenvolupament dels serveis hospitalaris de transfusions. El cas de l’Hospital Clínic de Barcelona. El Dr. Ricard Castillo, primer catedràtic d’hemoteràpia
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Aquestes organitzacions seran les encarregades de 
subministrar als hospitals els components sanguinis 
per a transfusió. Als serveis de transfusions hospitalaris 
continuaran realitzant les proves de compatibilitat ne-
cessàries abans de transfondre.

També a Catalunya es va crear un centre de trans-
fusió centralitzat i els hospitals van deixar progressiva-
ment d’actuar com a centres de recol·lecció i preparació 
de components sanguinis.

El 20 de gener de 2006, el servei d’Hemoteràpia de 
l’Hospital Clínic de Barcelona va ser l’últim dels Bancs 
de Sang hospitalaris que va deixar de funcionar a Ca-
talunya, tancant així una història de quasi 70 anys de 
funcionament i d’excel·lència.

agraïment

Voldria agrair sincerament a les persones que amb el seu 
testimoni m’han ajudat a completar aquesta conferència, es-
pecialment al Professor Ciril Rozman i a la Sra. Mercè Jané i 
Vidal
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CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Acadèmic numerari

inTrodUCCió. 
En el desenvolupament històric, que és recent, de 

l’hemoteràpia a Catalunya hi ha dos moments clau en 
que se situa a un primer nivell, un és en el seu inici i 
l’altre a l’actualitat. I entremig una tasca eficaç de con-
solidació de l’assistència. 

* El primer punt rau en un episodi bèl·lic, la guerra 
civil de 1936-1939, amb la gran quantitat de ferits, en 
un moment històric en que ja era possible el submi-
nistrament de sang, perquè ja es coneixien els primers 
grups sanguinis. Però calia desenvolupar el subminis-
trament en gran escala, per les necessitats de la guerra. 
En aquest punt fou necessària una gran capacitat orga-
nitzativa, que en el nostre cas fou liderada per Frederic 
Duran Jordà. Així hi hagué la possibilitat de fer transfu-
sions a la reraguarda immediata del front de guerra. Ho 
explica el doctor Carles Hervàs.

* El segon punt està en la utilització fragmentada de 
la sang, els hemoderivats, que han permès un desenvo-
lupament científic i industrial, en el qual una empresa 
catalana s’ha situat en un dels primers llocs del món. En 
tres generacions s’ha passat d’un laboratori d’anàlisis 
d’un despatx privat d’un metge a la Rambla de Catalu-
nya de Barcelona, a ser una de les grans empreses del 
sector. Ho explica el Sr. Víctor Grífols. 

* I entremig, pràcticament mig segle, del temps de la 
guerra al temps actual, hi ha hagut el desenvolupament 
i consolidació de la capacitat assistencial, de la feina de 
cada dia de cara als malalts. Hi hagué puntes més altes, 
amb creació i consolidació d’un servei, al redós de la 
universitat i el seu hospital, el Clínic, però també amb 
el seguit de persones que han assegurat, des d’altres 
punts assistencials, la qualitat i l’eficàcia d’un servei.

** En aquest període intermedi separem dos parts. 
Una, el principal centre motor, l’Hospital Clínic, amb 
l’empenta inicial de la càtedra de farmacologia, creant 
(potser millor: tornant a crear) el servei hospitalari de  

 
 
 
transfusions, i després la dotació d’una càtedra, amb el 
doctor Ricardo Castillo com a motor més visible. Ho ex-
plica el Dr. Manuel Lozano. 

La segona part, els altres hospitals, el conjunt que no 
està tan visible en un primer pla, però amb un esforç i 
un nivell considerables. Serà el meu tema: la tasca en el 
segon nivell. Alguns són contemporanis rigorosos, pràc-
ticament de la mateixa dècada de Duran Jordà, que és 
qui va obtenir més repercussió de la seva activitat.

** La consolidació ve determinada per les possibili-
tats tècniques i les necessitats assistencials. Es desen-
volupa quan un hospital que necessita sang pot tenir al 
mateix temps la possibilitat de captar-la i de subminis-
trar-la. A Catalunya l’Hospital que pot fer-ho amb més 
eficàcia en els anys de la postguerra és el Clínic, annex a 
la Facultat de Medicina. I és gràcies a l’existència d’una 
càtedra de farmacologia, portada pel doctor Francisco 
Garcia-Valdecasas, que crea el servei de transfusions, 
portat pel Dr. Armengol. Després, al cap de bastants 
anys, aprofitant els canvis en l’estructura de les càte-
dres i la creació del nivell de professor agregat, el ma-
teix Valdecasas aconsegueix la dotació d’una plaça per 
a Hemoteràpia, que guanya el doctor Ricard Castillo, 
que era el cap del servei hospitalari de transfusions. 
Després passarà a catedràtic.

** De forma paral·lela en el temps s’anirà creant un 
gran servei d’Hematologia Clínica, amb la seqüència: 
Pedro-Pons, Farreras, Rozman, avui amb una forta pro-
jecció internacional, que dona un gran prestigi a l’Hos-
pital, sobre tot quan s’uneix en molts aspectes a l’activi-
tat dels trasplantaments. Però això queda ja per fora del 
tema d’avui. De tota manera cal recordar que, si més 
no oficialment, es continua parlant d’ “Hematologia i 
Hemoteràpia”. 

QUÈ Passava en els alTres CenTres i serveis? 
Hi ha diferents nuclis de creixement, que en aspectes 

diversos fan créixer l’hematologia (l’especialitat sence-
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ra) i també l’hemoteràpia (la utilització terapèutica de 
la sang). Sovint, més al començament, aquestes funci-
ons s’entrecreuen. Ho veurem sense ordre de prioritats 
i les raons d’edat també compten perquè marquen si hi 
ha o no l’experiència dels anys de guerra. Remarquem, 
perquè sovint ni tan sols es recorda, que la idea inici-
al de les transfusions, va venir de les necessitats dels 
serveis de cirurgia, i que dues de les personalitats més 
actives en aquest camp van començar com a alumnes, 
interns, en càtedres de cirurgia. Miserachs en la del Dr. 
Bartrina, i sobretot Armengol Peracaula en la del Dr. 
Anton Trias Pujol. Aquest fou potser el promotor inicial 
més actiu de les transfusions al Clínic.

l’oBra del doCTor ManUel MiseraCHs  
(1906-1980)

El doctor Manuel Miserachs i Rigalt, nascut el 2 de 
desembre de1906 a Barcelona, tenia gairebé 30 anys 
quan va començar la guerra. I ja tenia una certa experi-
ència en l’estudi i tractament de les malalties de la sang. 
S’havia llicenciat el 1930, amb un expedient brillant i 
premi extraordinari de llicenciatura. El seu pare era far-
macèutic i ell també va fer estudis de farmàcia. Quan la 
carrera havia estat intern de la càtedra de cirurgia que 
portava el doctor Bartrina. Aviat fou metge de l’ajunta-
ment (Assistència Mèdica Municipal). Es vol dedicar a 
les anàlisis i el 1932 té el títol d’especialista a l’Hospital 
de Sant Pau. Del 1933 fins el 1949, serà metge de sant 
Pau, en el servei de transfusions. Aviat es va incorporar 
també a la Creu Roja. Quan la guerra, des del mateix 
hospital, que aleshores es digué Hospital General de 
Catalunya, i militaritzat, va fer una feina molt activa en 
aquest camp, col·laborant amb l’equip de Duran Jordà. 

Ja en temps anteriors a la guerra havia publicat sobre 
el tema. 

- “Elecció de donadors en la transfusió de sang”, (B. 
1934) 

“Organització dels serveis de transfusió en temps de 
guerra”. La Medicina Catalana, 1936-1937, núms. 39-
40, pp. 341-345

- A la col·lecció de Monografies Mèdiques, creada 
per Jaume Aiguadé, publicà l’any 1934, el volum 80: “La 
Transfusió de sang”. 

** Repetirà el tema a la nova col·lecció de la post-
guerra “Transfusión sanguínea”, Barcelona (BYP) 1940. 

I encara més tard: “La transfusión de sangre” Barce-
lona (Seix & Barral) 1947

Quan a s’acaba el conflicte militar, guanya, per opo-
sició, la plaça de director del Laboratori de l’Hospital 
d’Infecciosos, director del primer banc de Sang de Bar-
celona, l’any 1962, fins el 1979. També fou membre, 
i president, de l’Associació Catalana d’Hematologia i 
Hemoteràpia, i membre directiu d’associacions de do-
nants de sang. Precisament va morir, el 6 de maig de 
1980, quan estava fent una conferència a Manresa, en 
un grup de donants de sang. Aquesta, la captació de 
donants, va ser una de les idees directrius de la seva 
activitat. 

Fou membre corresponent, des del 1948, de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Barcelona, ara de Catalunya, 
publicant algun treball a la seva revista: 

-- “Grupos sanguíneos en Cataluña. Comentarios a 
15.000 determinaciones propias”. Anales de Medicina 
y Cirugía, 1949, 47 (25), pp. 394-409. 

Entre les publicacions cal esmentar també les traduc-
cions: va traduir el llibre de Pietro de Nicola “Diagnósti-
co de los defectos de la coagulación” (Barcelona, 1955), 
i de Paolo Introzzi ”Terapéutica de los defectos de la co-
agulación” (B. 1955). 

** Miserachs Rigalt, M: “El servicio de transfusión de 
sangre, seis meses de funcionamiento”, Cruz Roja Esp. 
Bol. Of. de la Brigada nº 1” 1938, 217, pp. 19-21

Miserachs, queda, entre els que es van dedicar a 
aquest camp com el més dedicat a la captació de do-
nants. Ja he dit que morí en el curs d’un acte on feia una 
conferència amb aquesta finalitat. 

l’aCTiviTaT de Jordi gUasCH i sagrera  
(1903-1988)

Va ser un altre dels coetanis, en els anys en que 
emergia l’hematologia com a especialitat clínica i tera-
pèutica (les transfusions de sang). Va néixer a Barcelona 
el 21 de febrer de 1903 i va morir el 30 de desembre 
de 1988. Batxiller el 1919, va acabar la llicenciatura de 
medicina el 1926. Anà a especialitzar-se a Suïssa, amb 
Otto Naegeli i Karl Rohr. Fou metge de la càtedra del 
doctor Ferrer Solervicens, dirigint el laboratori des de 
l’any 1929. El 1933 es va adscriure a la Clínica Platon. 
Va participar en els Congressos de Metges de Llengua 
Catalana. En el VIè, de 1930, va presentar el treball 
“Considerations sobre les relacions entre l’esprú i l’anè-
mia perniciosa”, amb Ramon Surinyac. Ja havia comen-
çat a publicar amb una discreta assiduïtat. Autor de “El 
tractament de les anèmies”, 1931, en la col·lecció de 

 Jacint Corbella I Corbella
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Monografies Mèdiques dirigida per Jaume Aiguader, 
els núms. 49-50.; i amb M. Taverna Torm “L’esplenocon-
tracció adrenalínica”, (B. 1933). El 1935 l’Agrupament 
Escolar de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques li edità el 
llibre “Hematologia”. Havia estat redactor de “Moni-
tor Mèdic” (1928) i de “Acta Mèdica Ibero-americana”, 
1935. El 1936 publicà a La Medicina Catalana, el treball 
“Les diàtesis hemorràgiques”. 

Acabada la guerra se li prohibí l’entrada a l’hospital. 
Estant en plena activitat cap els anys 1960 quedà sense 
visió per un accident de caça. 

El 1943 va publicar, a la col·lecció de Monografies Mi-
guel Servet, un text sobre “Paludismo, kala-azar, fiebre 
recurrente”. Recordem que el paludisme havia estat el 
motiu de la vinguda de Gustavo Pittaluga, el gran factò-
tum de l’inici de l’hematologia a Espanya, i del seu pas 
de l’estudi de les infeccions l’interès per l’estudi de la 
sang. El 1962, Guasch va fer el capítol “Plasmocytome 
(Myelomes multiples des os)”, dins de l’Encyclopédie 
médico-chirurgicale. 

La seva obra més important fou la creació i publicació 
de la revista “sangre”, (1956), que ha tingut una vida 
molt llarga. 

Al principi i durant alguns anys va tenir la seu, i re-
dacció, a la Clínica Plató, Copèrnic 28. Després va passar 
a Saragossa, dirigida per Antoni Raichs i Solé, que era 
deixeble seu. Raichs (1920-1988), va guanyar la direcció 
del servei d’Hematologia i Hemoteràpia de la Residèn-
cia de la SS de Saragossa i allà hi va radicar la revista. 

Tot i que Guasch era més hematòleg que hemotera-
peuta, cal considerar el títol inicial de la revista, el 1956: 
“Sangre. Revista de Biología y Patología sanguíneas y 
Hemoterapia”. (Rozman, 2008, pp. 67-76). Guasch fou 
membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medi-
cina de Barcelona (ara de Catalunya), i va ser candidat 
a membre numerari en una final ajustadíssima que va 
guanyar Pere Farreras i Valentí. 

el doCTor anToni arMengol i PeraCaUla 
(1891-1966)

Cronològicament és una mica anterior, en certa ma-
nera precursor en una dècada, però la realitat dels fets, 
tant tècnics com polítics, homogeneïtzà l’activitat. Ha-
via nascut a La Garriga el 30 d’agost de 1891, i morí a 
Barcelona el 28 d’abril de 1966, poc abans d’arribar als 
75 anys. Va començar els estudis a Barcelona, i al cap 
d’un temps passà a Saragossa. Va treballar a l’Hospital 

Clínic i el doctor Anton Trias, catedràtic de cirurgia, li 
va encarregar, juntament amb Francesc Martínez Ri-
bera, que es cuidés del que va ser el primer servei de 
transfusions de l’Hospital Clínic, on continuà treballant 
després de la guerra. Havia participat en els Congressos 
de Metges de Llengua Catalana, col·laborant a la revista 
“La Medicina Catalana”. Va ser un dels professors expul-
sats de la Universitat de Barcelona en acabar la guerra. 
Va ser un dels primers en obtenir anticossos anti Rh- 
entre nosaltres. Juntament amb Coll Sampol tractà aquí 
el primer cas d’eritroblastosi fetal (icterícia maligna del 
nadó). L’any 1947 reorganitzà el servei de transfusions 
de l’Hospital. Valdecasas va recordar i reivindicar l’obra 
d’Armengol pel que fa al diagnòstic de la incompatibili-
tat Rh. Vist el temps en que va passar, la més immedia-
ta postguerra mundial, el treball no va tenir difusió, ni 
es va publicar. En el grup de col·laboradors d’Armengol 
esmenta Coll Sampol, Sabala Safont, Bravo Morate, Tor-
nos Solano i Castillo Cofiño.

Però la part anecdòtica també és important. Hi havia 
a Barcelona un Macacus Rhesus, que provenia de l’Ín-
dia. El seu propietari era un artista de circ alemany que 
volia emigrar, el va deixar al zoo de Barcelona. D’allà el 
van cedir al laboratori de la càtedra de Farmacologia. 
Li van posar el nom de “Pepe” i el cuidaven el bidell de 
la càtedra, el senyor Jofre, i un ajudant aleshores molt 
jove, Ricardo Rojas. Amb la sang del Pepito s’inoculaven 
conills que formaven anticossos anti-Rh. Armengol, que 
feia personalment les extraccions del macacus, va patir 
al cap d’alguns anys una lesió cervical que el va incapa-
citar i accelerà la seva mort. El succeí Ricard Castillo. El 
mateix doctor Armengol va escriure un poema, a l’estil 
de Ruben Darío a “La princesa está triste”, que repro-
dueix Massons en el pròleg d’un llibre. (v. pp. VIII-IX, in 
Sánchez y Pascual, Enrique: “Poesías para médicos” Madrid, 
Tall. Graf. Jura, 1952, 120 pp). Comença: “El macaco está 
triste, el macaco está pálido” i acaba: “El macaco está 
triste, el macaco está flaco/ El macaco se muere... ¿Qué 
tendrá el macaco?”

