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EDITORIAL

Més portes obertes

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 171-172

* En aquest número de la revista hi ha  una novetat 
important: la publicació d’un article en llengua arane-
sa, la variant  aranesa de la llengua occitana.  Es fa en 
ocasió del text del discurs d’ingrés d’un acadèmic cor-
responent. S’ha explicat més d’una vegada que l’aranès 
és una llegua plenament oficial en tot el territori de 
Catalunya des de l’Estatut de 2006. Ara, amb l’ingrés 
del doctor Joan Carles Riera e Socasau confirma aques-
ta realitat.  L’Institut d’Estudis Aranesi és des de fa al-
guns anys membre del conjunt de les Acadèmies Cata-
lanes  el Consell Interacadèmic de Catalunya.  

Aquest fet està en la línia del que ja es va fer quan 
es va publicar, de 1933 a 1938,  la revista “La Medicina 
Catalana”, que se subtitulava Portantveu de l’Occitània 
Mèdica. La dirigia el doctor Leandre Cervera i Astor, en-
docrinòleg i membre de l’Institut de Fisiologia.  Ja alguns 
anys abans August Pi-Sunyer i Jesús Bellido, en relació 
amb Camile Soula, professor de Fisiologia de la univer-
sitat de Tolosa del Llenguadoc, havien intentat fer una 
primera revista comuna entre els grups de Fisiologia de 
Barcelona i de Tolosa, entre Catalunya i el Llenguadoc.  
Aquest ant 2017 s’ha publicat, per la nostra Acadèmia, 
un conjunt  de treballs sobre història mèdica de la Vall 
d’Aran en la sèrie  “Gimbernat, sanefa verda”, que recull 
moltes dades del nostre arxiu històric, en relació amb la 
sanitat del que es deia, indistintament:  partido de Vie-
lla o del Valle de Aran. Des de l’any 2008 a la secció de 
Medicina d’Occitània de la revista de la RAMC ja s’han 
publicat de manera continuada més trenta treballs. 

* Un segon punt que cal destacar és la commemora-
ció del Centenari de la publicació de la “Bibliografia Me-
dical de Catalunya”. Ja se’n va donar notícia. Per inicia-
tiva de la RAMC s’ha recordat aquest llibre, important 
per a la nostra història mèdica i cultural.  És el catàleg 
de l’Exposició que, amb aquest títol, va recopilar les pu-
blicacions de medicina que s’havien publicat a Catalu-
nya  fins el 1913, quan es reuní el primer Congrés de 
Metges de Llengua Catalana.  El 1913 es féu l’exposició 
en els locals de nova facultat de medicina de carrer de 
Casanova. El 1917, amb el segon Congrés, es va poder 
repartir el catàleg. 

El record del centenari ha consistit, principalment, en 
una Exposició bibliogràfica de material de la Biblioteca 
de Facultat de Medicina de Barcelona, en el mateix es-
pai que es va fer la primera, la facultat de medicina de la 
UB (campus Casanova).  La tasca per part de la bibliote-
ca ha estat important,  perquè no es podia fer un recull 
de l’estil anterior, per la gran quantitat de publicacions, 
sinó una selecció  aportant alguns dels aspectes més 
significatius. S’ha inaugurat el dia 18 d’octubre de 2017 
i està prevista fins el mes de març de 2018.  El catàleg es 
publicarà a la revista Gimbernat.   

Juntament amb els llibres s’ha fet una exposició de 
24 pòsters grans, amb iconografia sobre la història de la 
medicina catalana. Un primera sèrie ha plasmat el pas 
del temps des d’un punt de vista evolutiu, des del pri-
mer dedicat a l’antiguitat, a l’últim amb les grans trans-
formacions del segle XX, que se centren en l’increment 
del nombre dels grans hospitals de Catalunya; el nou 
esclat de la recerca, de l’Institut de Fisiologia a l’Idibaps, 
i els gran progressos en el tractament, que se simbolit-
zen en els antibiòtics, amb esclat a meitat de segle, els 
trasplantaments que han impulsat un canvi conceptual 
(canviar un òrgan vell per un de nou), en l’últim terç. 

Una segona sèrie d’imatges intenta recollir els met-
ges més destacats, reunits per especialitats i dels quals 
disposem d’imatges.  Hi ha prop de tres-centes imatges, 
distribuïdes segons cada especialitat i per ordre crono-
lògic.  Hi havia bastant més material i ha calgut fer una 
selecció, prenent com a criteri bàsic la limitació als qui 
ja estan traspassats. 

*  S’ha tornat a obrir una porta,  que no estava tan-
cada, però havia quedat ajustada: la dels Congressos de 
Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. L’últim que s’ha-
via convocat era el 18è, el 2008 a Girona. Després van 
quedat aturats i no hi hagué la convocatòria que corres-
ponia al 2012. El juliol de 2012 la nostra Acadèmia va 
alçar la veu reclamant, en una sessió a l’amfiteatre Gim-
bernat,  que no es podien tancar aquests congressos, 
mentre no hi hagués una situació de plena normalitat 
de la llengua catalana. Ha costat, però el mes d’octu-
bre de 2017 s’ha pogut reunir  a Manresa el congrés 
següent, designat amb el número 20, sense que hi hagi 
hagut  mai convocatòria formal, ni celebració, del di-
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novè.  Benvinguda sigui la continuïtat, podem conside-
rar-ho només com una errata d’impremta, que de cap 
manera pot alterar la valoració d’una reunió que va ser 
una gran èxit, ateses les circumstàncies temporals en la 
història més recent del nostre país. Només cal indicar 
que l’última sessió, del dissabte. d’octubre, a la tarda va 
ser ajornada perquè els congressistes  poguessin assistir 
a una gran manifestació reivindicativa que es reunia el 
mateix dissabte a Barcelona a primera hora de la tarda. 
La cloenda oficial es va fer el dimarts 28 de novembre a 
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.  La RAMC 
es congratula, a més, que els dos copresidents del Con-
grés,  fossin dos acadèmics numeraris, els doctors Lluís 
Guerrero i Sala, i Miquel Vilardell i Tarrés. 

* Finalment, en aquest número final de l’any, recor-
dem els centenaris que l’Acadèmia té previst recordar 
i commemorar, en el proper 2018. Probablement el 
més important sigui el 250 aniversari del naixement del 
doctor Francesc Carbonell i Bravo, nascut a Barcelona 
el 1768. Va ser farmacèutic, també metge, membre de 
la nostra Acadèmia, president durant bastants anys, al-
guns amb la institució tancada.  La seva tasca més im-
portant va ser en el camp de la química aplicada. Va 

ser home de laboratori, i en accident professional va 
perdre un ull. Era un gran mestre. I el seu deixeble més 
important va ser un estudiant menorquí, que assistí al 
Reial Col·legi, Mateu Orfila. Aquest va ampliar estudis 
a París i s’hi va quedar. Va ser catedràtic de Medicina 
Legal i degà de la facultat de París durant disset anys, de 
1831 a 1848, pràcticament tot el regnat  de Louis Phi-
lippe. Des d’un punt de vista científic va fer un treball 
molt important en el camp de la Toxicologia, que ales-
hores tenia un desenvolupament més clar en el camp 
de l’anàlisi en el cas d’emmetzinaments. Se’l considera 
el principal impulsor de la toxicologia moderna.  Carbo-
nell és autor d’un text: “Pharmaciae Elementa...”, tam-
bé present a l’exposició abans esmentada, que va tenir 
difusió europea. 

Altres centenaris seran els dels acadèmics numeraris 
Josep Antoni Salvà i Miquel, farmacòleg (n. Berga, 13 
de març de 1918 – m. 2007), Joaquim Tornos Solano, 
internista (n. El Tormillo, Osca, 20 de març de 1918 – m. 
2005) i Joan Obiols i Vié, psiquiatre (n. Granollers, 10 
d’agost de 1918 – m.  1980). Tots ells membres molt 
destacats de la vida mèdica catalana dels seus anys. 
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Elias CAMPO i GÜERRI
Hospital Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona 

L’anatomia patològica, des dels seus inicis en les 
ciutats renaixentistes del nord d’Itàlia fins al moment 
actual, ha viscut un continu diàleg entre la recerca del 
coneixement bàsic de la malaltia i l’aplicació d’aquests 
coneixements a la clínica. Aquest objectiu és impossi-
ble en el moment actual sense una estreta col·laboració 
amb professionals de tots els vessants del paisatge. Clí-
nics interessats a entendre els nous coneixements mo-
leculars de la malaltia i investigadors bàsics i d’altres 
perfils professionals con enginyers i bioinformàtics que 
donen el pas per entendre els problemes concrets de la 
realitat del malalt. Crec que l’anatomia patològica, amb 
les cèl·lules i teixits alterats com a objecte d’estudi, té 
una posició privilegiada com a cruïlla d’aquestes pers-
pectives. 

l’anatoMia patològiCa, de l’autòpsia al 
genoMa 

L’Anatomia Patològica s’inicia històricament amb la 
pràctica sistemàtica d’autòpsies a la Itàlia renaixentista 
per conèixer l’anatomia normal humana. Aviat aques-
tes exploracions van dur al descobriment d’alteracions 
anatòmiques que amb Benivieni i Morgagni es van vo-
ler relacionar amb els mals que havien afligit el pacient 
en vida.1 D’aquesta manera la malaltia va deixar de ser 
els símptomes que tenia el pacient per centrar-se en la 
lesió anatòmica dels òrgans. Una alteració anatòmica 
que va passar de ser una troballa casual a una lesió bus-
cada. La malaltia es va fer anatòmica.

El coneixement de les lesions anatòmiques va fer 
sorgir l’aspiració del metge a identificar aquestes ma-
teixes lesions en vida del pacient. Aquesta mentalitat va 
dur amb Corvisart, Laennec i altres en el París del segle 
XVIII al gran desenvolupament de l’exploració física del 
malalt per diagnosticar la malaltia anatòmica en vida 
del pacient.1 El desenvolupament d’aquesta línia de tre-
ball duria a la separació del metge anatomopatòleg del 
metge clínic que trobarà el màxim exponent en l’escola  

 
 
 
vienesa del segle xix, amb la patologia autòptica de Ro-
kitansky (1804- 1878) i l’activitat clínica de Skoda (1805-
1881), tots dos, tanmateix, entrellaçats en una estreta 
col·laboració.1

Mentre la medicina i l’anatomia patològica es con-
solidaven a Europa amb aquestes noves mentalitats, 
els metges liberals que les van introduir a Espanya van 
viure l’exili, la censura i l’oblit. Com recull el professor 
Oliva, el primer llibre espanyol d’anatomia patològica 
de Mosácula (1794-1840) es va censurar perquè el seu 
autor és considerà “impur” pel govern ferrandí. Altres 
metges dedicats a la incipient anatomia patològica van 
ser depurats i s’exiliaren.2 Presagis del que passaria 
amb l’escola histològica i anatomopatològica espanyo-
la, i d’altres branques del saber mèdic, un segle més 
tard, quan raons polítiques van obligar de nou a l’exili 
a una nova generació d’investigadors i metges van dei-
xar el nostre país orfe del saber, una cíclica maledicció 
històrica.

El següent avenç conceptual es produeix a finals del 
segle xix amb l’aparició de la teoria cel·lular de Sch-
leiden i Schwann que assoleix la seva culminació amb 
Virchow (1821-1902), i el seu famós principi: Omnis ce-
llula e cellula [“tota cèl·lula prové d’una altra cèl·lula”].1 
Virchow va entendre que la malaltia s’originava en les 
cèl·lules i amb el seu estudi va desenvolupar també el 
concepte de la patologia cel·lular. La malaltia ha passat 
de l’òrgan a la cèl·lula i amb aquesta perspectiva entra 
el microscopi en el seu estudi, però ho fa acompanyat 
d’una divergència d’interessos entre els patòlegs. 

L’orientació de l’escola alemanya va cap a una pato-
logia que investiga la naturalesa, les causes i les con-
seqüències de la malaltia però amb menys interès per 
l’aplicació clínica. Aquesta mentalitat es va transmetre 
als primers patòlegs americans com Delafied (1841-
1915) i Prudden (1849-1924) a Nova York, i Welch 
(1850-1934) a l’Hospital John Hopkins de Baltimore 
que formats a Alemanya van crear als Estats Units els 

Ingrés d’Acadèmics numeraris

l’anatoMia patològiCa, una Visió integradora de la 
Malaltia des del MiCrosCopi Fins al genoMa

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 173-176
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primers laboratoris de patologia dedicats a la investi-
gació bàsica de la malaltia.3 El seu interès per la patolo-
gia diagnòstica és marginal. Tal com ha observat Rosai, 
quan aquests patòlegs van crear una revista, no la van 
anomenar Journal of Pathology; van fundar The Journal 
of Experimental Medicine”.3   

L’interès per l’estudi clínic de les peces quirúrgiques 
va sorgir dels propis cirurgians i ginecòlegs. Així, els pri-
mers laboratoris de patologia diagnòstica es van crear 
en els seus departaments i són aquests professionals 
els que estudiaven al microscopi les peces que ells ma-
teixos havien obtingut en les seves intervencions qui-
rúrgiques. Posteriorment, aquests laboratoris es van 
anar integrant progressivament als departaments de 
patologia, fins llavors només experimentals, en un pro-
cés que es va completar als Estats Units cap als anys 
1960 fusionant recerca i pràctica clínica en un model 
que continua fins els nostres dies en la majoria d’Hos-
pitals dels EEUU.3 

És important ressaltar que el gran avenç de l’anato-
mia patològica quirúrgica de la segona meitat del segle 
xx, amb la identificació de nombroses malalties i l’es-
tabliment d’una sòlida taxonomia tumoral, s’ha basat 
en una tecnologia sorprenentment simple: un tall his-
tològic d’un teixit danyat, amb uns simples colorants 
i una meticulosa tasca de relació d’aquestes troballes 
amb la clínica dels malalts. La informació generada per 
aquesta simple aproximació és enorme, ja que és capaç 
en la majoria de casos d’indicar-nos l’origen del tumor, 
predir-ne l’evolució més probable i orientar el tracta-
ment mes adequat.4 És fascinant veure com els recents 
estudis genètics i les poderoses tecnologies d’anàlisis 
genòmiques han confirmat el valor de la morfologia per 
reconèixer entitats biològicament complexes.5  

Paral·lelament al gran desenvolupament de la nova 
anatomia patològica diagnòstica, la investigació bàsi-
ca de la malaltia va avançar des de la perspectiva cel-
lular de Virchow a una concepció molecular, a través 
de la gran explosió de coneixements de la bioquímica, 
genètica, immunologia i biologia molecular a la sego-
na meitat del segle xx. La malaltia s’entendrà a par-
tir d’aquest moment com una alteració molecular. La 
anatomia patològica incorpora aquestes idees amb la 
utilització d’anticossos i sondes d’ADN que permeten 
visualitzar alteracions moleculars en els teixits amb el 
microscopi. El microscopi permet ara ja no només una 
visió estructural de la malaltia, sinó també la seva inte-
gració amb canvis moleculars i genètics.4 

Tanmateix, en els darrers anys estem vivint un can-
vi tecnològic que fa trontollar el paradigma morfològic 
de l’anatomia patològica.6,7 L’estudi més precís de les 
alteracions genètiques i moleculars de les malalties 
necessita àcids nucleics de gran qualitat que requereix 
disgregar el teixit tot destruint-ne l’estructura. Aquest 
coneixement prescindeix ara del microscopi i sovint 
també del propi patòleg. Per obtenir-lo, es requereixen 
habilitats i coneixements associats a d’altres perfils pro-
fessionals. Aquestes tècniques moleculars són també 
utilitzades per d’altres especialitats com la genètica, la 
bioquímica, la microbiologia i la immunologia. Els límits 
de les especialitats semblen difuminar-se en tecnologi-
es comunes. Aquests aspectes conceptuals es traduei-
xen, a la pràctica, en freqüents conflictes sobre compe-
tències. Aquesta problemàtica s’està ampliant amb el 
coneixement progressiu generat pel projecte Genoma 
Humà i les iniciatives que en deriven. El desenvolupa-
ment de noves plataformes tecnològiques que perme-
ten l’anàlisi simultània de milers de gens o d’alteracions 
completes del genoma amb una gran resolució està 
proporcionant una quantitat d’informació inimaginable 
fa tan sols uns anys. L’aplicació d’aquestes tecnologies 
comença a trobar el seu lloc en la clínica.