Felip Cid en el seu estudi sobre “La contribució cien-
tífica catalana a la medicina i cirurgia de guerra”, i re-
ferint-se als anys anteriors al conflicte, diu “el nombre 
de determinacions de grups sanguinis efectuades per 
Grífols, Miserachs, Guasch, A. Armengol i M. Ribera, pe-
oners indiscutibles de l’especialitat, durant els quatre 
anys fixats (de 1930 a 1934), arriba a un miler i escaig” 
(Cid. F. Op. Cit. p. 346). 
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També Josep Vives Mañé, que va treballar molt ac-
tivament en aquests anys, en la tasca pràctica de les 
transfusions, va publicar un treball: “Resultados obte-
nidos en 130 transfusiones de sangre citratada, método 
Durán Jordà”, Rev. Sanidad de Guerra, 1938 (10), pp. 
101-105. Vives va treballar bastants anys en el laborato-
ri de la Clínica Mèdica del Dr. Màxim Soriano, ajudà en 
el treball de “Síntesis Mèdica”, i es dedicà  al seu labo-
ratori privat d’anàlisis. Més tard col·laborà amb el prof. 
Santiago Vidal Sivilla, a la càtedra de Fisiologia i deixà 
un bon record de metge metòdic i eficaç. 

 el TreBall de franCesC MarTínez riBera 
(1896-1986)

És potser el més desconegut entre el grup de 
capdavanters inicials. Havia nascut a la Seu d’Urgell el 
18 de desembre de 1896. Morí a Barcelona cap el de-
sembre de 1986. Fou batxiller a Reus el 1915 i llicenciat 
en medicina el 1920. El 1930 ja col·laborava amb el Dr. 
Armengol en el servei de transfusió de sang, en un local 
del c. Rosselló 255, pral 2a. per encàrrec del prof. An-
toni Trias i Pujol. També participà en els Congressos de 
Metges de Llengua Catalana. 

Més Tard. 

l’isoPlasMa del doCTor JoseP M. Massons. el 
“PlasMa dEsanafilactisat”, d’OrigEn aniMal 

El doctor Josep M. Massons i Esplugas (Valls, 
1913-Barcelona, 2012), va ser una de les persones amb 
més recursos i possibilitats en camps molt diversos de 
la medicina. Era bàsicament un cirurgià, i això durant 
tota la seva vida activa, des del temps d’alumne intern a 
l’Hospital abans de la guerra, fins a la seva jubilació com 
a cirurgià de la Seguretat Social, amb “cupo” quirúrgic a 
la vall d’Hebron. Tenia una gran experiència en cirurgià 
de les urgències de la guerra, a les Brigades Internacio-
nals. Allà va veure el drama de la manca de sang. I tam-
bé va veure que no tot era la “sang vermella”, és a dir el 
transport d’oxigen amb l’hemoglobina, sinó que també 
tenien importància altres factors, com és el volum de 
sang, la volèmia, amb el plasma, i els seus components. 
Però calia neutralitzar l’efecte antigènic de les prote-
ïnes. Va anar a veure al doctor Valdecasas, ja esmen-
tat, que era el catedràtic, i aleshores això pintava molt, 
aquest ho explica: ”Solo necesitaba algunos reactivos 
para experimentar la idea que le rondaba por la cabeza: 
la curiosa reacción del formol con los grupos amínicos 
que desnaturalizaba las proteínas, haciéndolas incoa-

gulables en la esterilización y mucho más compatibles 
a la inyección intravenosa”. Amb la tècnica d’aleshores 
“bastaba con disponer de una centrífuga e ir al mata-
dero en busca de sangre de ternera”. La sang l’anava a 
buscar el mateix Massons. I diu Valdecasas “la fortuna 
nos sonrió” i aquell plasma desanafilactitzat, “llegó a 
ser lo bastante bueno como para poder usarse en clíni-
ca con éxito y aún en los campos de batalla de la última 
gran guerra mundial” (Valdecasas, Rev. RAMC, 1996, v. 
11 (3), 169 -174). 

Massons ho explica també a les seves memòries (pp. 
183-190). “quasi mai tenien en els hospitals de prime-
ra línia sang suficient... la raó era senzilla, la sang per 
transfondre procedia de persones i això feia que les 
quantitats sempre fossin limitades...”. Fou inspirat per 
un article del Dr. Kurt Lenggenhager, explicant que ha-
via obtingut un substitut del plasma humà, a partir de 
sèrum de vedella. Cali provar-ho. L’octubre de 1940 va 
anar a veure el doctor Valdecasas, recent arribat, i van 
començar a treballar. Al cap de dos anys, el 1942, ja hi 
havia resultats. Va començar en malalts de tifus exan-
temàtic, l’epidèmia de “piojo verde”, ingressats a l’hos-
pital del Mar; va seguir amb nens ingressats a pediatria 
del Clínic, deshidratats per les diarrees. El doctor Rafael 
Ramos, catedràtic de pediatria es va fer ressò de les ide-
es de Massons i “salvats”, per l’entusiasme del doctor 
Walter Oppenheimer. 

Va publicar un treball al Lancet, l’any 1943, i va acon-
seguir un cert ressò, que es transformà en publicaci-
ons, de diversos països, tractant de l’isoplasma. En un 
congrés a Torino l’any 1948, va fer la presentació dels 
seus treballs. També el va presentar al Vè congrés de 
transfusió sanguínia, fet a Paris el 1954, amb difusió in-
clús a la premsa diària. Així un titular de “L’Aurore”: “Le 
plasma du sang animal s’est révélé aussi éficace que le 
sang humain”. I acaba Massons (pp. 189-190): “Final de 
l‘isosoplasma. L’isoplasma va durar 25 anys. És el que 
solen durar la majoria de medicaments...”. 

Després Massons es va dedicar a la indústria farma-
cèutica, muntant uns laboratoris “Vister”, en relació 
amb empresaris italians. També a l’edició de revistes 
mèdiques, i molt més tard, ja jubilat, a la història de la 
medicina, havent fet un conjunt de treballs molt nota-
ble; també en el camp de la història local de poblacions 
de l’Alt Maresme (Calella, Santa Susanna).

 Jacint Corbella I Corbella
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El dOctOr WaltEr OPPEnhEiMEr (1909-1966) a 
la vall d’HeBron

El doctor Walter Oppenheimer Springer havia nascut 
a Darmstadt, Alemanya, l’any 1909. Cap a l’any 1931 va 
arribar a Barcelona. On va morir, encara relativament 
jove el 26 de setembre de 1966. Es va llicenciar en me-
dicina a Madrid el 1940 i es doctorà amb la tesi “Contri-
bución al tratamiento de la deshidratación del lactan-
te con plasma humano, especialmente en la toxicosis” 
(1941). Des d’aleshores va ser el cap del Laboratori de 
recerca de la càtedra de Pediatria de Barcelona, amb el 
Dr. Rafael Ramos. Va ser-ho molts anys, pràcticament 
fins el 1957, poc després de la mort de Ramos. Des del 
1945 era Metge-Puericultor de l’Estat. Quan Vidal Sivi-
lla arribà a la càtedra de Fisiologia de Barcelona, Gras 
en Bioquímica, i Vives Mañé i Oppenheimer, en Fisio-
logia, formaren el seu primer equip de suport. Quan 
s’inaugurà la Residència del Seguro, a la Vall d’Hebron, 
Oppenheimer en fou cap del servei d’Hematologia i He-
moteràpia. 

Amb el volum assistencial que tenia va desenvolupar 
les tècniques de transfusió en nens, i en particular les 
tècniques d’exsanguino-transfusió, pel tractament de 
l’eritroblastosi fetal, l’icterícia maligna del nadó, en la 
que fou expert i va fer bastantes publicacions. Fou pre-
sident de la Societat Catalana d’Hematologia i Hemo-
teràpia. 

En el seu servei va desenvolupar, després, una acti-
vitat important el doctor Joan sauleda i Parés (1928-
2015). Nascut a Sant Pol de Mar el 1928, dedicat a la 
pediatria, fou metge de guàrdia del servei de transfu-
sions de l’Hospital Clínic. El 1966 quan es va inaugurar 
l’Hospital Materno-Infantil, sota el comandament del 
doctor Àngel Ballabriga es va fer càrrec de la unitat de 
cures intensives pediàtriques, molt d’acord amb el seu 
tarannà resolutiu dels problemes. Ell mateix va formar 
escola. amb la seva experiència. 

la rEVista “sangrE”. 
S’ha esmentat dins de l’apartat dedicat al doctor 

Jordi Guasch. Però cal, a més, fer-hi una referència es-
pecífica. Del gruix del que va significar el treball de les 
persones que es van dedicar a aquest tema, en podem 
destriar quatre línies. 

- 1. Una, la més directament hemoteràpica, les trans-
fusions. Va ser el “primum movens”. Persones que es 
van dedicar primordialment a fer transfusions, o a orga-

nitzar serveis de transfusió. És a dir l’enfocament més 
directament assistencial. És l’hemoteràpia.

- 2. La segona, ja amb un cert “background” anterior, 
és la clínica, la del diagnòstic i tractament de les anèmi-
es. L’etapa en que el ferro com a medicament és més 
important. També les anàlisis, i la línia de laboratori. És 
i continua essent essencial. És la pura hematologia clí-
nica. Ja hi ha prou antecedents abans entre nosaltres. 
Recordem que Antonio González Prats, catedràtic de 
Patologia Mèdica de Barcelona, encara en aquest ma-
teix edifici, i membre de l’Acadèmia, ja havia publicat, 
quan encara era professor a Cadis, una obra “Hemato-
tecnia normal” (1897), intentant introduir el laboratori 
en la clínica”. 

- 3. Conseqüència directa és l’enfocament científic: la 
redacció i publicació de treballs. Insistim que la revista 
“Sangre” es subtitula: “Revista de Biología i Patología 
sanguíneas y Hemoterapia”. Tot i que l’enfocament i la 
deriva són més hematològics que hemoteràpics, cal fer-
ne una breu anàlisi.

- 4. La línia que ens porta a un aprofitament de la 
sang amb tècniques molt més complexes: la fragmenta-
ció dels components. En bona part la industrialització, 
amb una base científica cada vegada més sòlida, anirà 
cap a les tècniques de la plasmafèresi.

 

 

Desenvolupament històric de l’hemoteràpia a Catalunya. L’etapa de consolidament assistencial

Dr. Anton Trias i Pujol
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Dr. Manuel Miserachs i RigaltDr. Antoni Armengol i Peracaula

Portada revista Dr. Miserachs Dr. Jordi Guasch i Sagrera Dr. Josep Vives Mañe

 Jacint Corbella I Corbella
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Dr. Josep M. Massons EsplugasDr. Francosco Garcia Valdecasas

Portada revista Sangre Dr. Antoni Raichs i Solé Dr. Walter Oppenheimer Springer

Desenvolupament històric de l’hemoteràpia a Catalunya. L’etapa de consolidament assistencial
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Dossier. Desenvolupament històric de l’hemoteràpia a Catalunya

PassaT, PresenT i fUTUr de l’HeMoTerÀPia

GRÍFOLS  i ROURA, víctor
President Grífols S.A.

Tot el que pugui dir jo sobre l’hemoteràpia es basa 
en el que l’empresa Grífols ha dut a terme en aques-
ta disciplina des dels seus inicis fins l’actualitat. Sovint 
diem que la història de l’hemoteràpia corre en paral·lel 
a la de Grífols i la meva impressió és que hi ha alguns 
moments en què gairebé es confonen.

La nostra és una indústria singular dins del sector far-
macèutic perquè els productes que posem a disposició 
dels professionals de la salut s’elaboren a partir d’una 
matèria primera d’origen humà: el plasma. Un fet que 
avui no té res d’extraordinari però que cent anys enrere 
ni tan sols s’havia plantejat.

El meu avi, el doctor Josep Antoni Grífols i Roig (Fig.1), 
es llicencià com a metge el 1909 a la Universitat de Bar-
celona. Acabada la carrera, va cursar estudis d’histolo-
gia i anatomia patològica a la Universitat de Munich, 
on també es va especialitzar en anàlisis clíniques. El 
1910, en tornar d’Alemanya, amb el seu company de 
promoció el Dr. Lluís Celis Pujol i el cap del Laboratori 
de bacteriologia de Danzig, el Dr. Gordan, van establir 
a Barcelona l’Institut Central d’Anàlisis Clíniques des del 
qual oferia aquest servei als metges i hospitals barcelo-
nins (Fig. 2). L’activitat de l’Institut propicià el desenvo-
lupament i l’aprofundimentde diverses disciplines com 
la bacteriologia o la química, però va ser l’hematologia 
la que va centrar la seva atenció. 

Quan es començaven a practicar aquelles heroiques 
transfusions sanguínies directes, connectant braç amb 
braç donant i receptor, ell va postular la transfusió indi-
recta1, que consistia en recollir la sang del donant en un 
flascó amb anticoagulant per transfondre-la més tard 
al receptor, exactament igual que es fa avui dia. Els es-
tudis de l’argentí Dr. Agote2 de 1914 sobre la utilització 
del citrat sòdic com a inhibidor de la coagulació, van fer 
possible el postulat del meu avi. A més de proposar la 
transfusió indirecta, el 1929 va patentar un dispositiu 
per poder practicar-la en condicions, sinó asèptiques, 
sí altament higièniques: la Flèbula Transfusora3 (Fig. 3).

Els anys de la guerra civil espanyola van permetre un 
avenç molt significatiu de la pràctica de les transfusi-

ons indirectes com a solució terapèutica per als soldats 
ferits. En tots dos fronts es van establir bancs de sang 
i uns eficients serveis de transfusió, però destaca, espe-
cialment, el que va dirigir el reconegut hematòleg català 
Dr. Frederic Duran i Jordà per encàrrec de la Generalitat 
republicana. El meu pare i el meu oncle en van formar 
part activa en ser mobilitzats i destinats al banc de sang 
que s’organitzà a la ciutat de Barcelona, el 1937.

Acabada la guerra espanyola però en plena contesa 
europea, el 1940, el meu avi va convèncer els seus dos 
fills Josep Antoni (Fig.4) i Víctor (Fig.5), el meu oncle i el 
meu pare respectivament, per establir els Laboratoris 
Grífols a Barcelona, oferint el servei d’anàlisis clíniques i 
afegint, a més, pràctiques transfusionals (Fig. 6). 

La guerra europea seguia impulsant l’avenç de l’he-
matologia, i en especial de l’hemoteràpia, gràcies a la 
consolidació de les transfusions sanguínies com a pràcti-
ca mèdica als camps de batalla, però també a la societat 
civil s’anava convertint, de mica en mica, en la solució 
terapèutica d’algunes patologies. La necessitat de per-
llongar la vida activa i les propietats d’un producte tan 
valuós com la sang va provocar l’estudi dels seus com-
ponents i es va veure que el plasma, sense les cèl·lules 
sanguínies, podia ser congelat i emmagatzemat per ser 
utilitzat més enllà dels pocs dies que durava la sang 
completa i, a més a més, es podia liofilitzar4. En aquells 
anys però, amb la precarietat generalitzada de la post-
guerra i amb una guerra d’abast continental en marxa, 
hi havia serioses dificultats per portar a terme projectes 
que requerien una certa tecnologia.

Amb una instal·lació pilot dissenyada pel meu pare 
i construïda íntegrament al laboratori amb peces pro-
vinents d’indústries variades com les de fabricació de 
bombetes o de gel (Fig. 7), el 1943 van iniciar la pro-
ducció i comercialització d’unitats de plasma liofilitzat 
després d’obtenir la patent d’introducció5 a Espanya del 
mètode per fer-ho. El plasma d’aquestes unitats prove-
nia sempre d’un sol donant per tal de minimitzar el risc 
de transmissió de patologies. Era una mesura molt pru-
dent que evitava la propagació geomètrica que s’hauria 
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produït en cas de barrejar diverses donacions en el pro-
cés de producció. Cada plasma era únic, igual que ho 
era cada unitat de sang completa.

El plasma es va revelar útil per tractar hipovolèmies 
i hipoproteïnèmies, i també per augmentar la immuni-
tat general en les malalties infeccioses. Era també he-
mostàtic i resultava idoni en la profilaxi general. Tots 
aquests avantatges que oferia el plasma liofilitzat i la 
bona acollida dels serveis de transfusió, van propiciar 
l’obertura del primer banc de sang privat del país el 
1945 (Fig. 8). A més de consolidar la transfusió com a 
pràctica terapèutica, el banc de sang de Grífols analitza-
va i tipificava les donacions obtingudes per oferir-les a 
la xarxa sanitària barcelonina amb garanties.

A la segona guerra mundial l’exèrcit nord-americà 
havia experimentat amb èxit la transfusió d’albúmina 
purificada a soldats amb xocs hipovolèmics. L’avantat-
ge era molt gran perquè l’albúmina es podia conservar 
molt més temps i transportar-la en condicions menys 
exigents que la sang. El Dr. Edwin J. Cohn, bioquímic de 
la Universitat de Harvard, va ser l’investigador que dis-
senyà i donà nom al mètode de fraccionament de plas-
ma6 que permet obtenir proteïnes com el fibrinogen, 
les immunoglobulines o la mateixa albúmina.

La possibilitat de fraccionar el plasma i obtenir-ne 
concentrats proteics per tractar diferents malalties de 
manera més eficaç disparà la necessitat d’obtenir plas-
ma a gran escala. El plasma que es liofilitzava era el 
provinent de les donacions de sang que no arribaven a 
transfondre’s dins dels 21 dies de vida mitjana dels he-
maties. Llavors la sang es centrifugava i se’n separava el 
plasma. Cada donant havia d’esperar dos o tres mesos 
per restablir els seus nivells hemàtics amb normalitat.

Josep Antoni Grífols i Lucas, el meu oncle, es va con-
vertir en el primer investigador que publicà els resultats 
de la tècnica de la plasmafèresi7 portada a terme so-
bre 320 donants durant poc més d’un any entre 1950 
i 1951. La seva hipòtesi era que la recuperació de les 
proteïnes seria molt més ràpida que la dels hematies i 
que, si aquests es reinjectaven al donant, es restabliri-
en fàcilment els seus nivells hemàtics normals. Efecti-
vament, va quedar demostrat que l’extracció setmanal 
d’uns 200 mil·lilitres de plasma no alterava els nivells 
proteics del donant i que la plasmafèresi era una tècni-
ca útil i segura per a donació freqüent de plasma.

Va presentar els resultats del seu treball al IV Congrés 
Internacional de Metges Transfusors de  Sang celebrat 

a Lisboa el juliol de 1951 i els publicà al British Medical 
Journal  l’abril de 1952 (Fig. 9). Els hematòlegs Císcar 
Rius i Farreras Valentí, a la seva obra conjunta de 1972, 
Diagnóstico Hematológico8, no van dubtar a qualificar 
la plasmafèresi com “la major aportació que la ciència 
espanyola ha fet a la Medicina”. De fet, la plasmafè-
resi és, encara avui, la tècnica que permet obtenir els 
milions de litres de plasma necessaris per elaborar els 
hemoderivats que la societat necessita a tot el món.

El fet de disposar de més plasma va donar pas a la 
producció dels seus derivats i vàrem començar a produ-
ir-los a petita escala. A banda del plasma liofilitzat (Fig. 
10), sempre d’un sol donant, i del fibrinogen també li-
ofilitzat i procedent de dos donants per raó de la poca 
quantitat que se n’obtenia, l’oferta de productes es re-
duïa a la gammaglobulina i l’albúmina. Tot i fabricar-les 
a partir de mescles de moltes unitats de plasma, el pro-
cés de purificació de l’albúmina incloïa la pasteurització 
final i el risc de transmissió vírica quedava neutralitzat. 
La gammaglobulina aleshores no es considerava de risc 
i a més, amb la mescla de plasmes, el ventall d’anticos-
sos s’ampliava considerablement i en millorava l’eficà-
cia terapèutica.

Un pas endavant en la fabricació de gammaglobu-
lines va ser la possibilitat de fer-les específiques, és a 
dir, amb una alta titulació d’anticossos per a un antigen 
concret. Un bon exemple va ser la gammaglobulina an-
ti-D, que va resultar definitiva per evitar les malformaci-
ons que podien patir els fetus d’una segona gestació de 
mares Rh negatiu i que vam registrar l’any 1969.

Després van venir altres gammaglobulines específi-
ques com les antitetàniques el 1973, i més endavant 
antiràbiques o antihepatitis B, obtingudes també a par-
tir de plasma amb un elevat títol d’aquests o d’altres an-
ticossos. Per obtenir aquests tipus de plasma és impres-
cindible comptar amb un col·lectiu estable de donants 
disposats a sotmetre’s a la corresponent immunització 
de forma continuada i a fer donacions periòdiques, tas-
ca no gens senzilla de la qual Europa és totalment depe-
nent dels Estats Units a causa de la restrictiva legislació 
per incentivar la donació de plasma.

Als anys 70, el tractament de l’hemofília va experi-
mentar un gran avenç en poder disposar del criopreci-
pitat, el primer grup de proteïnes obtingudes del plas-
ma en descongelar-lo en determinades condicions de 
temperatura. Registrat el 1972 com a Concentrat Anti-
hemofílic Humà, el comercialitzàvem liofilitzat i també 
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d’un sol donant per mantenir al mínim el risc de trans-
missió vírica.

La dècada dels 80 va estar marcada per l’aparició del 
virus de la immunodeficiència humana, al qual vam ser 
capaços de respondre oferint productes amb etapes 
d’inactivació vírica. El col·lectiu més dramàticament 
afectat va ser l’hemofílic, que s’infectava en rebre els 
preparats de factor VIII per a la seva teràpia, produc-
tes procedents, majoritàriament, dels Estats Units, país 
on va esclatar l’epidèmia. Nosaltres érem molt petits 
aleshores i el productes que oferíem, el crioprecipi-
tat, l’elaboràvem, com ja he dit, amb plasma d’un sol 
donant, tots d’aquí i a molt petita escala, perquè no 
importàvem, encara, plasma nord-americà. Vam pren-
dre consciència de la gravetat de l’epidèmia i ens vam 
apressar a buscar i oferir solucions eficaces a un col-
lectiu terroritzat per una infecció que els delmava.

El 1983 els investigadors Montagnier9 i Gallo10 van 
descobrir que es tractava d’un virus i el 1984 vam po-
der registrar i posar a disposició dels hematòlegs el 
primer concentrat de factor VIII inactivat. Quan es va 
comercialitzar el primer reactiu per determinar el vi-
rus de la immunodeficiència humana, l’abril de 1985, 
el vam implantar immediatament a totes les unitats de 
plasma que recollíem, cinc mesos abans que les autori-
tats espanyoles ho establissin com a obligatori. El 1989 
vam ser els primers en comercialitzar un concentrat de 
factor VIII d’alta puresa amb dues etapes específiques 
d’inactivació vírica. Vam poder superar sense ferides 
greus un mal pas que va transformar la nostra indústria 
i el sector de manera profunda. A Espanya, de les cinc 
indústries que hi havia dedicades al fraccionament de 
plasma i a la purificació dels seus derivats, només vam 
poder continuar nosaltres.

La naturalesa de la nostra activitat exigia i exigeix una 
cura extraordinària durant tot el procés de producció. 
Les proteïnes no es poden sotmetre a cap procés d’es-
terilització i això obliga a posar els cinc sentits en cada 
fase del procés i a disposar d’instal·lacions adequades 
per evitar la contaminació dels productes en procés. En 
resposta a aquesta exigència, a mitjans dels anys 80, el 
meu pare va impulsar la implantació de les bones pràc-
tiques de producció per tal de no deixar a l’atzar cap de 
les operacions dutes a terme dins la fàbrica. Es tractava 
de garantir la qualitat de cadascun dels passos del pro-
cés productiu en comptes de certificar, al final, la del 
producte acabat.

L’any 1996, l’aparició de 10 casos reportats al Reg-
ne Unit de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob11, va fer 
disparar totes les alarmes i es van posar en marxa tot 
un seguit de mesures sanitàries perquè la incidència 
d’aquesta malaltia quedés controlada i sufocada el més 
aviat possible. I així va ser. Essent però una malaltia 
sense tractament, calia extremar les precaucions en les 
transfusions per la vulnerabilitat de la via parenteral. 
Per la part cel·lular, es va recomanar l’eliminació dels 
leucòcits als concentrats d’hematies i es va determinar 
la necessitat de sotmetre a inactivació vírica el plasma 
destinat  a transfusió, com a mesures preventives.

El 1997 vam reaccionar oferint als hospitals i centres 
de transfusió bosses per obtenció i conservació de sang 
equipades amb filtres adequats per retenir els leucòcits 
i també un servei d’inactivació específica amb blau de 
metilè d’aplicació individualitzada a cadascuna de les 
unitats de plasma transfusional. 

Actualment, l’eficàcia i seguretat dels productes far-
macèutics estan fora de dubte. L’exigència amb què les 
administracions controlen les indústries i els processos 
ens ha permès arribar a uns nivells de benestar i segu-
retat inimaginables fa poques dècades. Tot i així cal es-
tar sempre alerta a la possible aparició de nous agents 
patògens que podrien posar-los en perill en poc temps. 
La realitat ens ha demostrat massa vegades aquesta 
possibilitat i com de vulnerables som tots quan es pre-
senta. Per aquesta raó la rigidesa de les normes està 
més que justificada i cal seguir fent esforços per ser en-
cara més exigents, però també hem de reconèixer que, 
de vegades, aquest entramat normatiu, complica la in-
troducció de canvis i l’aplicació de millores substancials 
als processos i als productes.

Els concentrats d’immunoglobulines disponibles al 
mercat, per exemple, s’elaboren a partir del plasma 
de milions de persones que el donen voluntàriament. 
Al nostre entorn, a les societats de l’anomenat primer 
món, les xarxes per obtenir aquest plasma estan ex-
haustivament regulades per les autoritats sanitàries 
de cada país on es porten a terme. Les regulacions són 
molt estrictes i proteccionistes i dificulten, quan no im-
pedeixen, la barreja de plasma entre països. Així, les im-
munoglobulines fabricades amb plasma espanyol i con-
sumides al mateix país són riques en anticossos contra 
antígens propis del nostre entorn. De la mateixa mane-
ra, les immunoglobulines procedents de plasma nord-
americà estan especialment indicades per combatre els 
antígens més comuns en aquell gran país. Convindran 
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amb mi que ampliar l’espectre d’anticossos de les im-
munoglobulines enfortiria el sistema immunològic de 
les persones que les rebessin amb el benefici que això 
pogués suposar per la seva salut. S’imaginen aquests 
productes contenint anticossos contra l’Ebola o contra 
antígens propis de zones remotes? S’imaginen una im-
munoglobulina fabricada amb una barreja de plasmes 
de tot el món?

Només de pensar-hi se’ns fa present una inacabable 
llista de riscos, perills i problemes que caldria estudiar 
i resoldre, a més de dotzenes de directives i lleis que 
caldria revisar, però el benefici que això podria arribar 
a representar per a la salut pública mundial ens obliga 
a tenir-ho en compte en els nostres projectes de futur. 
Potser la barreja mundial és una quimera, però siguem 
conscients que la rigidesa actual afavoreix una mena 
d’endogàmia entre donants i pacients que limita l’en-
fortiment del nostre sistema immunitari. Avui que les 
portes del món estan obertes de bat a bat i que milions 
de persones es desplacen d’una banda a l’altra del món 
cada dia, no els sembla un contrasentit limitar l’espec-
tre immunològic d’aquests viatgers?

Analitzem ara  la idoneïtat del plasma per fabricar 
els seus derivats, en funció del mètode utilitzat per ob-
tenir-lo. Només hi ha dues maneres de fer-ho i totes 
dues depenen de l’existència i voluntat dels donants. Al 
nostre país, i a molts d’altres veïns nostres, el donant va 
a un banc de sang, fa la seva donació de la sang com-
pleta i se’n torna a casa seva fins al cap d’un mínim de 
tres mesos, temps necessari per recuperar els nivells 
hemàtics normals. La seva sang es centrifuga i se n’ob-
tenen tres fraccions per a ús terapèutic: els hematies, 
les plaquetes i el plasma. Totes tres es transfonen com 
a teràpia als hospitals però el plasma amb molt menor 
incidència. L’excedent es congela i s’envia a la indústria 
per a fraccionar-lo. Aquest plasma es coneix al sector 
com a recovered plasma, és a dir, plasma recuperat.

L’altra manera d’obtenir plasma és amb plasmafèresi, 
tal com va postular el meu oncle el 1951. El procés de 
donació inclou una centrífuga que va separant els com-
ponents cel·lulars de la sang per retornar-los al donant 
i així obtenir només plasma. En aquest cas el donant 
marxa del centre amb les mateixes cèl·lules sanguíni-
es de quan hi ha entrat i recupera el volum i nivell de 
proteïnes plasmàtiques en qüestió d’hores. El plasma 
obtingut es congela en pocs minuts i se’l coneix com a 
source plasma.

Si comparem aquests dos tipus de plasma, malgrat 
ser idèntics des d’un punt de vista bioquímic, podem 
veure que hi ha força diferències (Fig. 11)12. El temps 
requerit per fer una donació normal de source plasma 
duplica l’invertit en una de sang completa, i el volum de 
plasma obtingut és tres vegades més en aquell que en 
el recovered. Una altra diferència, és que el donant de 
source plasma recupera els nivells hemàtics en qüestió 
d’hores i pot arribar a donar dos cops per setmana sen-
se cap risc per la seva salut, mentre que el donant de 
sang completa, s’ha d’esperar tres mesos per poder tor-
nar-hi.

Una última diferència és que el recovered prové de 
donacions altruistes, mentre que la immensa majoria 
de les plasmafèresis per obtenir source plasma estan 
incentivades d’alguna manera. En el cas d’aquest últim, 
la normativa vigent exigeix una segona donació apta de 
cada donant per poder alliberar la primera, és a dir, que 
si no hi ha repetició en les donacions no hi ha plasma 
per fraccionar. En contrast, el plasma recuperat prové 
de donants esporàdics als quals no se’ls fa cap segui-
ment de l’estat de salut i que, molt probablement, no 
faran mai més cap altra donació. Vegem-ho amb xifres:

L’any 2015, al món es van fraccionar 48,1 milions de 
litres de plasma dels quals, només el 17% era recovered 
(Fig. 12)13. Els 40 milions de litres restants eren tots de 
source plasma i pràcticament tot provinent dels Estats 
Units. La tendència d’obtenció de recovered és descen-
dent en consonància al descens de demanda d’hemati-
es gràcies a l’avenç de la cirurgia no invasiva. El source, 
en canvi, va clarament en ascens seguint la creixent de-
manda d’hemoderivats.

Per tractar un pacient d’hemofília A de 70 Kg durant 
un any ens caldran 150.000 unitats internacionals de 
Factor VIII purificat. Per fabricar-les, necessitarem mil 
litres de source plasma, però si ho féssim amb plasma 
recuperat, ens en caldrien mil nou-cents, gairebé el do-
ble. La congelació immediata de la primera matèria al 
centre de donació esdevé fonamental per preservar el 
factor VIII en les millors condicions i als centres de plas-
mafèresi el protocol indica que, des de l’extracció, el 
temps d’espera per congelar el plasma no pot superar 
els 30 minuts. 