El desafiament pràctic i conceptual està servit. La 
crisi dels sistemes tradicionals de diagnòstic està plan-
tejada. Richard Klausner, director del National Cancer 
Insitute afirmava fa uns anys: “Hem de canviar el nostre 
sistema de classificació dels tumors des d’un basat en 
característiques morfològiques a un basat en caracte-
rístiques moleculars. Aquesta informació canviarà fo-
namentalment la nostra aproximació al diagnòstic del 
càncer, la selecció del tractament i la predicció de la su-
pervivència dels pacients”.

En aquest nou escenari l’’anatomia patològica com a 
especialitat diagnòstica i àrea d’investigació pot mante-
nir el seu paper en una cruïlla clau del coneixement mè-
dic que permet cobrir la de vegades excessiva separació 
entre la investigació bàsica i la pràctica clínica. El risc del 
patòleg i de la patologia en aquesta situació radica a ig-
norar les noves exigències. La importància de la morfo-
logia i de la patologia clàssica no significa que es puguin 
oblidar les seves limitacions. En aquest procés, la pato-
logia ha de trobar la continuïtat conceptual des de la 
morfologia a l’alteració molecular superant les barreres 
tecnològiques. L’anatomia patològica i el patòleg poden 
convertir-se en un element integrador. Certament el pa-
tòleg no serà capaç de fer el viatge en solitari. En aquest 
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camí integrador es requereixen la complicitat, el treball 
en comú i la col·laboració de clínics, professionals bà-
sics, enginyers i altres professionals. 

l’heMatopatologia, un Model de patologia 
MultidisCiplinari i integrador

Aquesta evolució conceptual i pràctica dels darrers 
anys en l’anatomia patològica ha tingut un important 
exponent en l’estudi de les neoplàsies hematològiques 
que ha passat per moments de confusió i conflicte. Les 
primeres descripcions del que avui entenem com a ne-
oplàsies limfoides van ser reconegudes con entitats clí-
nico-patològiques per Hodgkin, Brill i Simmers, Sterne-
berg, i Burkitt entre altres com malalties relativament 
ben definides clínicament i associades a imatges carac-
terístiques al microscopi.8 Desgraciadament, aquesta 
visió clínico-patològica es va perdre aviat en una de les 
primeres classificacions de les neoplàsies limfoides àm-
pliament utilitzades fins els anys 70. Aquesta classifica-
ció, formulada per Rappaport als Estats Units, es basa-
va exclusivament en patrons morfològics observats al 
microscopi, però sense cap relació amb la presentació 
clínica dels malalts, i escàs fonament biològic. El desen-
volupament de la immunologia i la genètica dels anys 
60-70 van canviar els marcs conceptuals. Aquests fets 
van generar als anys 70 una plètora de classificacions 
de limfomes i terminologies diferents que van crear una 
important confusió.8 Aquesta greu situació enfrontava 
patòlegs amb una visió exclusivament morfològica amb 
altres, com Lennert a Kiel i Lukes als EEUU que proposa-
ven la incorporació dels conceptes immunològics en el 
diagnòstic dels limfomes. El desacord i enfrontaments 
va crear un cisma en la comunitat científica entre patò-
legs europeus i asiàtics, seguidors de les idees més di-
nàmiques del professor Lennert, i la majoria dels grups 
americans basats en una visió purament morfològica.9 
El resultat fou una dècada d’incomprensió entre els es-
tudis realitzats a totes dues bandes de l’Atlàntic. Com 
a resident i jove especialista vaig ser sovint testimoni 
de discussions, de vegades violentes i sempre infruc-
tuoses, entre els seguidors de les diferents escoles de 
pensament en les reunions científiques, que m’omplien 
de perplexitat. Una història que no podem oblidar per 
evitar repetir-la.

Aquesta situació només es va superar amb una 
nova generació de patòlegs que va crear l’Internatio-
nal Lymphoma Study Group, al que jo seria convidat 
a formar part l’any 1997. Aquest grup va plantejar un 
nou paradigma en el diagnòstic de les neoplàsies lim-

foides que, juntament amb la morfologia, incorporava 
com a elements clau el fenotip, la genètica i la biologia 
molecular i va proposar una nova classificació per al di-
agnòstic de les neoplàsies limfoides basada en aquests 
criteris multidisciplinaris que es van anomenar, amb un 
intel·ligent joc de paraules, “classificació REAL” (Revised 
European and American Lymphoma Classification).10 La 
proposta va ser posteriorment validada clínicament11 
i va obrir una nova manera de veure el diagnòstic 
d’aquestes neoplàsies, que es va consolidar en la classi-
ficació de les neoplàsies hematològiques de l’OMS l’any 
2002 que ha continuat amb les actualitzacions dels anys 
2008 i 2016, en les quals he tingut el privilegi de parti-
cipar en l’equip d’editors.12,13 La nova entesa basada en 
un ampli consens científic ha estat crucial per al formi-
dable progrés en la comprensió d’aquestes neoplàsies 
i les noves formes de tractament que hem presenciat 
en els darrers anys. El procés diagnòstic en la pràctica 
és ara un exercici integrador des de la morfologia a la 
biologia molecular i aquesta visió és la que orienta el 
tractament, cada cop més personalitzat a entitats i alte-
racions moleculars.

el projeCte genoMa huMà i el seu iMpaCte en 
la MediCina

El Projecte del Genoma Humà i la seva finalització 
l’any 2003 van facilitar el desenvolupament de noves 
tecnologies que permeten analitzar globalment les al-
teracions en l’expressió i l’estructura del conjunt dels 
gens d’un organisme. En el moment actual ens trobem 
davant d’un nou salt metodològic que obre noves pers-
pectives en la investigació biomèdica i la seva aplicació 
clínica.14,15Podem ara fer la seqüenciació completa del 
genoma humà en un temps curt i cost assequible. La se-
qüenciació del primer genoma humà va ser un projecte 
que va trigar més de 10 anys amb un cost estimat supe-
rior als 3000 milions de dòlars. L’any 2008 es va publicar 
per primera vegada el genoma de dos persones de la 
ètnia Han i Yaruba i el d’una malaltia neoplàsica, una 
leucèmia aguda mieloblàstica, que es van obtenir apro-
ximadament en dos mesos i un cost inferior als 250.000 
dòlars. La revista Nature plantejava el nou desafiament 
a la seva portada i editorial comentant aquests treballs 
(novembre del 2008) amb un simple “El meu genoma a 
les nostres mans: i ara què?”.16

L’avenç en el coneixement de les alteracions genèti-
ques i epigenètiques de les malalties humanes i parti-
cularment el càncer en els últims 8 anys és extraordi-
nari i sorprenent. La creació del Consorci Internacional 
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del Genoma del Càncer (ICGC) ha constituït un model 
paradigmàtic de com abordar les noves perspectives i 
desafiaments que ofereix la seqüenciació de genomes i 
la seva aplicació a un problema de salut com es el Càn-
cer.17 L’objectiu fonamental del consorci era generar un 
catàleg complet de les alteracions genòmiques en les 
neoplàsies malignes. Per promoure l’ús de les dades 
generades i la seva ràpida transferència a la clínica, els 
membres del consorci es comprometien a proporcionar 
les dades generades el més ràpidament possible salva-
guardant els requeriments ètics dels pacients. També 
es comprometien a no patentar la informació generada 
i a treballar de manera coordinada en els diversos grups 
que es creessin per abordar els ingents desafiaments 
que el projecte plantejava. 

El govern espanyol va acceptar l’any 2008 aquest 
desafiament i va obrir una convocatòria pública per a 
la participació, per primer cop, de grups espanyols en 
un projecte internacional d’aquesta envergadura. Vam 
concórrer a aquesta convocatòria amb el professor 
Carlos López-Otín de la Universitat d’Oviedo, amb qui 
vam dirigir un consorci de grups espanyols al voltant 
de la leucèmia limfàtica crònica (LLC), una neoplàsia 
freqüent en el nostre medi i de la qual teníem una brillant 
història iniciada amb els estudis del professor Ciril 
Rozman i posteriorment el professor Emili Montserrat. 
El nostre projecte va ser el seleccionat i abordàrem el 
desafiament amb la participació d’investigadors de 17 
institucions espanyoles i amb la participació de les grans 
infraestructures del Barcelona Supercomputing Center 
i el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica de Barcelona. 
Aquesta participació ens va obrir posteriorment les 
portes al Consorci Europeu per l’estudi del Epigenoma 
Huma.18 Després de vuit anys d’intens treball hem obert 
noves perspectives en la malaltia.19-25

• Prop de 1000 pacients han donat el seu consenti-
ment per participar-hi.

• Hem identificat mes de 60 nous gens implicats 
en el desenvolupament de la LLC, algun d’ells 
observats per primera vegada en un càncer humà, 

• Hem descrit el primers epigenomes de referència 
de la malaltia.

• S’han identificat noves dianes terapèutiques i s’han 
iniciat estudis preclínics de nous tractaments.

• S’han desenvolupat noves eines bioinformàtiques 
per a les anàlisis de mutacions somàtiques i 
alteracions estructurals de genomes.

• S’han generat noves directrius bioètiques d’àmbit 
nacional i internacional per a l’ús de la informació 
genòmica.

En resum, hem pogut generar una informació global 
i definitiva sobre una de les malalties neoplàsiques 
més freqüents en el món occidental que ens ha 
permès entendre-la d’una manera més clara i que ha 
de redundar en una millora de la qualitat de vida dels 
pacients. És un exemple de la nova forma de treballar en 
la medicina genòmica. La pregunta inicial sorgeix d’un 
problema clínic i la seva resposta ha de venir d’aquest 
treball conjunt entre la clínica, la patologia, la ciència 
bàsica, la bioinformàtica i la bioètica.

Voldria concloure expressant la satisfacció i el 
sentiment de privilegi que em proporciona com a 
patòleg l’haver pogut participar en aquesta nova 
perspectiva que ens obre la medicina. Durant anys la 
nostra especialitat s’ha debatut entre la recerca del 
coneixement bàsic de la malaltia i la seva aplicació 
clínica. Aquestes tensions es produeixen també 
avui en la nostra pràctica diària. Però crec que són 
tensions artificials que potser responen a mentalitats 
poc arriscades. Són moments privilegiats en què el 
patòleg pot donar la mà i treballar conjuntament en 
aquesta cruïlla de camins de la clínica, la ciència bàsica, 
l’enginyeria i altres ciències. Certament, se sent el 
vertigen de la pèrdua de fronteres i límits, que poden 
donar un fals sentit de seguretat. Però, en paraules del 
poeta Joan Maragall, seria la seguretat de la tranquil·la 
aigua mansa del port. I no són moments de resguardar-
se en aigües calmes, són moments d’arriscar al mar 
obert del coneixement. Certament, un risc que cal 
afrontar amb l’única seguretat de la fortalesa sòlida del 
nostre propi coneixement, que ha de ser compartit, i 
d’una mentalitat oberta per acceptar les novetats que 
ens vindran en aquest viatge incert.

reFerènCies
1. Lain Entralgo P. Historia Universal de la Medicina. Barce-

lona; 1972.

2. Oliva H. Cajal y la Anatomía Patológica Española. Una his-
toria compartida. Ed. Salvat Barcelona 1984.

3. Rosai J. Guiding the Surgeon’s Hand. The history of Ameri-
can Surgical Pathology. Washington: American Registry of 
Pathology. AFIP; 1997.

Elias Campo i Güerri



177Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 4, Octubre-Desembre 2017 - ISSN: 1133-32866

4. Rosai J. Why microscopy will remain a cornerstone of sur-
gical pathology. Lab Invest 2007;87:403-408.

5. Alizadeh AA, Eisen MB, Davis RE et al. Distinct types of dif-
fuse large B-cell lymphoma identified by gene expression 
profiling. Nature 2000;403:503-511.

6. Ladanyi M, Chan WC, Triche TJ, Gerald WL. Expression 
profiling of human tumors: the end of surgical pathology? 
J.Mol.Diagn. 2001;3:92-97.

7. Fausto N. Editor’s farewell. Am.J.Pathol. 2000; 157:1757-
1758.

8. Jaffe ES, Harris NL, Campo E. “Principles of Classification 
of Lymphoid Neoplasms” in Jaffe ES, Harris NL, Campo E, 
Arber D, Quintanilla-Martinez L (Eds) Hematopathology. 
Philadelphia: Elsevier Saunders; 2017

9. National Cancer Institute sponsored study of classifica-
tions of non-Hodgkin’s lymphomas: summary and de-
scription of a working formulation for clinical usage. Can-
cer 1982;49:2112-2135.

10. Harris NL, Jaffe ES, Stein H et al. A revised European-
American classification of lymphoid neoplasms: a propos-
al from the International Lymphoma Study Group. Blood 
1994;84:1361-1392.

11. The Non-Hodgkin‘s Lymphoma Classification Project. A 
clinical evaluation of the International Lymphoma Study 
Group classification of non-Hodgkin‘s lymphoma. Blood 
1997;89:3909-3918.

12. Swerdlow S, Campo E, Harris N et al. WHO Classification 
of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 
Lyon: IARC; 2008.

13. Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA et al. The 2016 revision 
of the World Health Organization classification of lym-
phoid neoplasms. Blood 2016;127:2375-2390.

14. Campo E. Whole genome profiling and other high 
throughput technologies in lymphoid neoplasms--current 
contributions and future hopes. Mod.Pathol. 2013;26 
Suppl 1:S97-S110.

15. Collins FS, Green ED, Guttmacher AE, Guyer MS. A vi-
sion for the future of genomics research. Nature 
2003;422:835-847.

16. My genome. So what? Nature 2008;456:1.

17. Hudson TJ, Anderson W, Artez A et al. International net-
work of cancer genome projects. Nature 2010;464:993-
998.

18. Adams D, Altucci L, Antonarakis SE, et al. BLUEPRINT to 
decode the epigenetic signature written in blood. Nat 
Biotechnol. 2012; 30:224-6.

19. Puente XS, Pinyol M, Quesada V et al. Whole-genome 
sequencing identifies recurrent mutations in chronic lym-
phocytic leukaemia. Nature 2011;475:101-105.

20. Quesada V, Conde L, Villamor N et al. Exome sequenc-
ing identifies recurrent mutations of the splicing factor 
SF3B1 gene in chronic lymphocytic leukemia. Nat.Genet. 
2011;44:47-52.

21. Ramsay AJ, Quesada V, Foronda M et al. POT1 mutations 
cause telomere dysfunction in chronic lymphocytic leuke-
mia. Nat.Genet. 2013;45:526-530.

22. Kulis M, Heath S, Bibikova M et al. Epigenomic analysis 
detects widespread gene-body DNA hypomethylation in 
chronic lymphocytic leukemia. Nat.Genet. 2012;44:1236-
1242.

23. Kulis M, Merkel A, Heath S et al. Whole-genome finger-
print of the DNA methylome during human B cell differ-
entiation. Nat.Genet. 2015;47:746-756.

24. Ferreira PG, Jares P, Rico D et al. Transcriptome character-
ization by RNA sequencing identifies a major molecular 
and clinical subdivision in chronic lymphocytic leukemia. 
Genome Res. 2014;24:212-226.

25. Puente XS, Bea S, Valdes-Mas R et al. Non-coding recur-
rent mutations in chronic lymphocytic leukaemia. Nature 
2015; 526(7574):519-24

L’anatomia patològica, una visió integradora de la malaltia des del microscopi fins al genoma



178 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 4, Octubre-Desembre 2017 - ISSN: 1133-32866

Manuel TRIAS i FOLCH

És per a mi un honor haver estat elegit membre nu-
merari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 
pel que les meves primeres paraules són d’agraïment 
als components d’aquesta noble institució acadèmica, 
al President, el Prof. Joan Viñas i al Secretari Prof. Jordi 
Palès i molt especialment al meus padrins, el Prof. Josep 
Antoni Bombí i el Dr. Marc Antoni Broggi i al Prof. Lau-
reano Fernández-Cruz, que respondrà al meu discurs. 
Molts dels membres numeraris de l’Acadèmia han estat 
els meus professors i mestres, pel que m’hagin elegit 
per compartir aquesta institució m’omple d’emoció. 

També voldria expressar el meu agraïment a tots els 
que m’han ajudat al llarg de la meva vida personal, aca-
dèmica i professional. Permetin-me que comenci, amb 
els meus pares que si encara fossin entre nosaltres ha-
guessin estat més feliços que jo mateix en un dia com 
aquest, i en el cas del meu pare que va ser el meu pri-
mer mestre en l’art de la cirurgia i en la professionalitat, 
humanitat i honestedat envers els malalts. Ara haig de 
prosseguir amb l’agraïment a la meva esposa, l’Amàlia 
Lafuente i Flo, pel suport i col·laboració a nivell perso-
nal, familiar i professional, i als nostres fills, en Manel, 
la Gemma i la Marina, per la seva comprensió per tan-
tes hores que ens ha robat la feina, potser justificada 
per la il·lusió amb què la fèiem.