En contrast, les unitats de sang obtingudes als bancs 
de sang hospitalaris o bé a les conegudes unitats mòbils 
que recorren el territori, s’han de transportar totes als 
centres regionals de transfusió on es centralitza el seu 
fraccionament primari en hematies, plaquetes i plasma. 
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Malgrat que el transport es faci en contenidors refrige-
rats, el temps d’espera per poder separar i congelar el 
plasma en les condicions òptimes es dilata en excés en 
detriment de la integritat de la molècula del factor VIII, 
causa de la pèrdua de rendiment. Si la comparació del 
volum necessari ja mostra una diferència clara entre els 
dos tipus de plasma, encara és més evident si comptem 
les donacions necessàries per completar-lo (Fig.13). Els 
1.000 litres de source plasma els completarem amb unes 
1.300 donacions, amb una mitjana de 760 mil·lilitres ca-
dascuna. En canvi, pels 1.900 litres de plasma recuperat, 
ens caldran 7.500 donacions ja que, un cop extrets he-
maties i plaquetes, cadascuna conté uns 250 mil·lilitres 
de plasma de mitjana.

Des del punt de vista farmacèutic, en l’elaboració de 
medicaments la traçabilitat és fonamental per la seva 
seguretat. Nosaltres hem tingut sempre especial inte-
rès en garantir la traçabilitat dels nostres hemoderivats 
de manera transparent i hem desenvolupat eines i pro-
grames per aconseguir-ho. Si volem garantir la traçabi-
litat del producte de l’exemple, no crec que els generi 
cap dubte quin dels dos plasmes ens convé utilitzar. 
Està clar que si hem de triar entre 1.300 i 7.500 unitats 
per composar un mateix lot de producció d’un mateix 
producte, ens decantarem pel que comporta un menor 
nombre d’unitats.

Les dades i xifres exposades són prou eloqüents per 
veure la necessitat d’incentivar la donació de plasma 
d’alguna manera si és que volem mantenir el nivell i 
la tendència creixent de tractaments amb derivats del 
plasma a mida que es descobreixen noves indicacions.

Avui sabem, per exemple, que la proteïna alfa u an-
titripsina juga un paper fonamental en la protecció del 
teixit pulmonar i que, el seu dèficit, en provoca el de-
teriorament progressiu. Els símptomes que presenten 
els pacients d’aquesta malaltia són els de l’emfisema 
pulmonar clàssic però les causes que el provoquen no 
hi tenen res a veure. Abans d’arribar a aquesta certesa, 
els afectats per aquest dèficit es tractaven d’acord amb 
un diagnòstic erroni. La prevalença d’aquesta malaltia 
és baixa però la necessitat de tractament dels seus pa-
cients i la millora de la seva qualitat de vida ha generat 
una demanda que abans simplement no existia.

En recerca tenim al davant un horitzó extraordinari. 
Fraccionem milions de litres de plasma cada any però 
només purifiquem una desena mal comptada dels mi-

lers de proteïnes que conté. La immensa majoria estan 
encara per identificar. No en sabem encara la raó per la 
qual naveguen incansables pel nostre torrent sanguini, 
les funcions fisiològiques que duen a terme, ni el paper 
que juguen en el manteniment de la vida. I d’aquesta 
desena que aïllem, purifiquem i comercialitzem amb 
èxit amb unes indicacions terapèutiques ben acotades, 
en desconeixem encara moltes altres interaccions de-
terminants pel nostre organisme.

En aquest sentit, tenim dipositades moltes esperan-
ces en la vella i coneguda albúmina, la proteïna més 
abundant en el plasma i la primera que es va aïllar de la 
resta ja fa més de 70 anys. Estem portant a terme un in-
teressant assaig clínic amb l’albúmina per tractar la ver-
tadera epidèmia del segle XXI: l’Alzheimer. La teoria que 
postula el nostre estudi és que l’intercanvi plasmàtic 
repetitiu amb albúmina d’alta puresa en pacients diag-
nosticats d’aquesta malaltia en un estadi lleu-moderat, 
por aturar-ne l’avenç i alentir el deteriorament progres-
siu del cervell. També amb albúmina, tenim assajos clí-
nics en marxa pel tractament de malalties hepàtiques 
com la cirrosi.

Si els resultats d’aquests dos assajos clínics demos-
tren la seva eficàcia per tractar aquestes malalties, la 
demanda d’albúmina creixerà de manera important i 
es farà necessari motivar d’alguna manera la població 
perquè es faci donant, ja no de sang, sinó de plasma. 
Es tendeix a pensar que si som autosuficients en com-
ponents cel·lulars de la sang ja tenim la feina feta, però 
sembla que no vulguem enfrontar-nos a la tossuda rea-
litat com és l’elevat grau de dependència que tenim del 
plasma nord-americà per poder satisfer les necessitats 
de tractament dels nostres malalts amb els seus deri-
vats. I no només parlo d’Espanya, sinó de la major part 
d’Europa.

Tal com he exposat a l’inici, la història de l’hemote-
ràpia i la de Grífols són històries paral·leles que sovint 
es desdibuixen i formen part d’un mateix entramat. 
Analitzat també el present des de la particular òptica 
de Grífols només queda expressar el convenciment que 
aquesta pràctica terapèutica, lluny de considerar-la una 
cosa del passat, té encara molt futur. Són moltes les 
persones que necessiten tractament amb derivats del 
plasma, matèria primera insubstituïble a dia d’avui, i els 
milers de proteïnes que conté obren un camp infinit de 
recerca a les noves generacions d’investigadors. 

víctor Grífols i Roura
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Josep Antoni Grífols i Roig practicant una transfusió amb la seva Flèbula. 
Anys 20

 Josep Antoni Grífols i Lucas

Josep Antoni Grífols i Roig al laboratori d’anàlisis amb seu a la plaça 
d’Urquinaona. Anys 10

Josep Antoni Grífols i Roig

víctor Grífols i Roura
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Víctor Grífols i Lucas

 Acció de fundador de Laboratoris Grífols, S. A. 1940

Primera instal·lació per a liofilitzar plasma. 1943
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Plasma liofilitzat d’un sol donant amb el seu dissolvent i equip d’infusió. Anys 50

Seu dels Laboratoris Grífols, S. A. al carrer Jesús i Maria de 
Barcelona i primer banc de sang i plasma privat del país. 1945

Publicació del treball sobre plasmafèresi de J. A. Grífols i Lucas. 1952

víctor Grífols i Roura
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Comparació entre plasma provinent de donació de sang o de plasmafèresi

Volum de plasma fraccionat al món el 2015. Font: Marketing Research Bureau.

Plasma necessari per fabricar el producte per a tractar un pacient de 70 Kg. durant 1 any segons patologia. Comparació segons 
l’origen del plasma. Font: Grífols
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 Record del meu Mestre i Amic Generós

MASCARÓ i BALLESTER, Josep M. 
Acadèmic numerari

 
Amb els anys els records s’esborren de la ment, 

però els que portes dins del cor persisteixen...

Fill de Joaquim Piñol Agulló i Magina Aguadé, va néi-
xer el 28 d’Octubre de 1917 a Puigcerdà, ciutat on el 
seu pare, que era notari, estava destinat. Era el segon 
de quatre germans, Josep Maria, Joaquim, Conxita i 
Ana María. Els estudis primaris i secundaris els va fer als 
Escolapis, inicialment a Puigcerdà i després, quan el seu 
pare va ser traslladat a Reus i la família va anar a viure 
a aquesta localitat, va seguir als Escolapis de Barcelona 
en règim d’internat. Però Reus va ser sempre per a ell 
la seva pàtria. De fet, encara que quan va acabar la car-
rera s’establí a Barcelona per fer l’especialitat i exercir 
la dermatologia, sempre va conservar les seves arrels 
reusenques, doncs a Reus va tenir consulta mèdica tota 
la vida. I el seu esplai i felicitat estava en la seva finca 
rústica de Cornudella de Montsant on li agradava estar 
en família i treballar al camp. En aquest breu resum de 
la seva vida familiar cal molt especialment assenyalar el 
seu matrimoni amb Lourdes Rull, el 3 d’abril de 1945, 
companya inseparable de tota la seva vida, esposa que 
va fer-li també de secretaria, infermera, xofer i va ser 
sempre el seu complement ideal. Varen tenir dos fills, 
l’Anna i el Joan Lluis, aquest catedràtic de dret. Casada 
l’Anna amb Carles Romaguera Sagrera, dermatòleg dei-
xeble seu i fill d’un íntim amic, el Dr. Carles Romaguera 
Llach, varen donar-li tres nets: Carola, Mariona i Anna, 
descendència que va alegrar la vida familiar. 

Els estudis de Medicina els va fer a la Facultat i Hos-
pital Clínic del carrer Casanova de Barcelona, lloc al que 
va dedicar la major part de la seva vida, i es va llicenciar 
el 1942. El títol de Doctor en Medicina, també expedit 
per la Universitat de Barcelona el 1956, fou gràcies a 
la seva tesi “Contribución al estudio de algunos síndro- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
mes nodulares subcutáneos” que recollia la seva obser-
vació i estudi que, publicat a França, constituí la des-
cripció princeps de la hipodermitis nodular subaguda 
migrans coneguda arreu com “hipodermitis de vilanova 
i Piñol” (ref X. vilanova et J Piñol Aguadé. Hypodermite 
nodulaire subaigue migratice. Ann Dermatol Syphiligr 
1956;83:369-404 ). 

La formació com especialista en Dermatologia va 
poder fer-la al costat de dos mestres catalans mundial-
ment reconeguts: en Jaume Peyrí i en Xavier Vilanova, 
dels que ell més tard en seria el successor. En el discurs 
d’entrada a la Reial Acadèmia de Medicina de Barce-
lona (nom que portava encara la desprès ampliada a 
“de Catalunya”) ell també assenyala el que va aprendre 
del Dr. Mercadal Peyrí, amic i predecessor seu al seient 
d’aquesta Reial Acadèmia pel que el professor Piñol va 
esser elegit encara que no va poder ocupar físicament 
pel seu prematur traspàs. 

A més de la formació amb els mestres de l’Escola ca-
talana, per ampliar i confrontar coneixences, va fer des-
près una estada a Madrid amb els professors Sainz de 
Aja, Gay Prieto i Gómez Orbaneja, amb els que perso-
nalment va continuar tenint una bona relació personal 
malgrat les rivalitats entre les escoles de l’especialitat 
que existien en aquells temps.

El 1948 torna a Barcelona i es queda al seu estimat 
Hospital Clínic i a la Facultat de Medicina del carrer Ca-
sanova on romandrà tota la vida, inicialment sota la 
direcció del professor Vilanova fins a la mort d’aquest 
i desprès como cap del servei i de la càtedra de derma-
tologia.

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 94-99

Centenaris de l’Acadèmia

seMBlança del Professor JoaQUiM PiÑol agUadé  
aMB OcasiO dEl cEntEnari dEl sEU naiXEMEnt (1917-2017)



95Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 2, Abril-Juny 2017 - ISSN: 1133-32866

Cal remarcar que amb en Vilanova varen formar 
un tàndem extraordinari de dos personalitats molt di-
ferents però complementàries. El carisma, autoritat, 
combativitat i claredat expositiva de Vilanova d’una 
banda i de l’altra la profunda intel·ligència, tenacitat, 
constància, afectivitat discreta i modèstia de Piñol, 
composaven un equip d’organització, treball i ensenya-
ment extraordinari del que el signant, com molts altres 
metges catalans, espanyols i estrangers, va poder treu-
re’n fruit i profit. 

Nomenat Professor Adjunt per oposició, va exercir- el 
càrrec des de 1960 a 1965, data en la que, desprès del 
traspàs de Xavier Vilanova, va ser nomenat Professor 
encarregat de la Càtedra que va regentar des del 1965 
fins a 1967, quan es va portar a terme el concurs-oposi-
ció per proveir la plaça de Catedràtic; concurs oposició 
al que varem presentar-se, entre altres, quatre derma-
tòlegs catalans: Josep Cabré, Josep Maria de Moragas, 
Josep M Mascaró i Joaquim Piñol que va guanyar-les. 

És a partir d’aquell moment que pot desenvolupar el 
seu desig de fer un nou servei de dermatologia: dispen-
saris, sales, laboratori, aula per a les sessions clíniques, 
gabinet de fotografia i biblioteca. Tasca i obra ambiciosa 
i impressionant si tenim en compte que no hi havia més 
disponibilitat econòmica que els ingressos per les visi-
tes de la consulta, llavors autogestionada. Però això, en 
un temps en el que no hi havia la dificultat afegida de 
la farragosa reglamentació que va establir-se desprès, 
ell n’era capaç de fer-ho. Va explorar possibilitats d’ajut 
i va trobar-les. I així, lentament, el seu somni va anar 
fent-se realitat.

Just en aquell temps jo acabava de tornar a Barcelo-
na desprès de deu anys a l’Hôpital Saint Louis de Paris, 
quan ell em va oferir nomenar-me professor adjunt i re-
colzar-me en els meus desitjos de fer carrera università-
ria (promesa que va acomplir amb el seu esforç, pel que 
sempre li estaré agraït). Les obres del dispensari i sales 
es feien poc a poc, a mida que els recursos econòmics 
arribaven. Una anècdota a recordar es que, malgrat que 
teníem els plànols, feia posar uns maons per terra imi-
tant el futur envà, per veure si realment la llitera amb 
rodes pels malalts podria passar i girar a través de les 
portes. Li agradava fer personalment la supervisió mi-
nuciosa i ens demanava opinió als membres de l’equip. 
Així va acomplir el seu somni: un servei nou, funcional i 
modern. Un laboratori al que poc desprès incorporaria 
les tècniques per l’estudi de les porfirines quan, invitats 
per donar idees i supervisar la instal·lació dels elements 

necessaris, varen venir successivament els doctors Ian 
Magnus, Georges Elder i Sydney Smith del Regne Unit 
i el doctor Giancarlo Topi d’Itàlia. Així el 1969 tot esta-
va llest i va esser en aquell any que es varen posar en 
marxa dos nous elements del seu somni: la unitat de 
porfíries i la biblioteca.

La biblioteca va fer-se amb la donació que va fer la fa-
mília del professor Vilanova de tota la seva col·lecció de 
llibres i revistes científiques. Per això es va denominar 
“Biblioteca Xavier Vilanova”, lloc d’estudi i treball per a 
tots els que estaven al servei de dermatologia i on es fe-
ien reunions i discussions clíniques de tot l’equip. Com 
veurem desprès, va ser inaugurada de forma solemne 
l’octubre de 1969. 

El mestre Piñol assistia a molts congressos i reuni-
ons dermatològiques, a Espanya, a la América Llatina 
i a Europa, en particular a les reunions periòdiques de 
la Societat Francesa de Dermatologia a Paris i a Toulou-
se a las que li agradava que l’acompanyéssim membres 
del seu servei, cosa que fèiem sovint uns i altres del 
seu equip. Per les seves relacions internacionals va ser 
nomenat Vicepresident de la Societat de Dermatòlegs 
de Llengua Francesa el 1973 (afegiré aquí que, sense 
fer prolongades estades al estranger i gràcies a la seva 
constància i capacitat de treball, va aprendre a parlar 
prou correctament el francès, l’anglès i també l’ale-
many). També va ser Vicepresident del “Colegio Ibero 
Latino Americano de Dermatología” (el CILAD) des del 
1967 (data en la que ell va organitzar a Barcelona el 
Congrés d’aquesta societat, reemplaçant al seu mestre 
Vilanova que n’havia estat nomenat anys abans però ja 
era mort) fins el 1975. Mes tard li varen demanar que 
acceptés la presidència d’aquesta societat internacio-
nal dels països de llengua espanyola i portuguesa, però 
ell no va acceptar perquè ja feia una tasca mes difícil 
i necessària: la direcció de la revista científica i òrgan 
oficial del CILAD “Medicina Cutánea ILA” a la que, des 
de la meva incorporació el 1967, em va associar com a 
secretari de redacció i de la que, durant la seva malaltia 
terminal, em va transferir la direcció encarregant-me, 
a la nostra darrera conversa poc abans de morir, que 
hi posés tant d’esforç i il·lusió com n’hi havia posat ell, 
cosa que vaig procurar fer en record seu .

Un dia, parlant de les reunions que un cop a l’any or-
ganitzava la Societat Francesa de Dermatologia a Paris 
i a Toulouse, varem pensar que podríem fer-ne una del 
mateix estil a Barcelona. Així va germinar la primera Re-
unió Internacional de Dermatologia de Barcelona que, 
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en memòria seva, continuen organitzant-se amb ritme 
biennal.

La primera d’aquestes Reunions Internacionals de 
Dermatologia de Barcelona la varem organitzar l’octu-
bre del 1969, aprofitant la avinentesa de la inauguració 
de la Biblioteca “Xavier Vilanova” i, com es va fer una 
bona promoció de l’esdeveniment, varen assistir moltes 
personalitats rellevants de la dermatologia europea de 
França, Anglaterra, Bèlgica, Itàlia, Alemanya, Portugal i 
alguns d’Amèrica Llatina. L’anècdota és que, apart que 
les histories clíniques dels malalts presentats estaven 
escrites a màquina en castellà, francès i anglès a la por-
ta de les cambres on estaven hospitalitzats, la discussió 
dels casos i de les comunicacions a l’Aula Magna de la 
Facultat, es feia en qualsevol de les llengües sense tra-
ducció simultània. I si no quedava clar el que un deia 
nosaltres mateixos en fèiem una breu traducció.

Les Reunions Internacionals de Dermatologia de Bar-
celona han tingut continuïtat, celebrant-se, fins a l’ac-
tualitat cada dos anys amb molt èxit d’assistència, com 
ell desitjava. 

Les aportacions científiques del Professor Piñol varen 
ser nombroses. Va escriure una monografia sobre Cito-
genética en dermatologia (1968), una sobre Limfomes 
i pseudolimfomes, en col·laboració de Carles Ferràndiz, 
Teresa Estrach, i Josep Anton BombÍ (1977) una altra de 
Fotobiología i Dermatología amb Marius Lecha i jo ma-
teix (1972). Menció a part els seus “Apunts de Derma-
tologia”, en tres volums, que eren un veritable tractat 
complet de l’especialitat. 

Cal remarcar la seva contribució a la descripció de 
processos dermatològics. A més de la “hipodermitis no-
dular subaguda migrans” que ja hem esmentat (1956), 
la ”vasculitis juvenil gangrenosa de l’escrot” publica-
da als annals del XIv Congrès Dermatòlegs de Llengua 
Francesa, a Ginebra, amb el Dr. Antoni Castells Mas el 
1973. 

Però les seves aportacions més importants varen ser 
dins del camp de les porfíries, una de les patologies que 
més li varen interessar des que, ja en 1952 va atreure 
la atenció d’en Vilanova sobre la freqüència en la que 
consultaven homes de 35-50 anys amb un síndrome 
de bullosis actínica i pels traumatismes mínims al dors 
de les mans, publicant tots dos junts, la primera sèrie 
important de casos de porfíria cutània tarda del nostre 
país (refs 1950 i 1952 Actas DermoSifiliográficas 1950:42; 
17-24 i 1952 43: 453-56, 497-527 i 585-614 Contribución 

al estudio de las porfirias crónicas ). Es així que anys 
desprès va invitar a rellevants científics coneixedors del 
tema (Ian Magnus, Georges Elder, Sydney Smith, Gian-
carlo Topi) i amb els seus consells va fer un laboratori 
de porfirines i un petit gabinet de fotobiologia que va-
ren ser la base de la Unitat de Porfíries que va posar en 
marxa el 1969, amb el control dels pacients encarregat 
inicialment a la Dra. Catherine Mascaró-Galy, la meva 
primera muller, fins que el 1972 ens vàrem anar a Va-
lència, i desprès va ser la Dra. Carme Herrero que se’n 
va encarregar.

Fruit d’aquesta unitat es varen fer les primeres des-
cripcions i treballs com la histologia del fetge a la proto-
porfiria eritropoètica (Arch Pathol Lab Med 1975; 100: 
129), les manifestacions oculars a les formes severes de 
les porfíries (Ann Derm Syph 1969; 96: 265) o l’alopècia 
que apareix en els pacients amb porfíria cutània tarda 
de llarga evolució (La alopècia porfírica. Med Cutanea 
5: 235, 1971). Però, sense cap dubte, la contribució 
més important del professor Piñol va ser la descripció 
d`un nou tipus de la malaltia que va denominar “por-
fíria hepatoeritrocitària” (Ann Derm Syph 1975; 102; 129-
136) i ara col·loquialment es nomena “porfíria de Piñol”, 
i que anys desprès, en aquella unitat de porfíries que 
va fundar (constituïda desprès pels doctors Herrero, 
Lecha, Muniesa i jo mateix al meu retorn a Barcelona) 
amb la col·laboració dels experts anglesos que varen 
ajudar-nos a muntar-la (Drs. Elder i Smith) es va demos-
trar que de fet és la forma homozigota del defecte en-
zimàtic que dona lloc a la porfíria cutània tarda familiar 
(Lancet 1981; april 25, 916-919).

Tot això demostra la capacitat i el lideratge d’un 
home excepcional que, en els relativament pocs anys 
que va portar la direcció del servei, va fer un magnífic 
treball organitzatiu i científic, deixant les bases per que 
la tasca empresa per ell tingués continuació.

Si cal descriure les qualitats personals més remar-
cables del professor Piñol, a part de la intel·ligència, 
modèstia i bondat, diria sense dubte com he esmentat 
abans, que eren la constància, la paciència i la capaci-
tat de treball que permeten aconseguir resultats allà on 
d’altres fracassen.

Voldria també recordar breument alguns dels aspec-
tes personals de l’home, com el gust per la natura, les 
petites ciutats, la història, l’art i, dins del que podríem 
anomenar esport i esplai, el futbol com espectable i la 
pesca com a pràctica, que vaig compartir amb ell mol-
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tes vegades, amic generós per a mi a més de científic i 
mestre.

Vull doncs també assenyalar el gust pels viatges. 
Tant a ell com a la seva esposa Lourdes, els agradava 
molt viatjar, conèixer nous països, la seva història i art. 
D`aquesta manera i aprofitant alguns dels congressos a 
llocs llunyans i inhabituals, sovint fèiem una extensió, 
abans o desprès de l’esdeveniment científic, per visitar 
i recórrer ciutats i paratges distants on no havíem estat 
abans. Li agradava fer-ho en grup i jo vaig participar en 
molts d’ells. Entre els que moltes vegades varem anar 
amb ell també hi eren Fernando Oller, José Terencio de 
las Aguas i jo i, esporàdicament algú més, en general 
dermatòlegs. En un moment donat varem començar a 
fer un viatge periòdic cada any, des de Nadal a Reis, al 
que també s`afegí un gran amic seu Julio Sorigué, cons-
tructor d`obra pública. D`aquests viatges recordo caps 
d’any a la India, Pèrsia, Hong Kong, Macau, Tailàndia, 
Mèxic entre altres. Un any varem fer-ne un molt llarg 
recorrent mig Sud-amèrica, des de Veneçuela, Panama, 
Colòmbia i Perú fins a Bolívia. D’aquell extraordinari 
viatge, en què varem passar tres dies en un petit illot 
selvàtic en mig de l’Amazonas, un record inoblidable 
és que, el 24 de desembre de 1971, anàvem de Lima a 
Cuzco en un vell avió, el “Mateo Pumacahuá”, però com 
plovia molt a Cuzco el vol es va retardar molt i ens varen 
donar d’esmorzar dins de l`avió fins que varen fer baixar 
als passatgers que anàvem a Cuzco per continuar el vol 
directament a la següent escala. L`endemà, al tornar a 
l’aeroport per fer el trajecte que havia estat cancel·lat, 
vàrem saber que aquell avió del que ens varen fer bai-
xar, va caure a la selva i 91 del 92 membres del passatge 
i tripulació varen morir, amb l’excepció d`una adoles-
cent que va ser recuperada dies més tard en molt mal 
estat. El record d’aquell dia en el que la pluja persistent 
a Cuzco ens va salvar la vida, ens ha acompanyat tota la 
vida als d`aquell grup d`amics que encapçalava el nos-
tre estimat Joaquim Piñol. 

Records de treball i d’estudi. Remembrances del 
temps de feina i d`esplai. Tot això i molt més és el que 
queda quan un esser admirat i estimat se’ns en va. Però 
ens queden les imatges, les paraules i tantes coses que, 
emmagatzemades a la memòria o gravades al cor, per-
sisteixen mentre l’una i l’altre tinguin vida.

Va morir, desprès d`una llarga i penosa malaltia que 
va suportar amb valentia. La seva muller Lourdes em va 

trucar a València per dir-me que el meu mestre tenia un 
càncer de pulmó. Una hora desprès era ell mateix que 
em telefonava “tinc que donar-li una mala noticia”, em 
va dir. “Ja ho sé, fa una estona la Lourdes m`ho ha dit”. 
Vaig sentir el seu riure... “Aquesta dona...Ni tan sols em 
deixa que jo qui li digui personalment a aquell que vol-
dria sigui el meu successor...” 

El seu discurs d`ingrés com a membre numerari de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya no el va po-
der llegir ell mateix i va ser el professor Alfons Balcells 
que ho va fer en una sessió “in memoriam” el 13 de 
novembre de 1977, tres mesos després del seu traspàs. 

En aquell discurs, escrit mig any abans, el Joaquim 
Piñol acabava dient: “Dono finalment i per damunt de 
tot, les gràcies al Creador que amb la seva infinita mise-
ricòrdia m`ha permès d`arribar amb vida fins a aquest 
acte. Com el meu mestre Xavier vilanova jo no veuré 
la ufana dels arbres que he plantat ni el germinar i el 
créixer de la llavor sembrada. Jo ja m`he vist en front la 
mort i amb ella he tingut un intercanvi de mirades. D`ací 
poc temps coneixeré el gel i l`amargantor de la seva 
besada. Quan això arribi, doneu-me forces Déu meu, 
perquè com ell pugui tornar-li el bes sense temença i 
perquè amb el cor pugui resar-vos el darrer Parenostre”

Joaquim Piñol Aguadé, estimat Mestre, amic gene-
rós. Tots aquells que t`estimàvem i admiràvem mai no 
t’oblidarem. I estem segurs que descanses en la Pau su-
prema en la que creies i verdaderament vares merèixer.   

desCendÈnCia CienTífiCa: els seUs deixeBles 
d`aQUí

 Catedràtics, Professors Titulars i Caps de Servei 

Agustí Alomar, Xavier Bordas, Antoni Castells Rode-
llas, Teresa Estrach, Carles Ferrándiz, Joan Ferrando, 
Francesc Grimalt, Carme Herrero, Màrius Lecha,  Josep 
Maria Mascaró, Jordi Peyrí,   Pau Umbert

Deixebles:

Teresa Castel, Antoni Castells Mas, José Luis Cisne-
ros, Pilar Iranzo, Víctor Lecha, Caterina Mieras, Antoni 
Montis , Francesc Oliveras, Josep Palou, Ramón Pedra-
gosa, Carlos Romaguera, Helena Torras, Antoni Vilalta 
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CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Acadèmic numerari

Dins del conjunt de centenaris que, des fa uns anys, 
recorda la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 
ara s’escau el del doctor Josep Sèculi i Brillas, membre 
numerari afí, veterinari, que durant més d’un quart de 
segle va fer una feina molt destacada i activa dins de 
l’Acadèmia. Fa poc, el 2016, en ocasió d’un estudi sobre 
la història de la ràbia a Catalunya, principalment des 
dels documents del nostre Arxiu, ja es va recordar la 
tasca de Sèculi, que va dedicar el seu discurs d’ingrés, 
a analitzar la ràbia com un problema encara latent, i va 
fer un treball molt rigorós i documentat. Avui, a més de 
comentar l’obra de Sèculi, i com a ell li hagués agradat, 
comentaré en una panoràmica ràpida l’aportació dels 
altres veterinaris que el van precedir com a acadèmics 
numeraris. 

Els veterinaris precursors. En principi l’Acadèmia es-
tava formada només per metges, si més no els nume-
raris. Creada l’any 1770, no va ser fins el Reglament de 
20 d’agost de 1874, és a dir més de cent anys després, 
que es van poder incorporar com a numeraris membres 
d’altres professions sanitàries. Es va crear una nova sec-
ció, aleshores la sisena, amb sis membres, d’ells qua-
tre farmacèutic i dos veterinaris. Les places, només la 
meitat, es van cobrir amb una certa immediatesa. Van 
entrar, en un primer torn, dos farmacèutics, els doctors 
Francesc Aguilar i Antoni Sànchez Comendador, i un ve-
terinari: Josep Presta i Corbera, que va ocupar el setial 
número 23. Van entrar en tres sessions seguides el mes 
de gener de 1877. Les circumstàncies van coincidir en 
que tots deixessin vacant la seva plaça, per òbit l’any 
1888.

No es van tornar a cobrir places per a veterinaris fins 
l’any 1894, pràcticament cinc anys després de la mort 
de Presta. Se’n van convocar dues, essent elegits an-
toni sabater i Casals i ramon Turró i darder, que van 
ingressar, també seguits, el mes de maig i juny de 1894.
Les dues van quedar vacants, per òbit, l’any 1926. Sa-
bater va ser veterinari el 1880 i després metge el 1882, 
Turró, gairebé metge, i faltant-li poques assignatures  

 
 
per acabar, es va fer veterinari, treballant molts anys 
en recerca bàsica i essent, des del Laboratori Municipal,  
una de les figures de la ciència catalana del seu temps.
Hi ha un cert paral·lelisme entre els dos, tant el vessant 
professional com de servei a l’Acadèmia. Sabater fou 
degà del cos de veterinaris municipals de Barcelona; 
Turró fou president del Col·legi de Veterinaris de Bar-
celona, de 1904 a 1914. Ambdós foren membres de la 
Junta de l’Acadèmia: Sabater, vicesecretari de 1901 a 
1904, dos biennis; Turró fou vicepresident en el bienni 
1913-1914.

No va ser fins el setembre de 1927 que van ingressar, 
també junts amb una setmana de diferència, dos nous 
veterinaris, Josep Mas i alemany i gaietà lópez lópez. 
Aquí s’acaben aquests paral·lelismes tan marcats. Mas 
va ser veterinari municipal, de Gràcia primer i de Barce-
lona, i degà del cos veterinari municipal de 1930 a 1939. 
López, d’origen burgalès, però deixeble de Turró a Bar-
celona, destacà com a bacteriòleg. Va estar poc temps 
a l’Acadèmia, dimitint l’octubre de 1931, per trasllat a 
Madrid, on també va ser membre de l’Acadèmia de Me-
dicina. Va morir molts anys més tard, el novembre de 
1970, i fou precisament Sèculi qui el va recordar en el 
seu ingrés.

El següent a ingressar fou leandre cervera i astor, 
veterinari i metge. És més conegut per la seva tasca com 
a endocrinòleg i membre de l’Institut de Fisiologia i pre-
sident de la Societat de Biologia. Va ingressar el juliol de 
1933. Primer es llicencià en veterinària, probablement 
per impuls familiar, a Saragossa el 1911, i fou metge a 
Barcelona el 1914. Fou professor de l’Escola d’Agricul-
tura de la Diputació. Repressaliat després de 1939, va 
passar a acadèmic honorari el 1951. Morí el 1964.