Des del punt de vista professional, voldria agrair l’aju-
da i la col·laboració de gairebé tothom amb qui he tre-
ballat. És impossible anomenar-los a tots, però sí que 
ho faré amb aquells que em van admetre a les seves 
càtedres durant la llicenciatura, com el Prof. J. García 
Sánchez-Lucas, el Prof. D. Ribas Mujal, el Prof. D. Ruano, 
el Prof. J. Piñol, el Prof. Pera i el Prof. L. Fernández-Cruz, 
i els meus mestres en la formació com a cirurgià, com el 
Prof. C. Pera, el Prof. L. Fernández-Cruz , el Prof. J. Visa i 
el Prof. J. Capdevila Torra. 

Així mateix vull citar aquells que van confiar en mi 
per ocupar càrrecs de responsabilitat, com els alcaldes  

 
 
 
de Reus, C. Martí, A. Borrell i J. Abelló i els rectors de la 
Universitat de Barcelona, JM. Bricall i A. Caparrós.

Em pertoca ocupar la vacant del Prof. Ramon Trias i 
Rubiès, de qui voldria destacar els aspectes mes relle-
vants de la seva vida. Va néixer a Barcelona el 1926, fill 
del Prof. Joaquim Trias i Pujol. Va patir les conseqüèn-
cies de la guerra espanyola i de l’activitat professional 
i política dels seus antecessors, pel que va passar gran 
part de la seva infància a França, a Carcassona i a Pau.

Home vital i afable, que s’implicava i entusiasmava 
amb les novetats, i que més a més d’un excel·lent cirur-
già era un vertader humanista, estudiós de la història 
de la medicina, catalanista convençut i que estimava 
especialment l’Empordà.

Es va casar amb la Sra. Anna Puig-Sureda, filla de 
l’eminent cirurgià Joan Puig Sureda, que havia estat un 
dels seus mestres. Va ser Cap de la Unitat de Cirurgia 
Digestiva a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Bar-
celona i Professor Titular de Cirurgia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Es va dedicar a la Cirurgia Digestiva, especialment a la 
cirurgia hepàtica i de la hipertensió portal, col·laborant 
amb la Unitat Funcional de Sagnants del Servei de Pato-
logia Digestiva de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona

Va ser President del Col·legi de Metges de Barcelo-
na des de 1982 a 1994, en un període de gran activitat 
professional i transcendència política, en el pas a la de-
mocràcia.

Fou distingit amb la Creu de Sant Jordi l’any 2000. Va 
ser Secretari de la Reial Acadèmia de Medicina de Cata-
lunya. Era Membre del Patronat de la Fundació-Museu 
de la Medicina de Catalunya. Va morir el 2012, pocs 
dies després que en el XVII Congrés d’Història de la Me-
dicina Catalana, se li dediqués una sessió especial, i que 
va ser el darrer i merescut reconeixement que va rebre.

Ingrés d’Acadèmics numeraris

FaCtors deterMinants per l’organitZaCió de la Cirurgia 
general i digestiVa als hospitals de CatalunYa en el pas 
del segle XX a XXi: teCnologia, gestió i polÍtiCa
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introduCCió
En els darrers 50 anys, l’organització de la Cirurgia 

General i Digestiva als hospitals de Catalunya, ha deixat 
d’estar basada especialment en l’acte operatori. Durant 
la meva carrera professional he pogut seguir aquests 
canvis, ja que he tingut la responsabilitat d’organitzar el 
servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Uni-
versitari de Reus (1981-88), un dels tres serveis que hi 
havia a l’Hospital Clínic de Barcelona (1988-96) i el de 
l’Hospital de Sant Pau (1996 fins a l’actualitat), i crec 
que els factors determinants han estat: els avenços tec-
nològics, la introducció de la gestió clínica i l’influencia 
de la política. Els comentarem de forma específica. 

Cirurgia, tèCniCa i teCnologia
El desenvolupament de noves tecnologies aplicades 

a la cirurgia ha estat importantíssim i ha permès pas-
sar de disposar pràcticament del mateix instrumental 
i tecnologia que en el segle anterior (S. XIX), a utilitzar 
de forma sistemàtica nous instruments i noves tecno-
logies, que permeten, juntament amb els avenços de 
l’anestèsia i cures postoperatòries, i de la medicina en 
general, aportar una major seguretat als malalts i a 
l’augment i la innovació de les indicacions quirúrgiques.

Les innovacions han estat en diferents àmbits:

Tecnologia mecànica: a partir la dècada de 1970 es 
van desenvolupar instruments que pretenen una major 
rapidesa en la tècnica quirúrgica i menor contamina-
ció operatòria, aportant una major seguretat i menor 
agressió a l’acte quirúrgic. Els clips per cloure vasos, 
hemostàtics de contacte, instruments que permeten la 
secció i anastomosi entre òrgans, en són un exemple. 

Tecnologia electrònica: es van implantar instruments 
per l’hemostàsia i la secció de vasos i òrgans sòlids sen-
se punts ni lligadures.

Tecnologia provinent d’altres especialitats mèdi-
ques: es van començar a utilitzar a les dècades del 1970 
i 1980, com els coledocoscopis intra-operatoris per a la 
cirurgia biliar, l’ecografia, els microscopis operatoris i lu-
pes, isòtops radioactius, etc. 

Cirurgia laparoscòpica: en realitat, també prové d’al-
tres especialitats mèdiques i permet la visió de les cavi-
tats i la tècnica quirúrgica a través de petites incisions. 
Es va iniciar el 1987 i des de llavors ha estat una de les 
àrees amb mes desenvolupament de noves tècniques i 
tecnologies.

La cirurgia interdisciplinària: la col·laboració amb al-
tres especialitats, com el diagnòstic per la imatge (Radi-
ologia, Tomografia Axial Computeritzada, Ressonància 
Magnètica Nuclear, Isòtops Radioactius, etc.) i l’ús de 
sistemes informàtics permeten la millora de les inter-
vencions i la planificació prèvia de les mateixes.

Probablement l’avenç tecnològic més espectacular 
en els darrers anys és la robòtica aplicada a la cirurgia, 
especialment a la cirurgia laparoscòpia. Es poden ope-
rar malalts a través d’un robot, dirigit per un cirurgià, a 
distància del malalt, ja sigui al mateix quiròfan, a una 
altra dependència, ciutat, país o nau espacial. 

Ningú no dubta que moltes d’aquestes noves tècni-
ques i tecnologies representen avantatges, demostra-
des científicament i que ja es consideren d’us sistemàtic 
i ideal. Però en alguns casos està en discussió o estudi, 
pel que la seva implantació s’ha de fer tenint en compte 
si representen avantatges pels malalts i si el seu cost 
està justificat tenint en compte els resultats.

El sistema organitzatiu dels hospitals fa que no sigui 
el cirurgià o el cap del servei el que decideix la implan-
tació d’aquestes noves tecnologies, sinó que cal justi-
ficar la seva necessitat davant dels sistemes establerts 
per cada centre, com Comitès d’Innovació Tecnològica, 
el Comitè de Compres i, fins i tot, al propi Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Així doncs, respecte a la importància de les tècniques 
i tecnologies, l’organització d’un servei de Cirurgia Ge-
neral i Digestiva ha de tenir en compte quines són les 
seves necessitats, respecte al tipus de patologies que 
haurà de tractar i depenent de l’orientació que es vol 
donar al servei, així com disposar del personal capacitat 
per la seva pràctica.

gestió
La gestió és un altre dels aspectes que mes han can-

viat en els darrers temps i es basa en els següents as-
pectes:

L’organització de la sanitat pública i dels hospitals

Abans del 1970, a Catalunya, la majoria d’hospitals 
públics eren de beneficència als que s’hi van afegir els 
nous hospitals de l’INSALUD.

La insuficiència dels hospitals de l’INSALUD per aten-
dre a tota la població afiliada al “Seguro Obligatorio 
de Salud”, va fer que s’utilitzessin molts dels centres ja 
existents d’altres titularitats. 

Factors determinants per l’organització de la cirurgia general i digestiva als hospitals de Catalunya en el pas del segle xx a xxi: tecnologia, gestió i política
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La formació de l’especialitat de Cirurgia General i de 
l’Aparell Digestiu

La Llicenciatura de Medicina i Cirurgia permetia la 
pràctica de la Medicina i de la Cirurgia en l’ampli sentit 
de la paraula, tot i que existia ja el reconeixement d’al-
gunes especialitats, no va ser fins el 1976 que es va es-
tablir definitivament la formació a través del Programa 
MIR a tot Espanya, que va garantir una formació unifor-
me i adequada.

Els traspassos de Sanitat a la Generalitat de Cata-
lunya i la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública de 
Catalunya

El 1981, la Generalitat de Catalunya va rebre els 
traspassos de la Sanitat i el 1985 va constituir la Xarxa 
d’Hospitals d’Utilització Pública de Catalunya (XHUP), 
per disposar del màxim dels centres existents i aproxi-
mar l’atenció hospitalària al malalt. Aquesta xarxa, in-
clou els hospitals de l’ICS (Institut Català de la Salut), i 
els antics hospitals de beneficència, altres de titularitat 
pública i alguns de titularitat privada.

Diàspora de cirurgians als hospitals de Catalunya

La formació d’especialistes de Cirurgia General i Di-
gestiva, segons els sistema MIR, que garantia una for-
mació de molt alt nivell, i que molts hospitals s’adaptes-
sin a les normes d’acreditació va fer que molts cirurgians 
ben formats s’hi incorporessin.

Gestió clínica

Si definim la gestió clínica com “un concepte que es 
resumeix en la transferència de poder i de responsabili-
tat a qui pren la major part de les decisions en l’atenció 
al malalt, i en els costos del sistema sanitari, és a dir, 
els metges i el personal d’infermeria”, podem entendre 
quina és la importància respecte a l’organització d’un 
servei per a “l’obtenció dels millors resultats amb els 
mitjans que es disposa”. 

Amb els traspassos de la Sanitat a la Generalitat, es 
va anar implantant la gestió per objectius concrets. 
Cada any, el Departament de Salut fixa el concert amb 
cada centre, respecte a quina activitat ha de realitzar, 
que inclou objectius bàsics i d’altres de més específics, 
generals o per serveis o patologies, i que estan relacio-
nats amb el pressupost, i sovint amb partides comple-
mentàries o penalitzacions econòmiques si no es com-
pleixen. En els concerts no s’inclouen acords en relació 
amb la docència, la formació continuada o la recerca.

Els servei de Cirurgia General i Digestiva s’han d’orga-
nitzar d’acord amb els objectius fixats per l’Hospital que 
es deriven dels acordats amb el Departament de Salut. 

Molts cirurgians han viscut la implantació de la gestió 
clínica com quelcom aliè a la seva activitat, però actu-
alment forma part del programa de formació dels re-
sidents de Cirurgia General i Digestiva i dels objectius 
dels serveis.

polÍtiCa
Des de fa molts anys, la despesa sanitària és la més 

important en els pressupostos generals de l’Estat i de la 
Generalitat de Catalunya. 

Les decisions polítiques influeixen, de forma directa 
o indirecta a través dels següents aspectes:

- La cobertura sanitària
- Els serveis soci-sanitaris
- Les titulacions universitàries
- El sistema de formació d’especialistes
- La formació continuada 
- La política de vinculació entre la docència universi-

tària i l’activitat assistencial
- La política de recerca
- El sistema laboral
- Els col·legis professionals i les societats científiques
- La informació i la publicitat

Comentarem aquests apartats especialment en rela-
ció amb la Cirurgia General i Digestiva, aportant alguns 
comentaris personals.

La cobertura sanitària

La primera decisió política es la d’haver establert que 
es sistema d’atenció sanitària és un sistema de cobertu-
ra universal. Com que l’augment de l’esperança de vida 
i el cost econòmic de l’atenció sanitària han augmentat 
significativament en els darrers decennis, els governs 
fixen els objectius i els pressupostos de l’atenció sani-
tària. 

Els serveis soci-sanitaris

La creació centres de convalescència, de rehabilita-
ció, de crònics o de pal·liatius, són fonamentals perquè 
s’aconsegueixi la màxima eficiència en els processos 
quirúrgics, coordinant-se amb els serveis de cirurgia 
que ja fa molts anys que s’han esforçat per a ser el més 
eficients possible. 

Manuel Trias i Folch



181Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 4, Octubre-Desembre 2017 - ISSN: 1133-32866

Factors determinants per l’organització de la cirurgia general i digestiva als hospitals de Catalunya en el pas del segle xx a xxi: tecnologia, gestió i política

Les titulacions universitàries

La fixació de les titulacions sanitàries i llur compe-
tència professional és de gran importància. Actualment 
la majoria son “terminals”, però potser seria més lògic 
oferir estudis de primer grau troncals i desprès segons 
graus específics amb la possibilitat de permeabilitat en-
tre ells.

El sistema de formació d’especialistes

Actualment tenim el sistema de formació de Metges 
Interns i Residents (MIR), que està considerat com el 
millor possible fins ara, però el sistema d’accés fa que 
els estudiants tinguin com objectiu obtenir la millor 
puntuació per l’accés, en comptes del millor coneixe-
ment de la Medicina. Això encara empitjoraria si s’apli-
quessin, com s’està plantejant, exàmens diferents per 
especialitats o modificació del Grau en aquest sentit. 

Per fer evident la transcendència d’algunes decisions, 
esmentarem el cas del Decreto que regula la troncalitat 
(Boletín Oficial del Estado del 6 d’agost de 2014), en el 
qual regula que des de la Cirurgia General i Digestiva, 
no es podrà accedir a les àrees de capacitació específica 
d’Urgències i Emergències, ni a la de Malalties Infecci-
oses, tot i que estan vinculades clarament a la nostra 
especialitat i a les quals molts cirurgians hi tenen una 
especial dedicació i interès al nostre país i a l’estranger, 
i que la seva exclusió limitarà el desenvolupament dels 
cirurgians i de la Cirurgia.

La formació continuada

No hi cap sistema que garanteixi el manteniment i 
actualització dels coneixements dels professionals sani-
taris, tot i que les sessions dels serveis i dels hospitals 
i l’assistència a cursos, congressos i reunions científi-
ques es tenen en compte per l’avaluació per la “carrera 
professional” o per ocupar llocs de responsabilitat. Els 
hospitals, haurien de garantir que els seus professionals 
tinguessin la formació adequada per complir la seva ac-
tivitat professional i haurien de proporcionar-la als seus 
treballadors com una activitat sistemàtica, obligatòria i 
avaluable.

La política de vinculació entre la docència universi-
tària i l’activitat assistencial

Molts hospitals i serveis de Cirurgia General i Digesti-
va imparteixen docència universitària i molts estan vin-
culats formalment amb les universitats.

La provisió de places de les universitats i dels hospitals 
segueixen criteris diferents. Tot i que els convenis espe-

cífics preveuen la vinculació de les places, en general no 
hi ha una política de planificació de les mateixes, el que 
dificulta la coordinació de les activitats assistencials, do-
cents i de recerca i la mobilitat dels professionals.

La política de recerca

Les directrius dels governs i institucions de recerca 
en l’àmbit sanitari defineixen les línies prioritàries que 
hospitals, universitats i centres de recerca poden acce-
dir. La recerca ha de formar part dels objectius propis 
d’un centre i d’un servei, que també han de ser avaluats 
des d’aquest punt de vista. 

El sistema laboral

Caldria regular un sistema laboral únic (sou, edat 
de jubilació, càrrecs acadèmics i docents, carrera pro-
fessional, etc.), que permetria una avaluació comuna i 
facilitaria la mobilitat dels professionals, enriquint els 
professionals i els centres.

Els col·legis professionals i societats científiques

Els col·legis professionals i les societats científiques 
(Col·legi Oficial de Metges de Catalunya, Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, Societat Ca-
talana de Cirurgia, Reial Acadèmia de Medicina de Cata-
lunya, etc.) tenen una influència diversa, però podrien 
ser objecte de consulta i d’informació objectiva.

Informació i publicitat

La informació, ja sigui en forma de divulgació cientí-
fica o periodística, a més a més de ser d’interès per la 
població, és una mostra del resultats de la inversió en 
el sistema sanitari i de recerca. Però sovint veiem infor-
macions que no s’ajusten a la realitat o que exageren les 
expectatives, a vegades per part dels propis professio-
nals, desitjosos de comunicar el que creuen que és un 
avenç important, tot i que, a vegades, respon més a la 
voluntat de mostrar l’excel·lència del seu centre o d’ells 
mateixos. Per això aconsellaríem que les informacions 
les valoressin les societats científiques, amb l’objectiu 
d’evitar personalismes o interessos.

Així doncs, la Cirurgia General i Digestiva als hospitals 
públics de Catalunya ha progressat de forma molt im-
portant en el pas del segle XX al segle XXI, en part pels 
avenços de la Medicina en general, per molt especial-
ment per la tecnologia, per la gestió i per política sani-
tària. No sabem quina serà l’evolució, si cada cop serà 
més tècnica i menys clínica, però esperem i desitgem, 
que sigui sempre ancorada en la innovació, la ciència i 
amb valors morals, orientats al bé del malalt.
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Vicenç RIAMBAU i ALONSO
Cirurgia Vascular. Institut Cardiovascular.   
Hospital Clínic de Barcelona. Universitat de Barcelona

introduCCió

Molt se’n parla de la mortalitat derivada de les ma-
lalties relacionades amb el cor en el món acadèmic i 
també a nivell més popular.  No obstant això, una bona 
part de les morts atribuïbles a cardiopaties, estan en re-
alitat relacionades amb patologia complicada de l’aor-
ta representada fonamentalment pels aneurismes i les 
disseccions. 

Concretament, si ens fixem en els aneurismes d’aor-
ta abdominal (AAA), que són els més freqüents, és la 
14a causa de mort als EEUU i representa del 5% de les 
morts sobtades (1).  La seva prevalença es xifra actual-
ment en els EEUU en el 1,5% de la població de més de 
50 anys  (2).  Un recent estudi epidemiològic del nostre 
grup ha posat de manifest que la prevalença dels AAA 
a Barcelona és del 2,5% en homes de més de 60 anys 
(3). La literatura mèdica coincideix en assenyalar que 
el factor de risc de més pes per desenvolupar un AAA 
és el tabac (4). Tant mateix, el consum de tabac també 
és relaciona amb el creixement dels AAA. Altres factors 
de risc és la malaltia pulmonar, la malaltia coronària i 
la història familiar aneurismàtica (5). El principal perill 
d’un AAA és la seva ruptura. Quan esdevé la ruptura de 
l’AAA la mortalitat s’apropa al 90%. En aquells pacients 
que poden arribar a ser atesos en centres hospitalaris 
preparats per reconstruir l’aorta d’urgència, la mortali-
tat es redueix al 25-50% (1). 

Dissortadament, els AAA no acostumen a manifes-
tar-se amb símptomes el que fa més difícil el seu diag-
nòstic. El risc de ruptura es correlaciona amb el diàme-
tre de l’AAA. Així, els AAA amb diàmetres compresos 
entre 5,5 i 5,9cm tenen un risc de ruptura del 9% anual 
i els de més de 7cm augmenten el risc fins el 33% anual 
(6). És per això que la seva detecció precoç i la reparació 
preventiva són altament recomanables.

El primer intent de reparació quirúrgica de l’AAA 
data de principis del segle XX i se li atribueix a Rudolph 
Matas, un cirurgià de Louisiana, EEUU, però de pares 
emigrants catalans. El primer recanvi d’un AAA per una 
aorta toràcica cadavèrica va ser obra d’un eminent ci-
rurgià parisenc, en el 1951, anomenat Charles Dubost. 
Posteriorment gràcies a les idees d’un altre cirurgià 
nord-americà, Arthur Voorhees, en el 1950 es van con-
feccionar les primeres artèries artificials amb retalls 
de paracaigudes de l’exèrcit. En poc temps, Michael E. 
DeBakey començà a operar malalts amb aneurismes 
d’aorta amb pròtesis que ell mateix, amb ajut de la seva 
esposa, confeccionava amb teixits de niló. (7).  Aquesta 
forma de reparació, que ha estat l’única opció durant 
40 anys, és una gran operació que suposa la pràctica 
d’una laparotomia, pinçament i des-pinçament aòrtic, 
i s’associa a una mortalitat preoperatòria del 4% i una 
elevada morbiditat i llarga convalescència. Com és lògic, 
calia una alternativa terapèutica que reduís substancial-
ment l’agressivitat i les complicacions esmentades. Ha 
estat la reparació endovascular de l’aorta, començada 
a finals dels 80, el que ha suposat una real revolució 
en el tractament dels aneurismes en particular i en la 
Cirurgia Vascular en general. 

Per fortuna, hem pogut viure d’a prop, gaudir  i parti-
cipar d’aquest canvi profund des del seu origen. Aques-
ta es la raó d’aquest manuscrit que relata el desenvolu-
pament del tractament endovascular de l’aorta des de 
l’experiència personal dels darrers 30 anys i que ha ocu-
pat la major part de la meva trajectòria professional. 

Ingrés d’Acadèmics corresponents

traCtaMent endoVasCular de l’aorta: història personal 
en la reVoluCió de la Cirurgia VasCular

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 182-186
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les Fites pioneres
El primer cas descrit de tractament endovascular de 

patologia de l’aorta se li atribueix a un cirurgià vascu-
lar ucraïnès anomenat Nicolai Volodos†. Va ser el 24 de 
Març  de l’any 1987 quan un pacient de 53 anys que ha-
via sofert un traumatisme toràcic als 25 anys com a con-
seqüència d’un accident de tràfic, va consultar per unes 
molèsties a l’hemitòrax esquerra. En la radiografia sim-
ple de tòrax s’endevinava la presència d’una gran massa 
en el mediastí posterior. Va ser intervingut quirúrgica-
ment als pocs dies. Però els cirurgians toràcics del cas 
van avortar la intervenció quan van descobrir que es 
tractava d’un fals aneurisma i van tancar les ferides i el 
van remetre a un departament de cirurgia vascular. Els 
cirurgians vasculars li van practicar una aortografia i van 
prendre mides de la longitud de la lesió com també dels 
diàmetres del fals aneurisma i de l’aorta sana tan proxi-
mal com distal a la lesió.  Amb aquestes dades van con-
feccionar una endopròtesi utilitzant stents en zig-zag de 
Gianturco, empleats per estenosis esofàgiques i els van 
recobrir d’una làmina de polièster procedent d’una prò-
tesis vascular. Van comprimir i embotir l’endopròtesi en 
un catèter de 27F que serviria de portador. Una vega-
da esterilitzat tot el sistema, amb control radioscòpic, 
i sobre una guia metàl·lica van introduir-lo per l’arteria 
femoral per poder desplegar la endopròtesi en l’aorta 
del pacient. El resultat va ser tot un èxit, aconseguint 
excloure el fals aneurisma sense complicacions relacio-
nades. Però a Volodos li va fallar el “marketing”. Va pu-
blicar el seu cas en una revista local i amb ciríl·lic el que 
no va tenir ressò fins passats un bon grapat d’anys (8).

Quasi simultàniament, a l’altre banda del món, a 
Buenos Aires, un altre cirurgià vascular, Juan Carlos Pa-
rodi, estava a punt de posar en pràctica clínica els seus 
experiments amb animals que havia ideat i dut a ter-
me durant la seva estada a Cleveland Clinic. Va ser un  
divendres 7 de Setembre de 1990 quan en el Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires, ell amb ajut de Julio 
Palmaz i l’assistència de l’enginyer Hector Barone, trac-
taven el primer cas d’aneurisma d’aorta abdominal en 
un malalt medicament molt fràgil, sols amb una petita 
incisió i dissecció de l’artèria femoral. Així, protagonit-
zaven i escrivien la primera pàgina de la cirurgia vas-
cular moderna que va ser publicada en anglès en una 
revista internacional (9).

A partir d’aquesta fita es va encetar una autèntica 
revolució terapèutica doncs la nova tècnica permetia 
reduir molt substancialment la mortalitat i morbiditat 

associada a la reparació quirúrgica dels AAA. Aquesta 
novetat terapèutica podria ser equiparable a l’aplicació 
dels balons d’angioplàstia pel tractament de la malaltia 
obstructiva coronària introduïda per Andreas Gruent-
zig en el 1976 (10). Ara fa 25 anys, en el juliol de 1992, 
a la Universitat de Stanford es va començar el primer 
programa de tractament de l’aorta toràcica als EEUU. 
En aquesta ocasió, contràriament al cas del Dr. Volodos, 
aquesta experiència pionera en aorta toràcica es va pu-
blicar en el New England Journal of Medicine (11). 

En un altre ordre de coses, la inclusió de la nova tèc-
nica podria suposar una amenaça per la pròpia especi-
alitat de la Cirurgia Vascular dons l’AAA representava el 
repte terapèutic més rellevant pels cirurgians vasculars 
que només podien ells reparar. Amb la tècnica basada 
en la utilització de guies i catèters, altres disciplines, 
com la Radiologia o la Cardiologia Intervencionistes, 
tenien accés a tractar malalts amb AAA, el que va com-
portar unes lluites interdisciplinàries més o menys in-
tenses i duradores fins a finals dels anys 90. Encara ara 
romanen algunes reminiscències. L’aliança entre cirur-
gians vasculars i radiòlegs intervencionistes va ser la 
solució més adoptada arreu, afavorint el desenvolupa-
ment de la tècnica i una aplicació més segura i eficaç 
pels malalts. Així va ser el nostre cas al Hospital Clínic 
de Barcelona. Actualment, són els cirurgians vasculars 
els que lideren el tractament dels AAA des del seu diag-
nòstic, indicació quirúrgica, selecció de la millor tècnica 
reparadora i del seu seguiment. Però, en els centres de 
gran volum es continua comptant amb la col·laboració 
dels col·legues radiòlegs. 

Com era lògic, l’aparició de la nova manera de repa-
rar els AAA mitjançant la implantació d’endopròtesis, va 
generar també una eclosió sense precedents en la in-
dustria de la manufactura de dispositius vasculars. Així, 
des de finals dels 90 fins avui, ha estat una constant as-
sistir al naixement, i també la desaparició,  de diverses 
companyies dedicades a la fabricació de diversos dis-
senys d‘endopròtesis. Afortunadament, aquest interès 
industrial s’ha acompanyat de inversions en recerca i 
desenvolupament en cirurgia vascular i endovascular 
que ha anat més enllà del tractament dels AAA el que 
ha afavorit al tractament dels malalts vasculars en ge-
neral. En Europa, segons dades d’EVEM 2015 (www.bi-
bamedtech.com),  es calcula que més del 60% dels AAA 
es tracten mitjançant tècnica endovascular. Però, l’apli-
cació de la nova tecnologia ha posat i posa pressió als 
sistemes nacionals de salut en termes de finançament 

Tractament endovascular de l’aorta: historia personal en la revolució de la cirurgia vascular
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i sostenibilitat. Però això no és exclusiu de les endoprò-
tesis d’aorta i no es l’objectiu d’aquest escrit entrar en 
la seva anàlisi. 

No obstant això, sí que és l’objectiu d’aquest relat el 
compartir la meva experiència professional i personal 
relacionada molt íntimament amb el tractament endo-
vascular dels AAA. 

Fa quasi 30 anYs...
Quant a finals dels 80 principis dels 90, en algunes 

conferències i reunions científiques internacionals es 
començava a sentir parlar amb força dels mètodes de 
tractament endovascular, en el nostre país, Espanya, 
regnava una barreja d’escepticisme i desconeixement. 
Hi havia un convenciment quasi oficial de que la nova 
tècnica estava destinada al fracàs absolut. No obstant, a 
Las Palmas de Gran Canaria, el Prof. Manuel Maynar, ra-
diòleg intervencionista,  a Madrid, el Prof. José Antonio 
Jiménez Cosío, cirurgià vascular i un servidor, resident 
de cirurgia vascular a l’Hospital de Sant Pau, estàvem 
atents als progressos i potencials aplicacions de les tèc-
niques per catèter en malalts amb patologia vascular.  
Personalment, durant els estius de la meva residència, 
gràcies a l’entusiasme i insistència del meu cap clínic el 
Dr. Antonio Rosendo i a la permissivitat del meu cap de 
servei, Prof. Emili Viver i el consentiment de la meva 
esposa Anna, vaig fer diferents estades formatives en 
centres d’EEUU, Houston i Los Angeles, i d’Europa, Tolo-
sa i Graz. Això em va permetre descobrir que una forma 
menys agressiva era possible per tractar  patologia vas-
cular i fins i tot aneurismes d’aorta. Però aquest darrer 
punt el vaig copsar quan en febrer de 1991, ja finalitza-
da la residència,  durant el congrés de la ISES (Interna-
tional Society for Endovascular Specialists) a Phoenix, 
EEUU, en Juan Carlos Parodi comunicava els seus pri-
mers 5 casos tractats a Buenos Aires. Va ser aleshores 
quant vaig comprendre que jo havia de col·laborar a de-
senvolupar i aplicar la tècnica amb seguretat als meus 
malalts a Barcelona. A través de la ISES,  on vaig estar 
com a membre del consell internacional durant el perí-
ode 1992-2012, vaig conèixer d’a prop  al mateix Parodi 
i altres dels gegants de la història del tractament endo-
vascular dels AAA, com E. Dietrich†,  Geoff White†, Krasi 
Ivancev, Frank Criado, Julio Palmaz, Frank Veith, Wolf 
Stelter, Tom Fogarty, Mike Dake, entre d’altres. 

En el 1995 vam començar a posar les bases del pro-
jecte endovascular pel tractament de l’aorta en l’Hos-
pital Clínic de Barcelona (HCB), amb l’estímul del meu 

cap de servei Jaume Mulet, la col·laboració del Servei 
d’Anestesiologia i Reanimació, en especial de la Dra. Pu-
rificación Matute, i amb la incorporació del meu com-
pany, amic i també mentor Dr. Xavier Muntañá, radiòleg 
intervencionista. El 7 de Març de 1997, vam fer els pri-
mers implants a Catalunya amb la col·laboració de Bos-
ton Scientific i el recolzament institucional del director 
de l’Institut Cardiovascular, Prof. Ginés Sanz, i del direc-
tor mèdic, Dr. J. Terés i del Director Tècnic Miguel Angel 
Asenjo. Així, l’HCB va ser un centre pioner a Espanya i 
també a Europa. Així dons, la feina en equip ha estat de 
cabdal importància. D’aquí en deriva l’experiència posi-
tiva desenvolupada durant els darrers 20 anys.  

els darrers 20 anYs
El projecte endovascular pel tractament endovascu-

lar de l’aorta, tenia tres àrees d’actuació: l’assistencial, 
la científica i la docent. En els darrers 20 anys la feina 
desenvolupada ha estat important en quantitat i qua-
litat. 

A manera de resum, hem tractat amb endopròtesis 
estàndard més de 1300 AAA  sense cap conversió a ci-
rurgia oberta fins avui, el que reflecteix un altíssim ni-
vell d’exigència en la selecció i planificació dels malalts, 
una bona tria de les endopròtesis, una bona execució 
dels procediments i del seu seguiment. Hem tractat 
més de 150 aneurismes aorto-ilíacs amb endopròtesis 
especials amb branques per les hipogàstiques. També 
amb endopròtesis especials hem reparat més de 100 
aneurismes justa o para-renals. Pel que fa a la patologia 
de l’aorta toràcica, més de 70 disseccions d’aorta des-
cendent i uns 400 aneurismes de l’arc i aorta toràcica 
descendent han estat tractats satisfactòriament amb 
endopròtesis convencionals. Finalment, més de 70 
aneurismes tòraco-abdominals han estat reparats de 
manera totalment endovascular. 

Pel que fa a la nostra contribució científica en els dar-
rers 20 anys, cal destacar dos circumstàncies singulars. 
Primerament, derivat de la nostra participació, com a 
centre i personalment com Secretari Executiu, en el re-
gistre multicèntric i multinacional més gran completat 
fins als nostres dies, EUROSTAR,  amb més de 16000 
casos d’AAA electius reparats amb tècnica endovascular 
durant el període 1996-2006. EUROSTAR ha contribuït 
en més de 60  publicacions indexades. I el que és més 
important, l’anàlisi i monitorització d’aquesta gran base 
de dades ha permès identificar defectes i problemes de 
forma precoç. En alguns casos, la informació derivada 
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d’EUROSTAR ha suposat la desaparició d’alguns dispo-
sitius del mercat.

En segon lloc, al ser l’Hospital Clínic un centre capda-
vanter i pioner en aquestes i altres disciplines, compro-
mès amb la nova tecnologia, crític amb les mancances, 
hem pogut participar directament en 14 assajos clínics 
per l’acceptació per ser comercialitzats de nous disposi-
tius tant per l’aorta abdominal com per la toràcica. Tam-
bé hem estat invitats a participar com a ponents en més 
de 300 reunions i congressos internacionals i nacionals. 
Tant mateix, hem signat més de 100 publicacions i més 
de 40 capítols de llibre en relació al tractament endo-
vascular de l’aorta. La darrera contribució més rellevant 
ha estat la coordinació de les Guíes per la Práctica Clíni-
ca en el  tractament de la patologia de l’aorta toràcica 
descendent de l’European Society for Vascular Surgery 
(ESVS), publicades a principis d’aquest any (12).  Pre-
cisament, fruit en bona part de la nostra dedicació en 
el desenvolupament de les tècniques endovasculars en 
l’aorta,  vaig tenir l’honor de presidir l’ESVS des de 2009 
a 2012. També i com a conseqüència del mateix, han 
estat múltiples les participacions en assessoraments 
tècnics per diverses companyies de dispositius endo-
vasculars i com a tutor per innumerables companyies 
nacionals i internacionals que s’iniciaven en aquestes 
tècniques. 