Per ocupar el setial núm. 38 (vacant de Mas i Ale-
many, ocupat abans per Ramon Turró), fou elegit Àngel 
sabatés i Malla, que ingressà l’abril de 1946,i aleshores 
era director de l’escorxador de Barcelona. Va morir l’any 
1967. 

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017: 99-102

Centenaris de l’Acadèmia

JoseP sÈCUli i Brillas, CenTenari del seU naixeMenT  
(gaVà, 1917 – BarcElOna, 1998)
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Per a succeir-lo va ser elegit el doctor Josep sèculi 
i Brillas, que ingressà el febrer de 1970. És el núme-
ro vuit en el llistat de membres numeraris veterinaris. 
Amb ell arriba el que per mi és època contemporània, 
el que he pogut conèixer. Després en seguiran tres més, 
els doctors francesc Puchal i Mas, ingressat el 1977; 
Maria àngels calvo i torras, el 1995 i Josep llupià, ele-
git ara el 2017. 

Després d’aquests antecedents ara toca recordar al 
doctor Sèculi, que va tenir una àmplia dedicació a la 
nostra Acadèmia, membre de la Junta com a Vocal du-
rant tretze anys,de 1979 a 1992; i com a tresorer, interí 
dos període curts i de 1990 a 1998. Pràcticament va de-
dicar divuit anys a tasques administratives de direcció.
Ara recullo dades d’un treball anterior. 

La persona. Sèculi va ser un veterinari brillant en una 
època en que a Catalunya encara no hi havia ensenya-
ment d’aquesta matèria, si més no a nivell universitari. 
Hi hagué uns estudis incipients a l’Escola d’Agricultura, 
que depenia de la mancomunitat de la Diputació, por-
tants en part per Leandre Cervera, ja esmentat. Cer-
vera, més brillant en els estudis d’endocrinologia, fou 
autor d’una ponència: “Organització dels estudis de 
veterinària” (1918), i del llibre “Fisiologia dels animals 
domèstics” (1923).

Sèculi fou estrictament veterinari i va ocupar a l’Aca-
dèmia una de les dues places destinades a un titular 
veterinari. El treball d’ingrés va ser un estudi molt com-
plet posant al dia el tema de la ràbia, des dels punts 
de vista tant científic com preventiu, terapèutic i social.
Era fill de veterinari, va néixer a Gavà el 2 de febrer de 
1917, i morí a Barcelona l’11 de març de 1998. Es gra-
duà a l’Escola de Saragossa el 1940. Va fer una tasca 
professional molt activa, essent un dels motors del Col-
legi de Veterinaris de Barcelona, que va presidir entre 
els anys 1954 i 1971.Fou inspector veterinari de duanes 
del port i l’aeroport de Barcelona, i inspector regional 
de sanitat animal durant deu anys, de 1975 a 1985. 

Va escriure bastant, i és important la seva contribu-
ció a la segona edició del “Manual de Práctica Veteri-
naria”, que havia publicat inicialment Joan Homedes 
i Ranquini l’any 1953. Després de la mort d’aquest, el 
1955, es va fer una segona edició, molt ampliada, tam-
bé publicada per Salvat, de 878 pàgines. Es va fer amb 
la col·laboració d’Antoni Martí i Morera, que va ser du-
rant cinquanta anys veterinari de Calaf, i tenia una gran 
experiència en bestiar equí, i de Josep Sèculi. 

També havia participat en la creació de l’Acadèmia de 
Ciències Veterinàries de Barcelona l’any 1960, presidida 
inicialment per Salvador Riera i Planagumà. Sèculi en 
fou president entre 1980 i 1986. Més tard el 1990 es va 
crear l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, 
i Sèculi en fou membre nat. Ja era acadèmic numerari 
de Farmàcia i de Medicina, i havia estat president del 
Col·legi. 

A la RAM va ser elegit el 1967. Llegí el discurs d’in-
grés el 8 de febrer de 1970. El tema era “La  Rabia, un 
problema latente” i fou contestat per Bel·larmí Rodrí-
guez Arias. A l’Acadèmia va fer una tasca important, en 
el sentit de responsable i complidor en l’assistència a 
les sessions i de treballador actiu en els anys en que va 
ser membre de la Junta. Ja s’ha esmentat el detall. En 
total gairebé vint anys de servei a la Junta. Va ser una 
persona molt meticulosa en la seva tasca, que pràctica-
ment la tenia sempre al dia.

Anys més tard li va tocar, el 1990, per ordre rigorós 
d’antiguitat, fer la lectura del discurs inicial de curs. Es-
collí el tema “De Quiró als nostres dies. Medicina i vete-
rinària”. Fins poc abans de la seva mort, als vuitanta-un 
anys, continuava assistint a l’Acadèmia i complint amb 
la tasca d tresorer. 

També va ser membre de la Reial Acadèmia de Far-
màcia. Va ser elegit en la sessió de 3 d’abril de 1957, i 
va ingressar el 8 de juny de 1958, fent el discurs de res-
posta el Dr. Isidre Bultó i Blajot. Ocupà la medalla núm. 
18. El tema del discurs va ser “Fármacos promotores del 
crecimiento. Los estrógenos de síntesis. Importancia hi-
giénico sanitaria de su empleo”. Per torn d’antiguitat li 
tocà fer la lliçó inaugural de curs de 1970, amb el tema 
“Sustancias químicas residuales y extrañas en los ali-
mentos”. Va passar a acadèmic numerari emèrit l’any 
1992. 

el ConTingUT del disCUrs a l’aCadÈMia de 
MediCina. 

Ja s’ha dit que va ser sobre la ràbia. És extens, de 72 
pàgines, amb una considerable erudició, amb 334 cites 
bibliogràfiques, poques de treballs locals, amb una ac-
tualització de coneixements de la producció científica 
d’altres països. És un treball de molt bon nivell, que li 
exigí un notable esforç.  Això és important perquè enca-
ra estàvem a molts anys d’internet i les consultes havi-
en de ser “molt manuals”.

 Jacint Corbella I Corbella
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Josep Sèculi i Brillas, centenari del seu naixement (Gavà, 1917 – Barcelona, 1998)

Comença explicant que la ràbia és un problema en-
cara latent. Tot i que el gran canvi es va iniciar amb la 
introducció de la vacuna humana, per Pasteur, a París 
el juliol de 1885 (i a Barcelona per Ferran el maig de 
1887), el problema, ja ben enfocat, no estava pas resolt. 
Continuava la presència d’animals contagiants, en par-
ticular els gossos. La vacunació dels animals domèstics 
va donar un plus de tranquil·litat a la població huma-
na. Tot i que ja era un fet conegut, aleshores es valorà 
l’existència de reservoris en animals salvatges, i el pri-
mer terror va ser el dels llops que mossegaven gossos.
El tema quedà una mica refredat, però ja cap a la meitat 
del segle XX, es conegué un perill més ampliat. En di-
versos continents hi havia animals que eren reservori. 
Els primers en causar alarma foren els ratpenats, que 
podien mossegar altres animals i fins i tot transmetre la 
malaltia per intermedi de les gotes de Pflüge, de les se-
crecions respiratòries, per exemple contagiant guineus 
que s’arreceraven en les coves plenes en el sostre de 
ratpenats. 

Un altre risc era la difusió per via terrestre. Se sabia 
que Rússia i l’Europa oriental eren zones amb una in-
cidència considerable de ràbia selvàtica. L’avenç cap a 
l’Europa occidental estava estabilitzar, fins que per cau-
sa de la segona guerra mundial, amb els desplaçaments 
de població i els moviments dels exèrcits, hi hagué un 
pas clar cap a occident. Durant bastants anys Alemanya 
va ser el país d’Europa que declarava més cassos de la 
presència d’animals portadors, les tres quartes parts en 
guineus. Potser també era el país que tenia més cura en 
aquest estudi, i també de donar les dades. Així Sèculi 
escriu l’any 1970, que ho ha un nou creixement mundial 
de la ràbia i que la situació des dels anys cinquanta, és 
a dir vint anys abans, s’ha agreujat considerablement. 

També aporta dades d’Espanya, recollint-ne de 1948 
a 1969, i la situació encara és tranquil·la. En els anys 60’s 
només es declaren tres cassos i l’última mort humana la 
documenta l’any 1965. En canvi en un sol any, el 1948, 
hi havia hagut 34 morts en persones; en la dècada dels 
50’s es comptabilitzen 90 casos mortals, mentre que a 
la dels 60’s ja s’ha dit que només foren tres. 

Té un capítol extens sobre les vacunes, la seva evolu-
ció i complicacions, que en aquest temps no són pas un 
problema menor. Fa doncs una actualització del tema, 
i alerta sobre el risc d’extensió de la que se’n diu “ràbia 

salvatge” incrementant-se el nombre d’espècies que 
són potencialment vectors del contagi. El mateix Sèculi 
esmenta en la bibliografia un treball anterior “Sobre la 
epizoopatología de la rabia en la província de Barcelo-
na”. 

Treballs sobre altres aspectes de la patologia vete-
rinària.Igualment Sèculi va tenir una producció àmplia 
sobre altres aspectes del treball del veterinari, en els 
camps preventius i terapèutic. Rodríguez Arias, diu 
d’ell, en el treball de resposta a l’Acadèmia: “viene 
prestando singularísima atención a la epidemiología, 
más que nada, y a la profilaxis y terapéutica de otros 
males. La tuberculosis animal, el mal rojo, la rabia, la 
peste porcina africana y la glosopeda, fueron objeto 
de investigaciones personales de trascendencia, sobre 
todo la peste porcina. La mejor alimentación que nos 
quepa defender, la bromatología animal, no le ha ido 
en zaga entre sus pesquisas originales”. I més enllà en 
destaca principalment la visió preventiva que té Sèculi. 
Abans ja havia presentat a l’Acadèmia un treball sobre 
“Problemática de la Medicina veterinaria Preventiva”. 

Com a veterinari pràctic hi ha, d’una banda el seu 
treball, com a funcionari per oposició, primer en el Cos 
Nacional de Veterinaris del ministeri d’Agricultura, i ben 
aviat en el Cos de Veterinaris titulars del ministeri de 
Governació. D’altra banda hi ha el vessant terapèutic, 
amb la participació en l’activitat d’alguns laboratoris 
farmacèutics: en la creació dels laboratoris Rocador-
Daura; després fou director tècnic de Productos Ne-
osan, i encara participà en la creació de Laboratoris 
Unisol, i en el treball, com a conseller tècnic, de Labo-
ratorio Tura S.A. I des del punt de vista de la nutrició, 
alimentació animal, en la creació de “Pinsos compostos 
Rosell”, amb fàbrica a Manresa i Banyoles. 

Finalment cal esmentar la seva participació, a l’Aca-
dèmia, en la primera edició de la “Nomina Academi-
corum (1770-1995)”, recollint, amb un breu comentari 
sobre la seva obra, la totalitat d’acadèmics numeraris 
de la nostra institució. 

El tema de la ràbia, escollit pel seu ingrés, segueix 
essent actual, tot i que amb enfocaments cada vegada 
més precisos. Aquest mateix any 2017, per a la sessió 
inicial de curs,la Reial Acadèmia de Farmàcia de Cata-
lunya va celebrar l’acte amb una lliçó sobre “La rabia: 
problemàtica actual” a càrrec del Dr. Àngel Lázaro. 
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Dr. Josep Sèculi Brillas Portada discurs Dr. Josep Sèculi Brillas

Dr. Victor Conill Serra Portada discurs Dr. Victor Conill Serra

 Jacint Corbella I Corbella
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Centenaris de l’Acadèmia

dr. VÍctOr cOnill i sErra (1917-1999).   
CenT anys del seU naixeMenT

IGLESIAS I GUIU, Xavier
Acadèmic numerari
 
Se m´ha encarregat de fer una ressenya del Dr. Víc-

tor Conill Serra amb motiu del centenari del seu naixe-
ment l´any 1914 i ho faré amb molt de gust ja que vaig 
conèixer-lo personalment durant el temps que va ser 
catedràtic d´Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de 
Medicina de la Universitat de Barcelona.

El Dr. Conill estudià el Batxillerat als Jesuïtes de Sar-
rià promoció 1934. Es llicencià a la nostra Facultat l´any 
1943 i va fer el Doctorat a Madrid l´any 1949. El més 
important de la seva formació assistencial i científica la 
va fer a l´Hospital Clínic justament al Servei que dirigia 
el seu pare, el Dr. Víctor Conill i Montobbio, conside-
rat un dels serveis de major prestigi del país amb una 
gran projecció més enllà de les nostres fronteres. Va 
completar la seva formació a la Clínica Universitària de 
Kiel dirigida pel prof. Philip. Va ser professor Auxiliar i 
l´any 1947 guanyà les oposicions a professor Adjunt de 
la nostra Facultat. L´any 1960 guanyà les oposicions a la 
càtedra d´Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat de 
Salamanca. El seu pas per aquesta Facultat fou fugaç i 
l´any 1962 va ser nomenat Director del Servei de Gine-
cologia i Obstetrícia de l´Hospital de St. Pau substitu-
int al Dr. Albert Ponjoan que s´havia jubilat l´any 1961. 
Amb aquest nomenament s´iniciava una etapa de reno-
vació total del Servei que significà la conjunció de molts 
dels antics metges del Servei, orientats específicament 
a la clínica, amb un ampli grup de col·laboradors de Co-
nill Serra que, a les inquietuds d´ordre clínic s´hi adjun-
tava l´esperit universitari amb amplis interessos per la 
recerca clínica i per la docència. Durant aquest període 
són de destacar tot un seguit de fets que poden donar 
una idea del nou esperit que en Conill i els seus col-
laboradors  van imprimir al Servei.

En primer lloc, es van fer periòdiques les sessions clí-
niques i les reunions de protocol·lització i de recerca i 
es va impulsar la discussió i el consens en les actuaci-
ons d´ordre clínic. En segon lloc, la reconeguda escola 
quirúrgica vaginalista i de tractament del càncer genital 
dels Conill, va fer acte de presència amb la pràctica d´un 

ampli ventall d´intervencions, entre les quals destaca-
ren l´operació de Wertheim-Meigs-Okabayashi-Novak 
i la de Shauta-Amreich  pel tractament quirúrgic del 
càncer de coll, la primera per via abdominal i la segona 
per via vaginal així com l´operació de Halsted pel trac-
tament del càncer de mama. De gran transcendència 
per a la formació quirúrgica de molts ginecòlegs va ser 
l´organització periòdica de l´anomenada “Semana Gi-
necológica”, teòrica i pràctica, en que hi participaren, 
amb membres del propi Servei , figures rellevants com 
Parache, Dumulin, Fauvet, Ingiulla, etc. Per altra ban-
da, cal assenyalar que, des de l´any 1963, es va instau-
rar a l´Hospital la pràctica de la Colposcòpia i el test de 
Papanicolaou a totes les primeres visites, essent pro-
bablement un dels primers serveis de Ginecologia en 
realitzar, de forma sistemàtica, el diagnòstic precoç del  
càncer del coll de matriu; tot això amb la col·laboració 
dels Doctors Faus i Casanova, com a citòlegs i del Dr. 
Màrquez, com a patòleg. En el terreny endocrinològic 
es van desenvolupar les diferents determinacions hor-
monals en el laboratori del propi servei liderat pel Dr. 
Pujol Amat.