Finalment,  hem enriquit els darrers 20 anys amb la 
formació avançada d’uns 200 metges especialistes d’ar-
reu del món, fonamentalment de països llatinoame-
ricans. Encara ara, ens visiten nous especialistes, fent 
que la llista d’espera arribi fins entrat el 2021. També 
coordinem un Master Universitary de la UB, en Com-
petències Mèdiques Avançades. Addicionalment, en 
aquest mateix sentit docent, hem organitzat 14 Simpo-
sis internacionals (www.sitesymposium.com ) amb la 
col·laboració d’altres professionals nacionals i interna-
cionals; dirigim dos pàgines web (www.endovascular.
es i www.endovascular.tv), una publicació trimestral 
(Técnicas Endovasculares) i hem fundat la Endovascular 
Foundation per la difusió i desenvolupament de les tèc-
niques endovasculars. 

a preVisió de Futur
Ara, com a comunitat mèdica, és moment d’acabar 

de consolidar i millorar el que hem assolit en el terreny 
endovascular i per això hem de encaixar-lo amb la re-
alitat dels sistemes sanitaris públics, que és el nostre 
àmbit. A ningú se li escapen quins són els actuals reptes 
que es plantegen en sanitat pública. D’una banda el en-

velliment de la població i les seves creixents necessitats 
sanitàries; d’altra banda, la nova tecnologia que com-
porta implícita i quasi invariablement un augment del 
cost, el que obligarà a un millor raonament del cost/
eficàcia lligat al, més modernament introduït, “Valor 
de Salut”. No podem oblidar l’equitat d’accés al serveis 
sanitaris. A més a més, si volem incloure el concepte, 
també recent, de la Medicina Personalitzada amb totes 
les òmiques modernes, tornarem a entrar en el conflic-
te dels costos. Per tant, en els països en que el finan-
çament de la sanitat corre a càrrec dels pressupostos 
generals, molt ho tindran que analitzar abans d’imple-
mentar noves tecnologies diagnòstiques i terapèuti-
ques que sent bones, moltes vegades són inassolibles 
en termes econòmics. 

Però el cost sanitari no depèn sols del cost de la nova 
tecnologia. Altres paràmetres com el estalvi derivat 
d’evitar la progressió de les malalties, evitar les hospita-
litzacions innecessàries, prevenir les pròpies malalties, 
evitar les complicacions dels procediments terapèutics 
o evitar el malbaratament, són part de les solucions a 
aplicar en un futur immediat. 

Dins d’aquest context, ens pot ser útil implementar 
programes de detecció precoç (screening) doncs en el 
cas dels AAA, es molt més econòmic i eficaç  tractar-los 
de manera programada que una vegada romputs.  Al-
tres tècniques diagnòstiques com les imatges funcio-
nals (4D), la genòmica, o els bio-marcadors ens poden 
estratificar millor el risc de ruptura o de complicacions 
de la patologia de l’aorta.  

No hi ha dubte que la qualitat del procediment marca 
el resultat immediat i a llarg termini dels procediments 
endovasculars de l’aorta. Per això la inversió en tècni-
ques d’imatge d’alta resolució durant el procediment 
reduirà l’índex de complicacions i de re-intervencions.  
A la vegada, milloraran la seguretat pels malalts i pels 
propis operadors. En un futur ideal, fora desitjable po-
der prescindir dels RX per la navegació i control dels 
dispositius endovasculars. Nous dispositius i adjuvants, 
com la robòtica,  faran que en un futur proper puguem 
tractar tota l’aorta de manera endovascular. Però sem-
pre hi hauran malalts més apropiats per cirurgia con-
vencional pel que no podrem prescindir de bons cirur-
gians “clàssics” per poder oferir la solució més adient 
en cada cas i formant part de centres d’excel·lència pel 
tractament de la patologia de l’aorta.

En tot cas, com ha estat sempre i continuarà estant, 
la dedicació per part dels professionals serà crucial per 

Tractament endovascular de l’aorta: historia personal en la revolució de la cirurgia vascular



186 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 32, número 4, Octubre-Desembre 2017 - ISSN: 1133-32866

tractar els malalts d’aorta i fer front als reptes del futur. 
Aquesta dedicació ha presidit la meva trajectòria per-
sonal en aquest episodi rellevant de la historia de la ci-
rurgia vascular moderna.  Pot ser per això, fa dos mesos 
vaig ser un dels distingits invitats a participar en l’acte 
científic del 25è aniversari de la primera endopròtesi als 
EEUU. 

No vull acabar sense tornar a agrair l’orientació, es-
tímul i col·laboració a tots els citats en aquest text i a 
molts altres que per motius d’espai no apareixen citats. 
Però qui es mereix una especial gratitud son els malalts 
que hem tractat pel seu coratge i confiança demostrats. 
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Paraules claus: Francisco de Zamora. Aran. Metges aranesos. 
Cirurgians aranesos. Qüestionari

FranCisCo de ZaMora
Neishut ena poblacion de Villanueva de la Jara, pro-

víncia de Conca, eth 1757, exercic diuèrsi cargues go-
vernamentaus, siguec nomentat Alcalde deth Crim en 
Barcelona ath 1784, ath 1786 siguec escuelhut coma 
Membre Numerari, en junh, dera Reiau Academia de 
Ciències e Arts de Barcelona, ar an següent nomen-
tat Auditor dera Audiéncia, eth 1788 viatge tàra Val d’ 
Aran. Passèc a residir en Madrid en tot èster designat, 
eth 1791, fiscau dera Sala de Cort en tot tornar en Cata-
lonha eth 1794. Personatge influent compdèc damb era 
amistat deth Prumèr Ministre Manuel Godoy e deth Se-
cretari d’Estat, eth Comde de Floridablanca; mès agues-
tes amistats non poderen privar-lo dera sua caiguda ena 
desgràcia ena darrèra epòca dera sua vida, ua acusaci-
on de corrupcion e mauversacion de hons en qualitat 
de membre deth Conselh de Castelha lo portèc a èster 
empresoat en castèth de Pamplona, junhut a un plet fa-
milhau per apropriacion indeguda d’un eretatge. Fran-
cisco de Zamora moric en sòn pòble natau ath 1812. 
Des viatges que realizèc per Catalonha se publiquèc eth 
“Diario de los viajes hechos en Cataluña” .

eth qÜestionari de FranCisCo de ZaMora
Francisco de Zamora remetec as pòbles de Catalonha 

un qüestionari compausat per dus còssi, un format per 
183 qüestions, eth qüestionari generau, entà èster ar-
responut pes responsables deth corregiment o distric-
te e un aute de 146 qüestions, dirigit as responsables 
municipaus, eth qüestionari particular. Aguesti qües-
tionaris s’estructurauen es diuèrses seccions, Geogra-
fia, Agricultura e Istòria Naturau, Indústria, Mestièrs 
e Fabriques, Comèrç, Politica e Letres e Antiquitats. 
Per rapòrt a la Val d’Aran sigueren responudi eth qües-
tionari generau en estiu de 1788 e es qüestionaris par-

ticulars ena primauera de 1789. Er originau se conserve 
ena Bibliotèca deth Palai Reiau de Madrid. Ena pobla-
cion aranesa de Les se sauve ua còpia des responses 
dera Val d’Aran en Archiu Calzado. Entà poder realizar 
aguest estudi s’a emplegat era còpia mencionada con-
servada en Les e era publicacion de M. Angels Sanllehy 
a on se transcriuen es responses des qüestionaris. 
En Aran sigueren trenta es localitats qu’arresponeren, 
totes eres, en tot mostrar ua manca de responsa a bèra 
ua des qüestions o ua fauta de coïncidéncia damb çò 
arresponut en qüestionari generau dera Val d’Aran.

aran a Finaus deth s. XViii
Damb ua poblacion de 5625 estantjants, segons eth 

cens deth comde de Floridablanca de 1787, era soci-
etat aranesa depenie politicament dera monarquia 
espanhòla, administrativament formaue un districte a 
part des corregimients catalans generadi peth decrèt 
de Naua Planta de 1716 e eclesiàsticament depenie 
der avescat de St. Bertrand de Comenges, dependéncia 
qu’arribèc enquia 1803.

Es comunicacions damb es territòris vesins constituïe 
er èish principau dera vida económica aranesa, sus eth 
viraue era quotidianitat dera vida economica aranesa 
e conseqüentment eth sòn desvolopament. Aran se co-
municaue damb eth Palhars peth pòrt de Pèires Blan-
ques, actuau Bonaigua; damb era Ribagorça, Catalonha 
e Aragon, peth pòrt de Vielha; damb Benasc peth dera 
Picada, damb eth Louchonnais peth deth Portilhon e 
damb Comminges peth pas deth Pònt de Rei, unica co-
municacion que non li calie passar per un pòrt, en tot 
seguir er arriu Garona. Toti es pòrts èren condicionadi 
pes condicions climatologiques, es passi per eri èren 
“senderos por los que no pueden transitar carruajes”, 
tot se hège portat per bèsties, sense cariots. Es pòrts de 
Vielha e Pèires Blanques, es mès utilizadi entad escambi 
comerciau damb Espanha, èren arrendadi annauments 
pes ajuntaments de Vielha e Salardú, en tot comprome-
ter-se eth arrendador a mantier es passi limpios e en 
condicions e senyalitzats ena epòca de rigor; a cambi 
crubaue un peatge per sòn pas. Es dolentes condicions 
d’aguesti pòrts se mantengueren intactes enquia fòrça 

era salut ena Val d’aran a Finaus deth s. XViii
responses ath qÜestionari de FranCisCo de ZaMora
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ans dempús, Pascual Madoz  eth 1892, cent ans dempús 
d’arresponut eth qüestionari, contunhaue de lamentar 
es dolentes condicions des pòrts aranesi. Mès aguesta 
dificultat non solaments influïc ena economia aranesa, 
es accidents, mès que mès es congelacions ocasiona-
des pes cambiaments climatològics en aguesti paratges 
quan se traspassauen es montanhes, constituïssen, se 
s’excludissen es motius bèl·lics, era causa principau de 
mòrt desgraciada en Aran. Iuèrns longui e crus condici-
onauen era societat aranesa.

Era economia se basaue en ua activitat pagesa, 
de autosubsistència, damb cultius de milhòc, monge-
tes, dentilhes, haues,  lin, truhes, e en tot cuedar e tre-
balhar es tèrres entà obtier èrba. Des arrius obtien pes-
ca, trueites e cabilacs, quinsevolh aute tipe de peish ère 
reservat entà “ los que tienen bolsillo hondo”, era carn 
fresca “…. a puro de recepta de médicos”, dera caça ar-
responen que “cada uno e la comen o llevan a aboga-
dos y notarios” e per rapòrt ara poralha comentar que 
se criauen entà obtier ueus, era sua cria ère cara, es ga-
ries se reservauen entà hèr caldo entàs malauts o entàs 
“sanos delicados”. Era tradicion deth caldo que se hège 
entàs hemnes qu’acabauen de parir s’a mantengut en-
quia epòques recentes. I auie tanben meu. 

De Catalonha se portaue sau, d’Aragon vin e òli, de 
França pesca salada, grans e legums e bestiar, bestiar 
que s’engrassie en Aran e dempús se portaue a véner 
as hèires de Vilaller, Pont de Suert, Tàrrega, Barbas-
tro, Sariñena ... Aran venie eth hormatge e eth boder 
en tot sobrar der usatge domestic entà França, tanben 
era caça e mès que mès husta en forma de troncs que 
hègen a baishar per arriu Garona.

Es cases, a on residien diuèrses generacions amassa, 
en deficients condicions higieniques, auien força d’eres 
es losats bastidi damb “Pajas de centeno religadas con 
varales largos”, qu’ocasionauen non pòqui incendis, 
damb era pèrta de vides e era minva dera economía do-
mestica des afectadi, enquiath punt que “En todos los 
pueblos hay dos o tres escaleras para socorrer en tiem-
pos de fuego”. Ans dempús se proïbic per aquest motiu 
eth bastiment de losats damb palha. Es aranesi eren 
descrits “Limpios y aseados pero regularmente pobres”.

Ua des questions deth qüestionari ère sus es vicis do-
minants e eth consens enes responses ei generalizat, 
“El vicio dominante el vino, especialmente los domin-
gos, en cuyo dia parece que bebieran el que debían re-
partir en toda la semana” , “Suele haver un gastador de 

vino, por no decir borracho y en acabando uno renace 
otro”, “Algo inclinados al vino”. 

Es tauernes se subastauen entre es abitants deth 
pòble,  “con la obligación de tener vino de continuo y 
fiarlo a los enfermos por tres dias”. 

En hèr mención as epidemies patides es ans anteriors 
coïncidissen ena cronología es pòbles d’Escunhau, Ca-
sarilh, Unha Les e Vielha en nomentar uns ans concrèts, 
1640-1650, en tot mencionar es capèles o confraries 
que se bastiren o funderen per aquestes epidèmies.

*1650. Escunhau. Capèla de St. Sebastià. “En dicho 
lugar se demostró la peste en el referido lugar, murien-
do del contagio 80 personas entre grandes y pequeños”

*1650. Casarilh. Confraria de St. Sebastià. “Fundada 
por los vecinos en el año de la peste o contagio que se li-
braron no distante sino 500 passos del lugar de Escuñau 
en donde no quedó casi gente”.

*1650. Unha. “San Sebastian. Invocado por haver 
entrado en semejante dia el contagio o peste en este 
lugar”.

*1651. Les. “Hubo un contagio muy fuerte donde mo-
rian los enterraban los mismos domesticos sin asistirse 
unos a otros”

*1640. Gessa. “Peste en Viella que se comunicó a 
este Valle por Francia”.

Aguestes epidèmies coïncidissen damb es epidèmies 
qu’estudièren es Drs. Camps e que publiqueren en sòn 
trebalh “La pesta a meitats del segle XVII a Catalunya”

Son diuèrsi es pòbles aranesi que mantien era devo-
cion per Sant Ròc o per Sant Sebastià, Vielha, Bossòst, 
Gausac, Betren, Aubert, Arró, Benòs, Begòs, Es Bòrdes, 
Mont, Vila, Escunhau, Casarilh, Gessa, Aubert, Arres, 
Unha.

terMalisMe:
Enes responses se contemple era existéncia de diuèr-

si centres de termalisme en Aran, era majoria d’eri un 
shinhau descuedadi com apunten es responedors. 
Aguesti centres mencionadi son:

“RIBERA DE AIGUAMOG. CERCA DE TREDOS. TRES 
FUENTES”.

“PRIMERA: Olor sulfureo, cálida. No apta para beber. 

Se bañan en ella: Paraliticos. Artísticos. Reumáticos. 
Intemperia frígida de cerebro. Enfermedades cotáneas”

Joan Carles Riera e Socasau
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Era salut ena Val d’Aran a finaus deth s. xViii. Responses ath Qüestionari de Francisco de Zamora

“SEGUNDA Y TERCERA: Enfermedades del mesente-
rio, hígado, vazo y pancreas. Retención o ardor de ori-
na. Curar la intemperie cálida de las entrañas. Avivar el 
apetito”

“Datos facilitados por Dr. Manuel Bergés Médico Or-
dinario de esta villa y su terson. Acudiria más gente si 
en estos baños huviese comodidad para habitar”

“RIBERA DE ARTIES: Baño de agua sulfurea. Descui-
dado.”

“LES: Fuente medicinal. Aunque algunos la han to-
mado con utilidad no nos han dado noticias de sus pro-
piedades.”

“ST. JUAN DE ARRÓS: Fuente Sulfúrea. Bebida y con 
baño cura la sarna.”

plantes MediCinaus:
Descrites ena majoria de poblacions, eth listat mès 

vast ei eth de Vielha, en tot compdar entad açò damb 
era ajuda deth farmaceutic d’aguesta localitat “Dicho 
por el Sr. Antonio Blanch de Nart Maestro abotecario de 
esta villa de Viella”. Se citen entre autes Angelica, Bale-
riana, Genciana, Elevaro blanco y rojo, Carlina, Epitimo, 
Sicuta, Artemisa, Camodrios, Sigillum Salomonis, Cha-
mapyteos, Sanguinaria, Mechoacan, Consuelda maior 
y menor, Vermicularis, Lacedamo maior y menor, Ios-
quiamo, Solamo, Solatro, Solaneo Arbóreo, Espinacardi, 
Celidonia, Salvia, Vistorta, Trometilba (aunque rara), 
Lirio montés (cuya raiz es purgante), Diente de León…. 
Tanben quede recuelhut enes responses que d’agues-
tes plantes medicinaus “Se proveen los herbolarios de 
Zaragoza, Barcelona, Francia”

Se ben ena resta des pòbles interrogadi era relacion 
non ei tan vasta coma era de Vielha òc que i a  unanimi-
tat en er usatge d’un remèdi naturau, era trementina, 
“La que se cria en los abetes y hacen como unas vexigas 
o ampollas y de alli la cogen con cuernos” e en çò que 
tanh ath sòn usatge era descripcion mès vasta e ath ma-
deish temps coriosa la hè eth capelhan de Bossòst en 
tot citar que s’utilize “Trementina para quebraduras de 
huesos, braços o piernas, tornar costillas, para atraer 
los postemas de los floroncos, tumores, dolores, miti-
garlos y dislocaciones locarlas. Y finalmente no ay otro 
ingrediente en todo el país más útil, más general, más 
efectivo, más manual y menos costoso para infinitas cu-
raciones y restauración de la salud que la trementina 
del aveto de montaña. Y suele ser el consuelo de muge-
res mal maridadas”.

Malauties. eth sòn guariMent
Ua des qüestions remetudes interrògue de manè-

ra explicita sus quines son es malauties mès abituaus 
e quini mieis s’usen entà guari-les, es responses son 
variades. Es mès nomentades son es   “Dolores de cos-
tado” es “Resfriados, catarros, costipados a mucha 
copia”. Tamben se citen “Fluciones, fluciones internas, 
fluxiones, fiebres, mal de ojos, inflamacion de ojos, apo-
plejías, tumores internos, dolores de muelas, tabardillo, 
erisipela, garrotillo, sarampión, carbunclo, viruelas”. Éi 
digne de mención que “Tercianas y Quartanas no hay”.

“ Ay de lisiados, contrahechos, sordi-mudos y tontos, 
hay que continuan hasta la quarta generación o quinta, 
radicando este vicio en la sangre o semen de las famili-
as, cosa en que reparan ya muchos de emparentar con 
semejantes porque heredan luego el achaque”.

“No hay deformidad notable si no es en algunas 
mujeres y mui pocos hombre que tienen papos, gollos 
en Vilac, si bien después de haverse hecho tan común 
el vino y aguardiente se ha desvanecido en gran parte 
este achaque”.

En tot atier as remèdis usadi entath sòn guariment çò 
de mès de comun son es sangnies.

Entà guarir es “Dolores de costado” es responses de 
diferenti pòbles sigueren:

Betlan: “Sangrias, sudores , purgas”

Gessa: “Sangrias, cantáridas, tópicos, bebida refrige-
rante y unturas emolientes con lavativas y dieta rigu-
rosa”

 Montcorbau: “Sudoríficos, lavatorios y sangrias y 
untura en la parte exterior”

 Arrò: “Sangrias, buen caldo con cebo de balena y al-
gunas unturas al lado”

 Vilac: “Pues yo antes de los treinta años tube onze 
dolores de costado, siendo mi padre médico* quien te-
nia 45 años de práctica o experiencia y me las curó fácil-
mente, la primera cosa sudor y ayudas y si con la sudor 
no se alivia en 24 horas quatro sangrias y si prosigue 
reiterar las sangrias” * Se referís ath Dr. Félix de Miguel 
Estreme, metge de Vilac.

Entàs “Resfriados, catarros, custipados”, causadi se-
gontes es responses de Bossòst “más por el sol que por 
el frío” se guarien “Excitando el sudor con vevidas de 
vino y leche bien calientes” o damb “Sudor, algunas ti-
sanas y buen caldo y vino”.
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Entath “mal de ojos y la inflamacion de ojos” eth re-
mèdi qu’apliquen en Gessa ei “Sangria, baños de agua 
mineral y con una cevolla cocida en la lumbre y llena de 
azúcar por dentro aplicándola a los ojos y también con 
baños locales de pies y piernas”.

D’auti remèdis mencionadi entàs autes malauties si-
gueren:

GARROTILLO: “Sangrias y cataplasma emoliente en 
su inicio y después con resolutivos si se necesitan.” 

TABARDILLO: “Sangrias, vomitorios, cantáridas, deta 
rigurosa y a vezes se envuelve el paciente en un pellejo 
de carnero recientemente deshollado.”

ERISIPELA: “Sangrias, lavativa, cocimiento de flor de 
sahúco con el agua mineral y también con un  tópico de 
flor de malbas”.

CARBUNCLO. “Sangría, dieta rigurosa, escarificacio-
nes rociadas con triaca y espiritu de bino y una cata-
plasma emoliente y madurativa encima”.

personau sanitari. Metges e Cirurgians
Eth qüestionari pregunte sus era existéncia de mèt-

ges e cirurgians en Aran. Per rapòrt as mètges arrespon 
“Hay seis en  todo el Valle”, sense mencionar es nòms 
d’eri, plaçadi enes pòbles de Vielha, Mont, Arrós e Vila, 
Les, Bossòst e Benòs. Coneishem a trauès deth qües-
tionari eth nòm d’un d’eri, eth Dr. Manuel Vèrges, es-
crit Berges en qüestionari, de Vielha, quan s’arresponen 
es qüestions per rapòrt as aigües termaus.

En çò que tanh as cirurgians i a discordàncies entre 
era responsa deth qüestionari generau e es qu’aufrís 
cada municipi, segons eth prumèr “Hay siete en todo el 
Valle”, mès en analisar es responses de cadun des 
pòbles son reauments dètz es cirurgians que referis-
sen. Dus en Vielha, Arties e Bossòst e un en Canejan, 
Bausen, Vilamòs, Vilac e Gessa. En aguest cas tanpòc se 
citen es sòns nòms.

Entà sajar de méter nòm ad aguesti mètges e cirurgi-
ans s’an revisat diuèrses hònts de donades, es archius 
dera Universitat de Cervera, dera d’Òsca, eth Dicciona-
ri Biogràfic de Mètges Catalans, era tèsi que presentè 
ena Universitat de Barcelona, es libres des municipis 
que hègen mencion as conductes e es archius parroqui-
aus aranesi.

Son fòrça mès qu’es citadi en qüestionari es mètges 
neishudi en Aran qu’apareishen e que per era epòca de 

graduacion o de revalida auessen pogut desvolopar era 
sua profession en tèrres araneses. Aguesti son:

BARES SOLERA* **, Josep

BORDES CUNY* **, Andreu

BORDES, Jaime, pair d’Andreu

CLAROS* **, Jeroni

GUIU Y DE CASTELLARNAU***, Josep

LABORDA * **, Loïs

SALES*, Manuel

SOCASAU CONDÓ*, Simon

VERGES MOGA*, Manuel

VIDAL*, Agustí.

LACAU*, Antoni

LAPARISA*, Albert

DE MIGUEL RIBA* **, Gaudenci

MONLAU*, Llorens

NAVARRO CAUBET

PEÑA (PENYA) PENA*, Benet

PRAT PORTA***, Loïs

RODES, Francisco

SAFORCADA, Francisco

SANDARAN, Francisco

SANDARAN ROMEBA, Andreu

SANDARAN, Antoni

* Graduat en Osca.  ** Revalidats  ***  Graduat en 
Cervera

Maugrat açò dera majoria d’eri o plan non s’a cons-
tància dera sua activitat a l’Aran o plan se mencionen 
fòrça brèvaments en bèra ua inscripcion der archiu 
parroquiau, ena escadença dera sua preséncia en 
un baptisme o un matrimòni. Un còp excludit aguesti se 
concludís qu’es sies mètges que hè referéncia eth qües-
tionari sigueren possiblaments:

Vielha: Manuel VERGES MOGA. Neishut en Casarilh 
1755. Bachelier en Òsca en 1777, Revalidat en 1778, 
nomentat Sòci Corresponsau dera  la Reiau Academia 
de Medicina de Barcelona en 1787. Mòrt en Vielha en 
1824, d’ua “poblecia”, as 73 ans. 

Joan Carles Riera e Socasau
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Mont: Gaudenci DE MIGUEL RIBA. Bachelier en Òsca 
en 1776. Revalidat en 1778.

Arrós e Vila: Benet PEÑA o PENYA. Bachelier en Òsca 
en 1750.

Les: Josep BARES SOLERA. Neishut en Les, corsèc es 
estudis de medecina ena Facultat de Medecina dera 
Universitat de Salamanca, concedit eth Bachelierat ena 
Universitat de Coimbra deth “Reyno de Portugal para 
pasar a la India”, entà exercir de mètge coma atau ac 
hec, segontes ditz eth madeish, més siguec “capturado 
por los Moros quedando cautivo en Argel por el tiempo 
de seis años, dos meses y nueve días”; pendent aquest 
captiveri se perdec eth sòn títol de Bachelier e en tot 
auec tornat un aute viatge en Espanha li calec obtier 
de nau eth títol, coma hec, ena Universitat de Tolosa de 
Languedoc entà poder desvolopar eth sòn trabalh. Se 
graduèc en Tolosa semble èster eth 14 de junshèga de 
1774 e siguec Bachelier en Òsca en agost deth madeish 
an. En Barcelona siguec revalidat e dempús d’examinar 
era sua documentación siguec aprobat en seteme de 
1774. 

Bossòst: Andreu BORDES CUNY. Hilh e pair de mèt-
ges. Bachelier en Òsca en 1768. Revalidat en 1775.  

Benòs: Simón SOCASAU CONDÓ. Bachelier en Òsca 
en 1777. Revalidat en 1782.

Arribat en aguest punt hèr un comentari sus es reva-
lides des mètges qu’exerciren en Aran e mès que mès 
des sòns examinadors que sigueren:

Pedro Güell: “Theniente del Protomedicato. Excate-
drático extraordinadorio de la Universidad de Valencia. 
Numerario de la Real Academia de Ciencias naturales y 
artes en la dirección de Historia Natural”.  Es exàmens 
se hègen ena sua casa.

Pablo Balmas: “Socio de la Real Academia de Cienci-
as naturales y de la Práctica Médica en la dirección de 
Botánica”.

Ignacio Montaner, “por indisposición del Dr. Benito 
Coll”: “Socio de la Real Academia en la dirección de Ob-
tica” (sic).

Bonaventura Casals: ”Socio en la Práctica de Medi-
cina”.

Gerónimo Mas: “Socio en la Práctica de Medicina”

Güell, Balmas, Montaner e Casals signèren en 1750 
era peticion entara creacion dera Academia, que siguec 

autorizada eth 1770. Son quate des sèt consideradi 
coma sòcis fondadors dera Academia. Mas siguec no-
mentat Academic Numerari en 1773 e Coll en 1777.

Entà acabar, comentar era situacion des cirurgians 
aranesi. Atau coma succedie damb es mètges era lista ei 
vasta se mos atenem as que poderen trabalhar en Aran:

ABADIA, Tomas

ARRO CARRERA, Miqueu**

BOYA, Felipe

BOYA CALBETÓ, Joan

BOYA BUSQUET, Joan *

CALBETO CABIRÓ, Jaime **

CAMPÁ CAUBET, Joan *

CARRERA SAFORCADA, Felipe **

COY MOGA, Antoni **

COY MALVES, Antoni *

ESTRADA ESCALA, Bartolomé *

FONTA, Pere

MEDAN, Andreu

DE MIGUEL SARCOS, **

MONGE CARITÁ, Francisco

MONLAU ESPANYA, Francisco *

JAQUET ESPAÑA, Joan **

JAQUET MOGA, Joan **

PABA MOGA, Joan Nadau

PORTOLES FORMENT, Jaime *

PRADES, Bartomeu

PRADES, Albert

SAFONT, Francisco

SAMBEAT, Pere Joan

SANDARAN, Andreu

SANDARAN, Pau

SANGLADA, Pere Joan

* Romancista d’un examen  ** Romancista de dos 
examens 

Era salut ena Val d’Aran a finaus deth s. xViii. Responses ath Qüestionari de Francisco de Zamora
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Maugrat açò, e en tot seguir era madeisha metodo-
logia emplegada damb es mètges, s’arribe a concludir 
qu’es que reauments exerciren en Aran en es ans dera 
responsa ath qüestionari sigueren: 

Vielha: Francisco MONLAU ESPAÑA

Canejan: Andreu MEDAN

Bausen: Pere Joan SANGLADA

Vilamós: Joan BOYA CALBETÓ, “Cirujano ordinario”

Vilac: Tomas ABADIA

Gessa: Antoni COY MOGA

Bossòst: Joan CAMPÁ CAUBET y Francisco SAFONT

Arties: Albert PRADES

Les: Felipe BOYA

CoMentari Finau
Era lectura e era analisi des qüestionaris que Fran-

cisco de Zamora envièc tara Val d’Aran en generau e a 
cadun des sòns pòbles permet obtier ua vision ampla 
e concisa dera societat aranesa ara fin deth sègle XVIII. 
Des diferenti apartats se pòt arrecuélher tot aquerò 
qu’afècte ara sua salut, era sua alimentacion, era sua 
forma de vida, includidi es sòns “vicis”, es sues malauti-
es mès comunes e era forma de guarir e qui estèren es 
encuedadi de cuedar aguesta salut.
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Ramon ESPASA i OLIVER
Acadèmic corresponent

El plantejament epistemològic de la teoria de la sen-
sibilitat tròfica, així com les seves conseqüències psico-
lògiques i filosòfiques, no ha estat estudiat amb l’aten-
ció i la dedicació que la hipòtesi mereixia.

Pi Sunyer, impressionat i interessat per la teoria de 
Turró, dedicà molts dels seus treballs de laboratori a 
donar detallada demostració experimental a la teoria 
de la Sensibilitat Tròfica. Pogué demostrar alguns dels 
mecanismes i vies que possibiliten la sensibilitat tròfica. 
Aquests són bàsicament el sistema nerviós vegetatiu , i 
alguns dels reflexos humorals i neurohumorals, regula-
dors del medi intern dels organismes animals.

Segons Turró, en l’home i els animals es troba una 
consciència inferior o tròfica, on són acusades les alte-
racions, els empobriments i altres modificacions fisico-
químiques humorals o nervioses del medi intern dels 
organismes vius. Aquests senyals seran els que obli-
garan l’organisme animal o humà a fer quelcom per a 
recuperar l’equilibri perdut. Així, mitjançant les coor-
dinacions motrius heretades -els instints bàsicament-, 
l’animal buscarà en el medi exterior allò que li manca 
en el medi interior i que desconeix encara. Un cop pro-
duït el seu ingrés a l’organisme, gràcies a la combinació 
de pautes heretades i a un indefugible procés d’assaig i 
error, quedarà satisfeta aquella necessitat. Gràcies a la 
continuada repetició de les mateixes sensacions -la fam 
i la seva satisfacció- sorgirà paulatinament una experi-
ència: l’experiència tròfica.

Però, i aquesta es una de les principals aportacions 
de Turró,entre la sensació de fam i la seva satisfacció, 
l’animal -l’home- percep amb els altres sentits sensa-
cions visuals, d’oïda, i tàctils que acompanyen sempre 
l’objecte que calma la seva necessitat tròfica, és a dir 
el menjar. AIlò que l’organisme acusa com a absent, a  
mida que es desenvolupa l’experiència de l’animal, els 
seus sentits li mostren com a present. Després, la satis-
facció de l’efecte tròfic confirmarà la validesa de les prè- 

 
 
 
 
vies informacions aportades pels sentits. Prenent com a 
eix les satisfaccions de les necessitats tròfiques és expli-
cada, per tant, l’organització de l’experiència externa, la 
credibilitat deIs sentits en la construcció del món real.

Turró tractava de cercar en la psicogènesi dels con-
ceptes elementals del coneixement, aclariments pel 
funcionament de la intel·ligència. Demostra que la rela-
ció entre la exterocepció i la interocepció condiciona la 
construcció deIs primers reflexos i esquemes sensorio-
motrius, que permetran ulteriorment a l’individu cop-
sar i entendre la realitat. Turró basava aquesta relació 
en dos aspectes fonamentals: la unitat i indissolubilitat 
psico-fisiològica, i la participació activa del subjecte en 
la percepció de la realitat.