Un dels fets més transcendents del Servei  va ser la 
creació del  “Departament d´Investigació Obstètrica” a 
finals de l´any 1964, dirigit pel Prof. Joan Esteban i Al-
tirriba, des del qual es va participar en la renovació de 
l´Obstetrícia en el món, amb la introducció del nou con-
cepte de Perinatologia i de les noves tecnologies apli-
cades a l´Obstetrícia i tot això es va plasmar en nom-
broses publicacions i en la participació en importants 
fòrums internacionals d´aquells temps. Una monogra-
fia: ”Sufrimiento fetal en el parto”  fou publicada l´any 
1967, dirigida pel Dr. Conill i amb la col·laboració del Dr. 
Esteban Altirriba i d´altres,  que representa un resum 
de tots els treballs fets en el Servei anys abans sobre 
aquesta matèria. Vull fer constar una anècdota del Dr. 
Conill relacionada amb l´adquisició d´un aparell per a la 
investigació de l´oxigenació de la sang fetal. Es tracta-
va d´investigar el contingut d´Oxigen i el pH de la sang 
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fetal per saber, objectivament, l´estat del fetus a mesu-
ra que descendia pel canal del part. Això es feia obte-
nint una petita mostra de sang de la calota fetal la qual 
s´analitzava per mesurar l´àcid-base d´aquesta sang, 
basat en l´ús del nomograma de Sigaard-Andersen a fi 
de determinar el dèficit de bases com una expressió de 
l´acidosi metabòlica o de l´alcalosi; test introduït per  
Paul Astrup els anys 50s. Era clar que aquest aparell es 
feia indispensable per determinar els valors reals de la 
sang fetal i per tant era imprescindible adquirir-lo; però 
és clar també que l´aparell tenia un cost i l´Hospital, en 
aquells anys seixanta, no tenia diners per comprar-lo. 
Es decidí la seva compra mitjançant un crèdit que 
s´afegiria a uns pocs diners que vindrien de la dotació 
anual que li tocava al Servei i també d´emprar, genero-
sament per part dels metges, els diners que  es repartia 
entre ells al cap de l´any (recordem que aleshores els 
metges no cobraven cap sou). El crèdit fou signat, però 
per  fer efectiu el crèdit feia falta un avalador i aquest va 
ser  el Dr. Conill. Gràcies, doncs a l´aparell, es va poder 
fer una investigació seriosa sobre el balanç àcid-base 
del fetus que fructificà en un grapat de treballs cien-
tífics de primera magnitud com ja he dit abans. Per 
obtenir la sang del fetus, era necessari, també, arribar 
a aquest cap i per això s´havia de disposar d´uns am-
nioscops (uns cons metàl·lics introduïts a la vagina de 
la partera), unes llancetes per punxar la calota fetal i 
unes pipetes per aspirar una mínima quantitat de sang 
fetal per poder ser analitzada; això s´aconseguí anant 
a parlar amb els propietaris de casa Herrera (una casa 
de productes ortopèdics) perquè fabriquessin aquests 
ginys i així estalviar-se la seva importació. Això dóna 
una idea de com estava la recerca a casa nostra.

Un altre fet que reflecteix l´impuls innovador del 
Servei de Ginecologia i Obstetrícia de St. Pau fou 
l´organització, l´any 1964, de dues reunions, dirigides 
pel Dr. Conill, dedicades a temes considerats “tabú” en 
aquella època: “Frigidesa” i “Anticoncepció”. Ambdues 
sessions van ser publicades el mateix any, no sense crí-
tiques per part de molts; la primera en una monogra-
fia editada pel propi Servei i la segona en el núm. 2 de 
la nova revista “Cromosoma X”, dirigida pel Dr. Garriga 
Roca.

Malauradament tota aquesta tasca es va interrom-
pre l´any 1968 per un canvi en la filosofia de l´hospital 
i portada a terme per un nou gerent. La diàspora va 
començar amb la marxa de l´Esteban Altirriba i d´en 
Massanas a l´Hospital Clínic on el primer s´encarregà, 

com a Professor Adjunt, de la II Càtedra d´Obstetrícia i 
Ginecologia de la Universitat de Barcelona, càtedra que 
havia quedat vacant pel nomenament del fins alesho-
res titular Prof. Manuel  Usandizaga com a nou cap del 
Departament d´Obstetrícia i Ginecologia de la Materni-
tat de la Vall d´Hebron. L´any 1969 vingué el Prof. Jesús 
Gonzàlez Merlo (de l´escola del Prof. Botella de Madrid) 
que havia guanyat les oposicions a la càtedra de Bar-
celona. L´any 1970, morí el Prof. Emili Gil Vernet, cap 
de la I Càtedra de Barcelona i la vacant l´obtingué, per 
trasllat, el Prof. Víctor Conill Serra l´any següent (1971) i 
amb ell van venir cap al Clínic altres membres de l´antic 
grup de St. Pau.

L´arribada d´en Conill al Clínic va possibilitar la fu-
sió d´algunes unitats o seccions que estaven duplica-
des, ja que fins aleshores, al haver-hi dues càtedres i 
dues clíniques, cadascuna funcionava amb total inde-
pendència i en Gonzàlez Merlo i en Conill les van inte-
grar: guàrdies, Perinatologia, Esterilitat i Oncologia, així 
com també les sessions clíniques; el mateix va passar 
amb l´organització de Congressos i de cursos de post-
grau. Aquests esdeveniments van contribuir a millorar 
l´assistència a les pacients, van elevar el nivell científic 
i van disminuir la despesa sanitària de tot el Departa-
ment.

En l´apartat de publicacions diré que el nombre és 
considerable i el treball més significatiu és el “Tratado 
de Ginecología y de técnica terapéutica ginecológica” 
editat juntament amb el seu pare el Dr. Conill Montob-
bio del que se´n feren vàries edicions i que serviren per 
estudiar l´assignatura de Ginecologia als alumnes de la 
nostra Facultat (jo entre ells) i d´altres de dins i de fora 
de les nostres fronteres.

L´any 1955 entrà com Acadèmic Corresponent de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya a l´haver-se-li  
concedit el premi Visa Tubau.

L´any 1982 entrà com Acadèmic numerari d´aquesta 
institució amb el discurs “Notas para la filosofia de la 
Historia de la Obstetricia y Ginecología”, contestant-li 
l´Acadèmic Dr. Alfredo Rocha Carlota.

L´any 1960 entrà com a Vice-President de la Socie-
dad ginecològica espanyola i l´any 1974 fou nomenat 
Vice-Degà de la nostra Facultat.

L´any 1993 la Federació Internacional de Ginecologia 
i Obstetrícia li concedí el premi FIGO: “in recognition of 
a life time contribution towards the improvements of 
women´s Health”.

Xavier Iglesias i Guiu
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L´any 1942, a la postguerra, s´aconseguí  l´autorització 
per reemprendre les activitats de la Societat Catalana 
d´Obstetrícia i Ginecologia, gràcies al Prof. Agustí Pedro 
i Pons, aleshores President de l´Acadèmia de Ciències 
Mèdiques; aquí veiem al Dr. Conill com a vocal de la 
Junta els cursos 1956-57, 1957-58, 1958-59 i Vice-Pre-
sident els cursos 1962-63, 1963-64, sota la Presidència 
del Dr. Francesc Carreras i Verdaguer. En la primera fes-
ta de la Ginecologia Catalana d´aquesta Societat (1997) 
se´l nomenà “Mestre de la Ginecologia Catalana” junt 
amb els Drs. Altés, Carceller, Comas, Fuster i Viscasillas.

La primera escola de Llevadores de Catalunya va 
ser ubicada a l´antic hospital de la Sta. Creu, tocant de 
la Rambla; uns anys després l´ensenyament de Lleva-
dores es traslladà a la nova Facultat de Medicina del 
carrer Casanova. Els primers professors que van dirigir 
l´Escola foren el Prof. Fargas i el Prof. Bonafonte; poste-
riorment es va fer càrrec d´aquest ensenyament el Prof. 
Pere Nubiola juntament amb el seu professor Adjunt, 
el Dr. Agustí Planell. A partir de l´any 1949, l´Escola fou 
dirigida pel Prof. Emili Gil Vernet i després per en Conill 
Serra quan va venir de catedràtic a la nostra Facultat. 
En darrer lloc ho va ser el Prof. Gonzàlez Merlo. A partir 
de l´any 1976 es va establir un conveni amb la Univer-
sitat de Barcelona per formar Llevadores en altres cen-
tres hospitalaris com són: la Clínica Sta. Fe de Sabadell, 
l´Hospital de Granollers i l´Hospital de St. Joan de Déu. 
Afegeixo que la segona escola de Llevadores es creà el 
1959 a la casa Maternitat i l´any 1969 es creà la terce-
ra a l´Hospital Maternal de la Residència Sanitària de la 
Vall d´Hebron.

El Dr. Conill Serra fou també Director de l´Escola 
d´Infermeria de la nostra Facultat quan va estar de ca-
tedràtic al carrer Casanova.

El Dr. Conill va patir un infart de miocardi que no es 
va diagnosticar immediatament degut a que la simpto-

matologia fou atípica: els dolors no van ser clarament 
precordials sinó a l´espatlla i sort en va tenir de que 
l´accident clínic l´agafés dins de la seva Clínica privada 
davant de l´antic camp de l´Español a l´Avinguda de Sar-
rià. El Dr. Sancho, anestesista, l´intubà i el va reanimar 
recuperant-se totalment.

L´any 1976 va deixar la càtedra de la Facultat de Me-
dicina de la Universitat de Barcelona i la Clínica I de 
l´Hospital, per anar-se´n de catedràtic d´Obstetrícia i 
Ginecologia a la Facultat de Medicina de la Universitat 
Autònoma de Barcelona a Bellaterra, cosa que em va 
sorprendre a mi i a molta gent ja que l´Autònoma en-
cara no tenia hospital universitari i per tant la docèn-
cia era merament teòrica. Personalment, però, jo me´n 
vaig beneficiar de la seva marxa perquè al quedar va-
cant la plaça de la Facultat i de la Clínica I al carrer Casa-
nova, vaig poder venir, per trasllat, des de la Universitat 
de Saragossa on hi havia estat els cursos de 1974-75 i 
1975-76.

El Prof. Jesús Gonzàlez Merlo que va coincidir amb 
en Conill a l´Hospital Clínic deia: ”el trato con el prof. 
Conill fue siempre fácil; su caballerosidad, el respeto a 
las opiniones ajenas por muy diferentes que fueran sus 
convicciones, su honestidad, su generosidad y su espíri-
tu abierto hacían de él un excelente professor, un gran 
maestro y un magnífico compañero”. Estic totalment 
d´acord; l´única cosa que jo no compartia amb ell eren 
les nits que ens reuníem al bar Sàndor de la plaça Fran-
cesc Macià per organitzar algun event científic; no li ve-
nia d´una hora per anar-nos-en a dormir; més tard vaig 
saber que dormia entre 4 i 5 hores a la nit però també 
feia una migdiada de 2 o 3 hores amb el pijama posat.

Agraïments: Agraeixo als Drs. Joan Esteban Altirriba i Al-
bert Fortuny Estivill la informació que m´han donat sobre 
molts aspectes de la vida del Prof. Conill Serra.

Dr. Víctor Conill i Serra (1917-1999).  Cent  anys del seu naixement
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TORRES GALLARDO, Begonya
Acadèmica corresponent

El filòsof Michel de Montaigne (1533-1592) comen-
çà a escriure Les Essais l’any 1569 quan es retirà de la 
vida pública a Bordeus i anà a viure al seu castell a Péri-
gord. Tenia 38 anys i havia patit una caiguda del cavall 
que quasi li costa la vida. El seu pare feia poc que havia 
mort. Aquests esdeveniments el feien tenir una clara 
consciència de la fragilitat humana i la immediatesa de 
la mort. A l’Assaig XXXVII, titulat Sobre la semblança en-
tre pares i fills, fa una crítica a la medicina i els metges, 
on deixa palès que el metge més que curar fa emmalal-
tir i que, fins i tot, porta el pacient a la mort. Montaigne 
al llarg del seu assaig no només critica la professió mè-
dica i les seves pràctiques sinó que desenvolupa tota 
una sèrie d’argumentacions sobre les que sustenta les 
seves opinions. 

Reproduïm a continuació alguns fragments del seu 
Assaig en la seva versió en català de Vicent Alonso pu-
blicada per Proa en 2011-2012 i que pot trobar-se a la 
Biblioteca de Catalunya. 

(...)

Que els metges em perdonen una mica la meua lli-
bertat, perquè, per aquesta mateixa infusió i insinuació 
fatal, he rebut I’odi i el menyspreu de la seua doctrina: 
l’antipatia que tinc pel seu ofici m’és hereditària. Mon 
pare ha viscut setanta-quatre anys, el meu avi seixanta-
nou, el meu besavi més de vuitanta, sense haver tastat 
ni una sola medicina; i, entre ells, tot allò que no era 
propi de l’ús ordinari es considerava droga. La medicina 
es construeix per exemples i experiències; així es fa tam-
bé la meua opinió. ¿No es aquesta una experiència ben 
precisa i ben avantatjosa? No sé si me’n trobaran tres 
als seus registres, nascuts, alimentats i traspassats a la 
mateixa llar, sota el mateix sostre, que hagen viscut tan 
d’acord amb les seues regles. Han de confessar-me en 
això que, si no tinc la raó, almenys la fortuna es posa de 
la meua part; i entre els metges, la fortuna val molt mes  
que la raó. Que no em prenguen ara com un exemple al 
seu favor; que no m’amenacen, abatut com estic: això  
 

 
 
 
 
fóra un abús. A més, veritablement, he guanyat sobre 
ells un cert avantatge amb els meus exemples domès-
tics, per be que ells s’aturen en el moment en què em 
trobe. Les coses humanes no tenen tanta constància: fa 
dos-cents anys, només en falten divuit, que aquesta ex-
periència dura entre nosaltres, ja que el primer va nài-
xer l’any 1402. És ben raonable que aquesta experiència 
comence a faltar-nos. Que no em retraguen els mals 
que a hores m’ofeguen: ¿no es prou haver viscut ple de 
salut durant quaranta-set anys? Per bé que fora la fi de 
la meua cursa, seria de les mes llargues. 

Els meus avantpassats consideraven la medicina a 
contracor per alguna inclinació oculta i natural, ja que 
la mateixa visió de les drogues horroritzava el meu pare. 
El senyor de Gaviac, el meu oncle patern, home d’Es-
glésia, malaltís des del seu naixement i que, tanmateix, 
féu durar aquesta vida tan feble fins als seixanta-set, 
una vegada que tingué una febre aguda i continua, els 
metges ordenaren dir-li que, si no s’ajudava (anomenen 
socors allò que habitualment es impediment), moriria 
infal·liblement. Aquest bon home, absolutament espa-
ordit per l’horrible sentència, va respondre: «Doncs, sóc 
mort.» Però Déu, una mica mes tard, féu inútil aquest 
pronòstic.

El darrer dels germans, n’eren quatre, senyor de 
Bussaguet, i de molt lluny el darrer, fou l’únic que es 
va sotmetre a aquesta art, segurament per la relació 
que tenia amb les altres arts, ja que era conseller en la 
cort parlamentaria, i això li anà tan malament que, si 
en aparenta era de complexió mes forta, va morir tan-
mateix molt abans que els altres, tret d’un, el senyor de 
Saint-Michel. (...)

De la mateixa manera que anomenem justícia l’or-
denació de les primeres lleis que ens cauen a les mans i 
la seua dispensa i pràctica, sovint molt inepta i iniqua, 
i de la mateixa manera que aquells que l’acusen i que 
se’n burlen no per això consideren que injurien aques-
ta noble virtut, sinó que condemnen solament l’abús i 
la profanació d’aquest sagrat títol; així, en el cas de la 

Sàtira i humor en medicina

MiCHel de MonTaigne i els MeTges
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107Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 2, Abril-Juny 2017 - ISSN: 1133-32866

medicina, honore aquest gloriós nom sense dificultat, 
la seua finalitat, la seua promesa tan útil per al gènere 
humà, però allò que designa entre nosaltres no ho ho-
nore ni ho estime.