Però en limitar-se a l’estudi estàtic de la realitat sen-
se cap preocupació evolucionista, Turró descriu els 
instints com a simples coordinacions motrius que faci-
litaran l’acció del subjecte. Oblida que, els instints, fruit 
d’una evolució, impliquen en certa manera una recapi-
tulació filogènica que inclou una certa lògica, fruit de la 
interacció de l’espècie considerada amb el medi. Lògica 
o adaptació que permet d’explicar la perfecta sincronit-
zació dels animals amb el seu medi, i de la que no és 
necessàriament conscient cada animal.

L’absència d’aquestes consideracions l’obligà a subs-
tantivar una mena d’intel·ligència rudimentària -la 
Sensibilitat Tròfica- que identificaria els mancaments 
del medi intern, sense valorar prou que de la mateixa 
forma que les sensacions externes no són nadiument 
excèntriques, tampoc en les primeres etapes de desen-
volupament del nadó la sensibilitat tròfica se li presenta 
com a interna. Les relacions entre sensibilitat interna i 
externa són presentades en termes d’estats de consci-
ència, i no com a simples pautes de comportament fruit 
de l’adaptació de l’espècie considerada al seu medi.

Per això, l’empirisme genètic que es desprèn del dis-
curs turronià és un empirisme individual, no d’espècie. 

Autor invitat

sobre la “sensibilitat tròFiCa” de raMon turró:  
(ORÍGENS DEL CONEIXEMENT. LA FAM)

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 193-197
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Un empirisme més preocupat per establir per què co-
neix i acaba assimilant la realitat exterior cada subjec-
te, que no pas com la coneix i amb quines pautes de 
comportament. En realitat, avui sabem gràcies a Piaget, 
S.Pinker, O. Wilson i altres genetistes i sociobiolegs que 
els hàbits, els instints i les pautes de comportament ge-
nèticament condicionades constitueixen una activitat 
que prepararà funcionalment la intel·ligència, però que 
al mateix temps es diferencien d’ella per formar part 
d’unes estructures elementals, desprovistes encara 
d’intencionalitat pròpia.

De tota manera, la importància de la relació entre 
les diverses informacions internes i externes que rep 
l’organisme com a font d’establiment d’esquemes, re-
flexes condicionats, i al capdavall d’aprenentatge, ha 
estat confirmada exhaustivament per escoles tan diver-
ses com el conductisme, la reflexologia i els mateixos 
treballs de Piaget. Avui els treballs d’innombrables ge-
netistes, neurobiòlegs cognitius, sociobiòlegs, etòlegs 
(E.O.Wilson; S.Pinker; S.Gould; A.Damasio; R.Dawkins, 
entre d’altres) confirmen plenament i amb abundància 
de fets i evidències empíriques tots ells experimental-
ment contrastats, les genials però encara rudimentàries 
intuïcions del mateix Turró. Les interpretacions del fet 
poden variar, però el nostre científic tingué el mèrit de 
ser un precursor en aquest camí.

L’anàlisi de les sensacions i les percepcions, que fa 
Turró posa clarament de relleu l’aspecte actiu del sub-
jecte en la construcció de l’experiència. Qualsevol sen-
sació, en camí de convertir-se en percepció, ha de ser 
necessàriament elaborada, construïda pel subjecte. Tot 
reprenent les tesis de Müller i Helmholtz i afegint-hi els 
seus estudis sobre la sensibilitat tròfica i tàctil, Turró de-
mostra que la ment humana no és passiva a l’hora de 
conèixer el món exterior. Ans al contrari, les múltiples 
interrelacions entre les dades aportades pels diversos 
sentits i les que aportarà la sensibilitat interna, demos-
tren el procés actiu d’experimentació del subjecte so-
bre la realitat exterior per poder-la conèixer. Gràcies al 
seu estudi, Turró mostra que no cal recórrer a cap “a 
priori”, sinó que el mateix desenvolupament de la intel-
ligència és allò que explica els famosos “a prioris” kan-
tians. Els conceptes de causalitat, espai, temps, quan-
titat, qualitat, etc., seran explicats per Turró de forma 
concreta, sorgits del funcionament genètico-empíric 
de la intel·ligència en el seu desenvolupament, i sense 
haver de recórrer a cap dogmatisme o postulat extraci-
entífic. Però tot i posant l’accent encertadament en la 

relació que hi ha entre les diverses sensacions, base de 
l’aprenentatge, Turró separa, metafísicament al nostre 
entendre, la sensibilitat externa de la interna. En cer-
ta manera,identifica la primera amb la consciència del 
subjecte, i la segona amb un fenomen a verificar per la 
primera. Aquesta proposició s’explica en part degut a 
la manca d’un plantejament evolucionista per part del 
científic català.

En canvi, quan Turró deixa d’intentar trobar fona-
ments últims de certesa en la relació sensibilitat inter-
na - sensibilitat externa, i quan descriu únicament les 
seves interrelacions i funcionament, arriba a formula-
cions d’una gran validesa i actualitat. En aquest sentit, 
l’objectiu de Turró és demostrar que l’element que in-
dueix a creure en l’existència de la causa i de la rea-
litat exterior, no surt mai de la sensació mateixa sinó 
de la impulsió motriu que la predetermina. El repetit 
exercici de les sensacions i l’associació de les unes amb 
les altres, i especialment l’associació amb la sensació 
propioceptiva i motriu és tot allò que permet al cervell 
anar elaborant la certesa lògica sobre la relació entre 
una mateixa imatge i un mateix efecte.

Hem pogut veure, seguint pas a pas els raonaments 
del nostre autor, com ha fonamentat l’actuació del 
subjecte en l’experiència, i com aquest aprenentatge 
s’acompanya de la previsió motriu. De la previsió mo-
triu sobre les experiències sensorials a la necessitat lò-
gica de suposar que les coses sempre impressionaran 
els nostres sentits, el camí ha passat per la demostració 
que tota percepció és, en certa manera, un experiment 
que, donades unes certes condicions, sempre s’ha de 
presentar de la mateixa manera. Pensar sempre és pre-
veure, dirà Turró, tot assenyalant la profunda unitat 
dels mecanismes de funcionament del cervell humà en 
produir el pensament.

El funcionament global de la ment reconeix les asso-
ciacions, les preestableix, n’indueix les conseqüències 
pertinents i hi afegeix l’experimentació activa. El sorgi-
ment de la necessitat lògica serà fruit d’aquesta conti-
nuada associació, o si es vol dir, experimentació. Primer 
de forma aleatòria, com a senzilla probabilitat subjecti-
va, però després ja com a reflex i coneixement, alhora 
d’unes causes i uns efectes externs al subjecte però que 
aquest, gràcies al funcionament del seu pensament, ha 
sabut interioritzar. Aquesta posició epistemològica, que 
recull el paper tradicionalment actiu donat a la intel-
ligència en totes les teories idealistes, a la vegada que 
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Sobre la “Sensibilitat Tròfica” de Ramon Turró: (Orígens del coneixement. La fam)

parteix d’un empirisme i un experimentalisme radicals, 
és l’aspecte més original i durador de l’obra de Turró.

Cal però assenyalar algunes les insuficiències de les 
seves descripcions, per manca d’un plantejament evolu-
cionista. Aquestes son breument enumerades: l’exces-
siva substantivació del circuit tròfic; la descripció més 
en termes d’estats de consciència, que no pas de sim-
ples pautes de comportament, dels mecanismes d’in-
terconnexió que la ment en el seu desenvolupament va 
construint; la consideració individual, no d’espècie, del 
subjecte cognoscent; i l’ambigüitat de les formulacions 
de la unitat de l’organisme, amb el manteniment de la 
separació absoluta del nivell fisiològic i del nivell psico-
lògic.

He intentat fins ara, sintetitzar les línies mestres del 
pensament epistemològic de Turró, així com he procu-
rat assenyalar com aquestes reflexions coincideixen, 
parcialment en el contingut amb les hipòtesis defen-
sades per l’escola ginebrina d’epistemologia i avui amb 
les aportacions mes recents de la comunitat científica 
de genetistes, sociobiòlegs, psicòlegs cognitius, que 
mes amunt he citat, i que darrerament han revolucio-
nat el coneixement de les bases neurofisiològiques de 
les sensacions y percepcions animals y humanes. Les 
noves dades i teories d’aquests investigadors, no to-
tes congruents entre si encara, venen però a coincidir 
substancialment amb la intuïció turroniana. És a dir, el 
caràcter actiu i genèticament condicionat de les prin-
cipals pautes de comportament animal, sobre les que 
es construirà el coneixement i el pensament animal o 
humà. És cert que el grau d’elaboració és molt diferent, 
però en línies generals el nucli de les aportacions de 
Turró pot i deu quedar integrat en aquesta més genè-
rica i àmplia concepció moderna. Especialment en l’as-
pecte de la participació activa del subjecte en la creació 
de l’objecte de coneixement, i no tant en la descripció 
dels mecanismes a través dels quals és possible aques-
ta construcció. El que caracteritza fonamentalment els 
sers vius és una determinada organització, que s’oposa 
temporalment a l’augment d’entropia, i que essencial-
ment possibilitarà un intercanvi amb el medi, profitós 
per l’organisme. Mentre duri la seva possibilitat d’in-
tercanvi, la seva vida estarà presidida per l’assimilació. 
L’assimilació representa, en termes estrictament bio-
lògics, l’apropiació d’una part del medi, la que és con-
gruent amb l’organisme considerat. Tot el que respon a 
una necessitat de l’organisme, (nutritiva, calòrica, mo-
triu, intel·lectual) és matèria per ser assimilada. Per als 

genetistes i sociobiòlegs actuals la intel·ligència consti-
tueix una activitat organitzadora i el seu funcionament 
prolonga el de l’organització biològica, superant-la grà-
cies a l’elaboració de noves estructures mentals. Així 
expliquen com de les conductes reflexes del nadó i dels 
comportaments adquirits i empeltats en elles, es poden 
veure sorgir els processos d’incorporació de les coses 
als esquemes mentals del subjecte.

episteMologia i FilosoFia
Tot amb tot, el que Turró va proposar en la seva obra 

més ambiciosament filosòfica, “Orígens del Coneixe-
ment. La Fam” era una reflexió epistemològica que per 
dir-ho ràpidament, presentava un nou realisme que su-
perava alhora l’idealisme i el materialisme empíric. 

En efecte la nostra exposició ha intentat mostrar com 
Turró critica la teoria de la imatge còpia tant acceptada 
i defensada pels filòsofs empiristes i com demostra, des 
del mateix terreny de l’experiència sensorial, que tota 
percepció és ja una construcció per part del subjecte. 
Molts altres científics com hem citat, han demostrat 
com l’estudi experimental de la percepció i de la intel-
lecció, porta necessàriament a la conclusió del paper 
insubstituïble del subjecte com a ordenador i director 
de les sensacions, percepcions i dels actes intel·lectius. 

Passem ara a les consideracions estrictament filosò-
fiques sobre l’origen, els mecanismes i la fonamentació 
del criteris de veritat o certesa del pensament humà. 
Kant fou qui millor va plantejar des d’una posició ide-
alista els problemes de la teoria del coneixement així 
com el paper actiu del subjecte. El criticisme kantià és 
prou conegut: el subjecte està provist de unes cate-
gories innates de la sensibilitat i de l’enteniment que 
venen a deformar la “cosa en sí”, en el mateix procés 
d’intel·lecció. Així la famosa “cosa en sí” resulta sempre 
inabastable en tant que element de coneixement. Diu 
Kant: “Cronològicament, cap concepte és anterior en 
nosaltres a l’experiència i amb aquesta comencen tots. 
Però si bé tot el nostre coneixement comença amb l’ex-
periència, això no prova que aquest derivi totalment de 
l’experiència, doncs podria succeir que inclús el nostre 
coneixement a través de l’experiència fos un compost 
d’allò que rebem per les impressions sensibles, i d’allò 
que produeix per sí mateixa la nostra capacitat de co-
nèixer...”

En definitiva, el que plantegen les diverses opcions 
idealistes és que el subjecte és veritablement el creador 
del seu coneixement, i que té una sèrie d’estructures 
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mentals pròpies, diferents i al marge de la resta de tot 
allò que existeix o realitat exterior gràcies a les quals 
pot construir els coneixements. En canvi el que es va 
plantejar Turró és la pregunta següent: d’on procedei-
xen aquestes estructures mentals? Hem vist com ho es-
tudià i quins resultats va obtenir. Començà per criticar 
la teoria empírica de la imatge còpia que el subjecte re-
gistra passivament, i demostrà que el cervell del subjec-
te, gràcies a la seva activitat, i això és el més fonamental 
al nostre entendre, es va dotant d’unes estructures de 
funcionament lògic, que possibilitaran cada cop més i 
millor la nova adquisició de coneixements. Aquestes es-
tructures, aparegudes en el curs de la constant interac-
ció subjecte-medi, no són més que reflexos formalitzats 
i estructurats de les interaccions entre el subjecte i la 
realitat exterior que a través de múltiples experiències 
han estat copsades pel subjecte, inclús de forma no ple-
nament conscient. En la mateixa direcció, Piaget des-
cobrí la gènesi de les estructures lògico-matemàtiques 
en el nen, i demostrà també com aquestes estructures 
permeten progressivament aproximar el pensament a 
la realitat exterior.

El punt d’arrencada del coneixement no és, doncs, 
la sensació, sinó l’activitat (experiència tròfica en Turró, 
activitat sensorimotriu en Piaget, pautes de compor-
tament genèticament heretades i inscrites en els cir-
cuits cerebrals que hereten tots els individus de cada 
espècie, segons els actuals genetistes). El nen adqui-
reix els seus coneixements en actuar sobre la realitat. 
D’aquesta manera, no solament organitza, ordena i 
preveu el resultat de les seves accions sobre els objec-
tes, sinó que al mateix temps, organitza mentalment la 
seva pròpia activitat. Turró, degut al seu biocentrisme 
i antropocentrisme postulava que, aquesta organitza-
ció era conscient. En canvi avui se sap que és el propi 
funcionament el que obliga l’organització mental, i és 
ulteriorment quan apareix la consciència reflexiva i el 
descobriment del “jo” pel nen, cap els dos anys d’edat.

El fet que les pautes genèticament heretades,les es-
tructures lògic-matemàtiques de Piaget, o la veritat lò-
gica de Turró, puguin ser considerades com la prolonga-
ció de la coordinació de les accions del subjecte, no sols 
no exclou l’objectivitat, sinó que, al contrari, l’explica, 
perquè aquestes estructures són congruents amb les 
lleis generals d’organització de la realitat, i després per-
què són respostes estructuradores a les incitacions de 
l’objecte. Com diu Piaget, “Atribuir la lògica i les mate-
màtiques a les coordinacions generals de les accions del 

subjecte, no és sobreestimar el paper d’aquest subjecte 
en un sentit idealista, és recordar que si bé la fecunditat 
del seu pensament es deu a recursos interns de l’orga-
nisme, l’eficàcia del pensament es deu al fet que l’orga-
nisme no és independent del medi, sinó que solament 
viu, actua, i pensa amb interacció amb ell”. També, en 
la mateixa direcció, S. Pinker apunta ”Crec que tenim 
raons per pensar que la ment està equipada amb una 
bateria de sentiments, impulsos, i facultats per raonar i 
comunicar-se, i que tenen una lògica comú en totes les 
cultures, són difícils d’eliminar o de redissenyar a partir 
de zero, foren configurades per l’acció de la sel·lecció 
natural en el transcurs de l’evolució humana i deuen 
quelcom del seu disseny bàsic (i de la seva variació) a la 
informació present en el genoma”.

Si, com hem vist, el subjecte consegueix en certa 
manera reconstruir adequadament la realitat exterior, 
això significa que les seves estructures mentals pròpies 
no són ni innates ni rígides, sinó que la seva formació 
i la seva activitat deuran ser explicades per una rela-
ció especial i una interacció permanent amb la reali-
tat exterior. Quant a la significació final del procés de 
coneixement, és a dir, les relacions de coincidència i/o 
igualtat entre tot allò que existeix i l’objecte de conei-
xement, si el subjecte no és una placa fotoestàtica en la 
que la realitat s’imprimeix, sinó que poseeix les seves 
estructures, no hi podrà haver una coincidència sense 
problemes entre el producte del coneixement i tot allò 
que existeix i la realitat exterior, sinó un procés d’apro-
ximació continuat, un procés d’aproximació asimptòtic.