En primer lloc, l’experiència fa que la tema; perquè, 
per tot allò que conec, no veig cap grup de persones 
tan ràpidament malalt i tan tardanament curat com el 
que està sota la jurisdicció de la medicina. La seua prò-
pia salut és alterada i corrompuda per la violència dels 
règims. Els metges no s’acontenten de tenir la malaltia 
sota control, fan la salut malalta per salvaguardar que 
no hi ha estació on puguem escapar a la seua autori-
tat. D’una salut constant i completa, ¿no n’extrauen ells 
l’argument d’una gran malaltia futura? Sovint he estat 
malalt; he trobat, sense la seua ajuda, les meues malal-
ties tan dolçament suportables (i n’he experimentat de 
quasi totes les classes) i tan curtes com qualsevol altre i 
d’aquesta manera no hi he afegit l’amargura de les se-
ues prescripcions. La salut, la tinc lliure i completa, sen-
se regla i sense cap altra disciplina que els meus hàbits 
i el meu benestar. Qualsevol lloc es bo per aturar-me, 
perquè no em calen altres comoditats, si estic malalt, 
que les que em calen quan estic bé. No em preocupa 
estar sense metge, sense apotecari i sense socors, cosa 
que afligeix els altres més encara que el mal. Què dic? 
¿Potser ens mostren ells, amb la seua felicitat i la dura-
da de les seues vides, cap testimoni de les conseqüènci-
es de la seua ciència?

No hi ha nació que no haja estat diversos segles sen-
se medicina, i els primers segles, és a dir, els millors i 
els més feliços; i la dècima part del món encara no se’n 
serveix a hores d’ara; infinites nacions, on es viu mes 
sanament i mes llargament que ací, encara no la conei-
xen; i entre nosaltres, el comú de la gent en prescindeix 
feliçment. Els romans passaren sis-cents anys abans de 
rebre-la, però, després d’experimentar-la, l’expulsaren 
de la seua ciutat per la intervenció de Cató el Censor, 
que mostrà que fàcil era passar sense ella, després 
d’haver viscut vuitanta-cinc anys i després d’haver fet 
viure la seua dona fins a l’extrema vellesa, no sense 
medicina, però sí sense metge, perquè qualsevol cosa 
que siga saludable per a la nostra vida es pot anomenar 
medicina. Mantenia la salut de la seua família, això és 
el que diu Plutarc, consumint (això sembla) llebre; com 
els arcadis, que segons Plini curaven totes les malalti-
es amb la llet de vaca. I els libis, diu Heròdot, gaudei-
xen popularment d’una estranya salut pel costum que 
tenen, després que els seus fills han arribat als quatre 
anys, de cauteritzar-los i cremar-los les venes del cap i 

de les temples per on tallen el camí per a tota la vida de 
tota fluxió de refredat. I la gent de poble d’aquest país, 
per a qualsevol accident, no empra més que vi, el més 
fort que puguen, barrejat amb molt safra i especies, tot 
això amb una fortuna semblant. (...)

Algú preguntà a un lacedemoni qui l’havia fet viure 
tant de temps: «La ignorància de la medicina», va res-
pondre. I Adrià l’emperador cridava sense parar, quan 
moria, que la bogeria dels metges l’havia matat.

Un lluitador dolent es féu metge: «Ànim!», li va dir 
Diògenes, «tens raó; ara tombaràs els qui t’han tombat 
en altres ocasions».

Però tenen la fortuna, segons Nicocles, que el sol il-
lumina el seu èxit i la terra amaga les seues faltes; i, 
a més d’això, tenen una manera ben avantatjosa de 
fer-se servir de tota mena d’esdeveniments, perquè 
allò que la fortuna, allò que la natura, o qualsevol al-
tra causa estranya (el nombre de les quals es infinit), 
produeix en nosaltres de bo o de saludable, es privilegi 
de la medicina atribuir-s’ho. És gràcies a ella que arri-
ben al pacient que està sota el seu règim tots els èxits 
feliços. Les causes que m’han curat a mi, i que curen 
altres mil que no han demanat l’ajut deis metges, ells 
se les apropien; i, quant als accidents dolents, o bé se’n 
desentenen completament atribuint la culpa al pacient 
per motius tan vans que no es preocupen per trobar-ne 
sempre en nombre suficient: «Ha destapat el seu braç; 
ha sentit el soroll d’un vehicle; ha deixat la finestra en-
treoberta; s’ha gitat sobre el costat esquerre, o ha pas-
sat pel seu cap algun pensament penós». En resum: una 
paraula, un somni, una ullada, els sembla excusa sufici-
ent per descarregar-se de qualsevol culpa. O, si els plau, 
se serveixen encara d’aquest empitjorament per al seu 
interès amb un altre procediment que no els falla mai: 
el de calmar-nos, quan la malaltia es revivifica amb els 
tractaments, donant-nos la seguretat que encara hau-
ria estat pitjor sense els seus remeis. Aquell que han fet 
passar d’un refredat a unes febres intermitents, sense 
ells n’hauria tingut unes de continues. No tracten de no 
fer malament el seu treball perquè del dany n’acaben 
traient profit. vertaderament, tenen raó de requerir del 
malalt una confiança favorable: cal que ho siga real-
ment, i ben conscient, i ben flexible perquè s’aplique a 
idees tan difícils de creure.

Plató deia, amb raó, que no pertanyia als metges 
mes que mentir amb total llibertat, ja que la nostra sa-
lut depèn de la vanitat i de la falsedat de les seues pro-
meses. (...)

Michel de Montaigne i els metges
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CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Acadèmic numerari

Guy Lazorthes ha estat probablement la personalitat 
més destacada entre els metges tolosins, que han exer-
cit a la seva ciutat, sense ser absorbits pel gran focus 
cultural i científic de París, al llarg del segle XX. Ha es-
tat un brillantíssim professor de la facultat de medici-
na, d’anatomia i de neuroanatomia. En l’assistència ha 
estat un neurocirurgià de primer nivell, creant escola.  
Fou un dels més actius en les tasques administratives 
i d’organització, com a degà de la facultat de medicina 
i farmàcia durant dotze anys, (1958-1970). Ha estat el 
primer impulsor de la creació de l’Hospital Rangueil, i 
la segona facultat de medicina de la universitat Paul Sa-
batier. La seva longevitat, encara avui excepcional, amb 
manteniment de la seva creativitat, l’han dut a ser una 
icona de la medicina del seu entorn. Va néixer el 4 de 
juliol de 1910 a Toulouse, (Tolosa de Llenguadoc) de fa-
mília d’arrels del Bearn, per tant gascones, i va morir, al 
seu hospital, el Rangueil, el 25 de març de 2014.  El seu 
pare, Leonci, era farmacèutic i cirurgià-dentista. Guy va 
fer els estudis de Medicina i de Ciències i va obtenir el 
doctorat en aquestes dues branques del saber.  

La seva vinculació amb Catalunya, sense ser estreta, 
ha sigut prou important. Fou nomenat doctor honoris 
causa de la universitat de Barcelona, el 1965; com ho 
fou també de les de Bonn, Lima i Santiago de Chile. En 
la seva joventut va ser, un temps curt, esportista de 
competició en esquí i després actiu en la seva madure-
sa, en el muntanyisme i el mateix esquí (fins a més de 
vuitanta anys). En la necrologia pronunciada per Jean-
Paul Bounhoure a l’Acadèmia Nacional de Medicina de 
França, recordava fins i tot que fou campió dels Pirineus 
i de Catalunya d’esquí. Però la seva relació més impor-
tant va ser com a metge. El seu mestre en la formació 
quirúrgica general va ser Joseph Ducuing, que era di-
rector del Centre Anticancerós. Allà li va permetre crear 
un petit centre de neurocirurgia i fou nomenat cap de 
clínica. Ducuing era un dels membres més actius en-
tre el grup de col·laboradors catalano-occitans; havia  

 
 
 
participat en els Congressos de Metges de Llengua Ca-
talana, i fins i tot havia publicat algun número sobre el 
càncer a les Monografies Mèdiques. Es va esforçar en  
l’acollida a refugiats republicans a Toulouse, també en 
el seu centre, i allà hi havia Lazorthes. Aquest era un 
home d’esquerra, actiu després a la resistència.  Quan 
Ducuing va ser destituït pel govern de Vichy, Lazorthes, 
en solidaritat, va presentar la dimissió com a membre 
del servei. Més endavant fou un dels defensors, també 
actiu de la idea de la Unió Europea. Al cap dels anys, ja 
s’ha dit, el novembre de 1965 fou nomenat Doctor HC 
per la universitat de Barcelona, apadrinat pel professor 
Agustí Pedro i Pons, que aleshores era president de la 
nostra Acadèmia.  

La tasca científica més important de Lazorthes va 
ser en el camp de l’anatomia del sistema nerviós i de 
la neurocirurgia. Va publicar molt, articles (“papers”) 
i llibres. Entre ells destaquen els treballs dedicats a la 
vascularització del sistema nerviós, central, però també 
en estructures més perifèriques. Els estudis sobre les 
estructures posteriors de la columna, des del punt de 
vista de la innervació. També els dedicats a la vascula-
rització de la medul·la espinal i la cirurgia del simpàtic, 
aquesta última per aprenentatge en el temps que va 
passar amb el professor Réné Leriche. També a temes 
de la patologia important del sistema nerviós central: 
edema cerebral, hemorràgies intracraneals, altres. 

Fou membre de moltes acadèmies, però cal destacar 
la Nacional de Medicina de França, elegit l’any 1960; 
de la de Bèlgica, el 1990; de la Ciències de França el 
1975, (ja n’era corresponent des del 1972). Després de 
la jubilació va mantenir una activitat intensa. Durant 
deu anys va continuar donant cursos, tres dies per set-
mana, a la facultat. Li encantava mantenir el contacte 
amb els estudiants joves. També va escriure molt sobre 
temes més culturals, entre ells una Història del cervell, 
un assaig sobre els Al·lucinats cèlebres. I també sobre El 
cervell i l’ordinador.

Medicina d’Occitània

gUY laZOrthEs (1910 - 2014), MEstrE dE MEdicina a tOUlOUsE
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Havent-se cobert el període reglamentari de quatre 
anys dels membres escollits el mes d’abril de 2013, es pro-
cedí a l’elecció dels  càrrecs de la Junta que acabaven el 
seu mandat. L’elecció es va fer en el ple extraordinari del 
dia 4 d’abril de 2017. Es presentà una sola candidatura, 
presidida pel Dr. Josep Anton Bombí. El cens electoral esta-
va format per 59 acadèmics, (39 numeraris i 20 numeraris 
emèrits), dels quals  51 van exercir el dret de vot (partici-
pació del 86,4 %).  La nova junta quedà constituïda: 

President; Dr. Josep Antoni Bombí i Latorre (anterior-
ment bibliotecari); Vicepresident Dr. Miquel Vilardell i 
Tarrés (anteriorment, vocal);  Secretari: Jordi Palés i Argu-
llós (segueix); Vicesecretària: Carme Gomar i Sancho (se-
gueix); Secretari d’actes: Romà Massot i Punyet  (segueix); 
Tresorer: Lluís Guerrero i Sala (segueix); Bibliotecari (va-
cant); Arxiver (vacant); Vocal 1er: Evarist Feliu i Frasnedo; 
Vocal 2n: Joaquim Tornos i Mas (segueix).  

La Junta de Govern proposarà al Ple els acadèmics que 
ocupin els càrrecs que han restat vacants.

eleCCió d’aCadÈMiCs nUMeraris
El mateix dia 4 d’abril de 2017, en un segon ple extra-

ordinari, es van elegir com a nous membres numeraris 
de l’Acadèmia, els doctors:  Tomàs Pumarola i Suñé, per 
la secció 1ª;  Josep M. Gatell i Artigas,  per la secció 2ª.; 
Josep M. Lailla i Vicens, per la secció tercera i Josep Llupià 
i Mas, per a la secció 4ª. Van ser proclamats acadèmics 
numeraris electes. 

eleCió d’aCadÈMiC d’Honor
El mateix dia 4 d’abril de 2017, en ple extraordinari, va 

ser elegit Acadèmic d’Honor el doctor Flair Jose  Carrilho, 
que havia estat el primer deixeble estranger de l’escola  
d’hepatologia que va crear i dirigir el doctor Joan Rodés, 
acadèmic numerari  recentment  traspassat. La proposta va 
ser feta  pel doctor Miquel Bruguera, acadèmic numerari. 

TaUla rodona soBre desenvolUPaMenT de 
l’HeMoTerÀPia a CaTalUnya   

El dimarts dia 9 de maig de 2017 es va celebrar una 
sessió monogràfica,  sobre el desenvolupament de l’he-
moteràpia a Catalunya.  Les aportacions es publiquen en 
aquest mateix número en un apartat propi,  constituint 
un  “dossier”. Es posa l’èmfasi en els dos moments en que 
les aportacions catalanes han arribat a un primer nivell a 
escala mundial. La primera, en temps de la guerra civil, ha 
estat  l’organització d’un servei que permetia  l’assistència 

urgent en circumstàncies de gran necessitat de sang,  en-
capçalat  per l’obra de Frederic Duran i Jordà. La segona és 
actual, amb el pas a un primer pla de les tècniques de plas-
mafèresi  i  la projecció en un lloc destacat  en el món dels 
Laboratoris Grífols. També s’ha analitzat la importància, a 
nivell  local, del treball continuat durant tots aquests  poc 
menys de cent anys, en l’organització i progrés  de l’assis-
tència diària en diversos hospitals.   

PresenTaCió del segon volUM de la HisTÒria 
de la MediCina CaTalana  

El dilluns dia 19 de juny de 2017 s’ha fet a l’amfiteatre 
Gimbernat l’acte de presentació del segon i últim volum 
de l’obra “Història de la Medicina Catalana”, escrita pel 
doctor Jacint Corbella, acadèmic numerari, publicada a 
càrrec d’Edicions Dau.  Hi van participar: Joan Antoni Bom-
bí, president de l’Acadèmia;  Lluís Guerrero i Sala, membre 
numerari i antic president del Societat Catalana d’Història 
de la Medicina; Antoni Barnils i Carrera, director d’Edicions 
Dau; Jordi Casassas, catedràtic d’Història contemporània 
de la UB i president de l’Ateneu Barcelonès;  i  Jacint Cor-
bella, autor de l’obra.  

anUnCi  del xx Congrés de MeTges i BiÒlegs 
dE llEngUa catalana (ManrEsa, 20-21 d’ OctU-
BrE dE 2017) 

S’ha pogut reprendre les convocatòries dels Congressos 
de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, amb la celebra-
ció, prevista a la ciutat de Manresa els dies 20 i 21 d’octu-
bre d’enguany. La presidència s’ha confiat conjuntament 
als doctors Lluís Guerrero i Sala i Miquel Vilardell i Tarrés,  
ambdós acadèmics numeraris i membres de la Junta de 
Govern.  Estan previstos quatre blocs, amb diverses  po-
nències, sobre els temes:  “Orígens i finalitats socials dels 
models sanitaris dels territoris de parla catalana”, “L’aten-
ció primària que volem”,  “Medi  ambient, globalització i 
salut”  i “Els Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua 
Catalana: més de cent anys (1913-2017)” 

ConvoCaTÒria del  xx Congrés d’HisTÒria de 
la MEdicina catalana (Vic, 2018)

Com ja es va anunciar al final del Congrés de Puigcerdà 
de juny de 2016 ja s’ha convocat el proper Congrés, que 
se celebrarà a la ciutat de Vic, i serà presidit pel Dr. Miquel 
Ylla Català. Les tasques de preparació ja s’han iniciat a bon 
ritme.  

Vida Acadèmica

eleCCió de la nova JUnTa de govern
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Iconografia de l’ Acadèmia
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Retrat del Dr. Frederic Corominas Pedemonte president de 1948 a 1975