He intentat presentar, doncs, l’obra de Turró des del 
punt de vista de la relació entre l’empirisme, realisme 
i idealisme. Aquestes teories filosòfiques i epistemolò-
giques que hem considerat marquen una eterna con-
trovèrsia sobre el valor del realisme en la significació 
final del coneixement humà. La preocupació episte-
mològica, és a dir, els mecanismes del coneixement i 
el grau d’adequació del pensament a la realitat exterior 
com a criteri de veritat o certesa, han preocupat i ocu-
pat tant a filòsofs com a científics. Valgui per mostra les 
preocupacions epistemològiques del més gran científic 
del segle XX, Albert Einstein, que en les seves ”Notes 
autobiogràfiques” escriu: “El científic ha d’aparèixer a 
l’epistemòleg sistemàtic com un tipus d’oportunista poc 
escrupolós: apareix com a realista en tant que busca 
descriure un món independent dels actes de percepció; 
com un idealista en tant que considera els conceptes i 
teories com invencions de l’esperit humà (no derivables 
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lògicament del que és percebut empíricament); com a 
positivista en tant que considera els seus conceptes i 
teories sols justificades en la mesura en que subminis-
tren una representació lògica de relacions entre expe-
riències sensorials. Pot inclús aparèixer com a platònic 
o pitagòric, en tant que considera el punt de vista de la 
simplicitat lògica com una eina efectiva i indispensable” 
Difícilment es podria descriure millor i més resumida-
ment l’estat de la qüestió en els nostres dies.

Turró, en el seu temps, defensà filosòficament el 
“realisme científic” i cregué poder afirmar que aquest 
realisme permet d’establir científicament l’origen i va-

lor final realista del pensament humà. Per a ell aquest 
realisme complia perfectament els criteris de veritat i 
certesa exigibles en tota proposta epistemològica i fi-
losòfica. Permet d’entendre i explicar clarament com el 
coneixement de l’objecte, per a ser vàlid i profund, ha 
de ser el més semblant possible al propi objecte, però 
que, de tota manera, sempre restarà parcialment dife-
rent de l’objecte mateix. I això fonamentalment degut 
a la participació activa del subjecte, que en fer-se seu 
l’objecte el transforma en quelcom de diferent, a la ve-
gada que tendencialment el més igual possible. És a dir, 
el transforma en un objecte de coneixement diferent i 
alhora semblant a l’objecte que l’ha originat.

Sobre la “Sensibilitat Tròfica” de Ramon Turró: (Orígens del coneixement. La fam)
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Jacint CORBELLA i CORBELLA

L’any 1913 es va celebrar el Primer Congrés de Met-
ges de Llengua Catalana, i un dels acords fou el de reu-
nir els treballs que s’havien publicat fins aleshores, per 
metges catalans. La tasca era difícil, per la manca de 
precedents i la dispersió dels materials. Es va aconse-
guir principalment per la feina, l’esforç, d’Eudald Cani-
bell, responsable de la Biblioteca Arús. En el Congrés 
següent, el 1917, es va poder oferir, en aquest mateix 
edifici, la “Primera Exposició Bibliogràfica Medical de 
Catalunya”. Els llibres es van tornar a guardar, disper-
sos, cadascun al seu lloc, però en va quedar un catàleg. 
És el llibre inicial de l’exposició, la “Bibliografia Medical 
de Catalunya”. Ara fa cent anys.

Des d’aleshores s’han fet moltes exposicions, a la 
mateixa biblioteca, al Col·legi de Metges, en altres llocs. 
Els medis s’han anat modernitzant. Hi ha molt material 
gràfic. Queden alguns catàlegs, i estan en xarxa. L’obra 
publicada és, literalment, “enorme”. Ara ho recordem, 
en una exposició modesta, feta bàsicament amb mate-
rial de la UB i de l’Acadèmia de Medicina , i amb algun 
ajut extern. La feina no ha estat tant tenir matèria sinó 
fer-ne la selecció. Es presenten unes 130 publicacions. 

També hi ha una exposició gràfica, amb dues parts. 
Una és evolutiva, comprimida, des de l’antiguitat fins 
ara. L’altra mostra breument, i recollits per especiali-
tats, el perfil de tres-cents metges, dels quals en tin-
guem imatge gràfica, la majoria del segle XX, i tots ells 
traspassats. En aquest sentit la tasca que està fent la 
“Galeria de metges catalans” del COMB, és inestimable.  
Voldríem recollir en un proper número de “Gimbernat” 
el catàleg complet del material exposat, i els continguts 
gràfics.

Finalment referència als criteris de selecció. No s’ha 
buscat solament el que es pot considerar més impor-
tant. Això ocupa la major part de l’exposició. Però s’ha 
deixat també un espai per a aspectes menys “primordi-
als”, siguin publicacions o persones, però que tinguin al-
gun punt d’interès, sigui puntual o bé local. I en aquest 
sentit en queda molt més fora del que hi ha dins. 

La llista d’agraïments seria molt llarga. Preguem que 
tots els qui es puguin considerar al·ludits, s’hi conside-
rin inclosos.  

Aquesta és la introducció que hi ha a l’exposició, 
oberta aquesta mateixa setmana, a la facultat de medi-
cina. Està dins de l’activitat habitual de fer conèixer els 
fons de la biblioteca, en el que ara és el CRAI.

- A més d’això la RAMC ha triat com a element de 
la capçal de la seva documentació (principalment cap-
çal de la correspondència) la commemoració d’aquesta 
obra, que és fonamental per a la història de la medicina 
catalana, pel seu contingut i pel seu significat. I que no 
és pas massa coneguda.

l’inici. El llibre apareix en l’inici dels congressos de 
Metges de Llengua catalana. Sembla que en ocasió de 
la coincidència, durant unes eleccions, de Manuel Sal-
vat i Espasa i Enric Ribas i Ribas, es va plasmar la idea 
de fer un activitat dels metges per a valorar la llengua. 
S’hi va afegir, amb entusiasme Domènec Martí i Julià. El 
resultat va ser que en el mes de juny de 1913 es va po-
der reunir un primer congrés, que va presidir Miquel A. 
Fargas i Roca, una de les “patums” locals de la medicina 
d’aleshores. Aquesta primer congrés va acordar, entre 
altres coses, la recollida del material referent a publica-
cions que haguessin fet els metges catalans. S’hi va tre-
ballar i, quan hi hagué el segon Congrés, el 1917, en va 
sortit una exposició de llibres, feta a la pròpia facultat 
de medicina i el catàleg d’aquesta exposició, que és un 
llibre molt ben fet, de cinc-centes pàgines (XXX + 477). 

Se’n van editar sis-cents exemplars: una tirada de 
cent, numerats i en paper de fil, i altres cinc-cents en 
paper-ploma.  L’edició és correcta. Aplegà el materi-
al de l’exposició i té com a colofó l nota de la sortida 
d’impremta: “Aquest primer inventari de la Bibliografia 
Medical de Catalunya s’és acabat d’estampar en la Im-
premta Elzeviriana de Barcelona el dia 22 de juny de 
l’any 1918 – Laus Deo-“ 

Què significa? Aquest llibre té un significat impor-
tant no solament per a la medicina catalana sinó en el 

Centenaris

Centenari de la bibliograFia MediCal de CatalunYa. 1917

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 198-203
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desenvolupament cultural de l’època. La cultura cien-
tífica no ha tingut mai gaire ressò sinó és en els seus 
moments estel·lars, però també contribueix a fer una 
base sòlida de la cultura d’un país. 

la situació de Catalunya. Catalunya estava en un mo-
ment de creixement, de desenvolupament, de la seva 
cultura. Primer la llengua. No més enllà de cinquanta 
anys enrere el català el parlava tothom, pràcticament 
els qui no eren lletrats, (sabien de lletra) com a llengua 
única, però no l’escrivia gairebé ningú. Era culturalment 
marginal. El desplegament que simbolitzem en el con-
cepte de “Renaixença” va canviar les coses. El cim més 
visible és Verdaguer i l’Atlàntida, però no estava sol en 
les lletres i hi havia altres camps que també creixien, 
així l’art i la ciència. En la medicina són gairebé simulta-
nis els noms de Cajal (catedràtic de la Facultat de 1887 
a 1892), que va fer aquí en aquests anys la seva obra 
més important amb la teoria de la neurona i de Jaume 
Ferran, que inicia el Laboratori Municipal el 1887, on 
fa una tasca fonamental en la introducció de la vacuna 
contra la ràbia. En aquest cas els resultats són immedi-
ats i es canvia el pronòstic d’una malaltia, poc freqüent, 
però terrible per la seva alta mortalitat. I això a finals 
del XIX , una generació abans del llibre que ara comen-
tem. 

Per tant el nostre nivell en el segle XX no surt del no 
res. Creix la ciència, creix la llengua, també l’art, de l’ar-
quitectura a la pintura. Creix la vitalitat de l’economia, 
la indústria, el poble, i de la pròpia autoestima com a 
poble. I arriba a la política amb la creació de la “Manco-
munitat”, és dir la reunió de les quatre diputacions pro-
vincials, que troben un cap extraordinari: Enric Prat de 
la Riba, que amb pocs medis, molta empenta, i les idees 
molt clares, consolida unes institucions que eren certa-
ment dèbils. Però fa una tasca important. Potser no és 
sobre assenyalar que Fargas i Prat eren antics coneguts i 
amics, procedents del mateix poble, Castellterçol. Quan 
el primer congrés, el 1913, Fargas era president del 
Congrés i Prat de la Mancomunitat. Hi havia coneixe-
ment, amistat i confiança. Però ambdós van morir aviat: 
quan el segon congrés ja no hi eren. Fargas havia mort 
el 1916, i Prat l’abril de 1917. Però la vida va seguir.

El contingut del llibre. La tasca principal es va encar-
regar a Eudald Canibell, que era el responsable de la 
Biblioteca Arús. Ja tenia experiència en aquestes tas-
ques i era un erudit i un treballador molt actiu i eficaç. 
Es va cercar en els fons de les biblioteques, que va cedir 
molt material. En el llistat dels expositors de la Bibli-

ografia s’esmenten: Biblioteca pública Arús, Biblioteca 
de Catalunya, Biblioteca provincial universitària, Biblio-
teca episcopal de Vic. També quatre Acadèmies: Acadè-
mia de Ciències i Arts (Reial); Acadèmia i Laboratori de 
Ciències Mèdiques; Acadèmia d’Higiene de Catalunya 
i Acadèmia de Medicina i Cirurgia (Reial). Notem que 
el títol de “reial” en dues de les acadèmies es posat al 
darrere i entre parèntesi. També dos hospitals entre els 
“expositors de bibliografia”, els provincials de Girona i 
de València. I encara la Municipalitat, Biblioteca i Arxiu 
Municipal de Manresa; la Societat Mèdico-Farmacèuti-
ca dls sants Cosmei Damià, i al final (se segueix un ordre 
alfabètic), “Verdú. Sr. Rector de l’església parroquial”. I 
a més moltes aportacions personals, de metges, farma-
cèutics i erudits. Cal remarcar que aquesta manuscrit 
de Verdú era la peça més important de l’exposició. Era 
un material únic. I es diu en (BMC, p. 13): exhibit en 
les vitrines de l’Exposició Bibliogràfica, juntament amb 
el notable manuscrit original , mitjançant la bondat del 
Sr. Rector, qui el guarda, i a l’interès que hi esmerça el 
susdit bibliotecari (Sr. Enric Arderiu, de Lleida, al qui és 
deguda la troballa bibliogràfica del text referit”.  També 
es van exhibir dos facsímils de planes del manuscrit.

El llibre té vuit estampes intercalades. Quatre són 
manuscrits “reproduïts en fototípia”, per Missé ger-
mans. I “altres quatre reproduïts en fotogravat”. Són 
fulls impresos a una sola cara, intercalats en el text sen-
se numeració pròpia, i d’una qualitat molt alta. Perme-
ten encara avui una reproducció molt acurada.  

També es va fer una petició a moltes persones, de-
manat la col·laboració per a cedir per l’Exposició algun 
material que tinguessin. Se n’assenyalaven quatre tipus: 

1er. Obres (o escrits) de Medicina catalanes, originals 
o traduïdes al català. 

2n. Obres (o escrits) de Medicina d’autors de països 
de parla catalana, sia la que sia la llengua en que s’han 
escrit.

3er. Obres (o escrits) de Medicina, redactades per 
metges no catalans, però residents en terres de llengua 
catalana. 

4rt. Obres (o escrits) no mèdiques, originals de met-
ges de països de llengua catalana.

Es demanava la tramesa a l’Acadèmia i Laboratori de 
Ciències Mèdiques  de Catalunya, Portaferriça, 6 pral. I 
signaven: Joseph Mª Roca; H. Puig y Sais; Lluís Llagoste-
ra; Jaume Peyrí.

Centenari de la Bibliografia Medical ce Catalunya. 1917
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resultat de la crida. L’èxit d’aquesta crida fou impor-
tant. Diu Canibell en el pròleg (p. XVI): “No baixaran de 
125 els noms d’expositors, ni de 2.625 els títols inventa-
riats i tantes foren les duplicacions (abundància volem 
dir) d’exemplars de tota mena que arribaren a quatre 
mil els llibres reunits, descartant aquells centenars que 
no pogueren admetre’s a causa de separar-se de les ba-
ses estatuïdes en la Circular...” 

Eudald Canibell i Masbernat. (1858-1928). És l’autor 
de fet del llibre. Va recopilar les fitxes que hi havia a 
l’exposició, fer les ordenacions corresponents, i cuidar 
l’edició i impressió de l’obra. Era un expert i erudit bi-
bliotecari. Estava a la Biblioteca Arús, el que ja indica la 
seva orientació. Va ser un personatge, si més no, curiós. 
Havia nascut a Barcelona l’any 1858, va treballar tota la 
vida a Barcelona i morí, atropellat per una moto, l’abril 
de 1928. Era un expert en les arts gràfiques. Havia ide-
at nous tipus de lletres, fou un bon dibuixant, aquareli-
lista i tipògraf. La seva obra és prou coneguda en medis 
focalitzats cap a les arts del llibre. Hi ha una bibliografia 
relativament abundant sobre la seva obra i activitat, 
que es poden enfocar des de punts diversos. 

Cal aclarir que en textos moderns se’l troba esmen-
tat sovint com a “Canivell”, canviant la lletra “b” per la 
“v” en el primer cognom. Hem vist alguna aquarel·la 
en que ell mateix signa Canibell. Tanmateix a la pròpia 
Bibliografia Medical de Catalunya també s’esmenta, ell 
mateix, com a Canibell. En el seu ex-libris també l’escriu 
amb “b”.

Per la seva relació amb els llibres, i portat de la mà de 
Valentí Almirall, havi eentrat a la Biblioteca Arús, com a 
bibliotecari, l’any 1895, i va estar-hi fins el 1922, és a dir 
més d’un quart de segle. 

En les feines d’impremta va entrar a treballar a la 
tipografia “La Academia” que portava Rafael Farga Pe-
llicer, el qual era un actor molt destacat dins de l’anar-
quisme català. Farga havia col·laborat amb Gaspar Sen-
tiñon, i en aquell taller hi treballà també, algun temps, 
Anselmo Lorenzo, la personalitat més important de 

l’anarquisme espanyol del segle XIX.  De fet Canibell 
s’orientà cap a l’anarquisme, també cap a les idees re-
publicanes i en part catalanistes. Alguna vegada venia a 
Barcelona Piotr Kropotkin, que estava a casa de Rafael 
Farga. Kropotkin, autor de “La conquesta del pa”, és un 
dels grans autors de l’anarquisme del seu temps i va ar-
ribar a fer amistat amb Canibell. 

La continuïtat de la informació. Aquest va ser el pri-
mer recull important del que s’havia publicat a la nos-
tra medicina i n’ha quedat record per l’edició del llibre. 
També cal esmentar la preocupació del Dr. Joan Freixas 
i Freixas, president del segon Congrés, per tenir-lo a 
punt. 

posteriorment cal fer memòria, que avui potser està 
massa desdibuixada, de la tasca personal del doctor 
Alfons Trias i Maxencs (B. 1896 – 1977), en forma de 
continuació, amb el nom de Bibliografia Mèdica Cata-
lana, en un número extraordinari dels Annals de l’Aca-
dèmia de Ciències Mèdiques, l’any 1932. Són més de 
cent pàgines (pp. 7 a 112), en un número monogràfic. 
Divideix els treballs segons la temàtica, i per ordre alfa-
bètic d’autors en cada capítol o especialitat. Estan a do-
ble columna, amb una vintena de treballs citats a cada 
página. Això  significa pràcticament uns dos mil articles 
publicats en català en aquest período de vint i cinc anys. 
I encara el recull en forma de fitxes que va aportar al 
Congrés d’Història de la Medicina Catalana de 1970. 

Des d’aleshores, ja s’ha dit abans, s’han fet moltes 
exposicions en aquesta mateixa Biblioteca de la Facul-
tat, al Col·legi de Metges, en molts altres llocs. Els me-
dis s’han anat modernitzant. Hi ha molt material gràfic. 
Queden alguns catàlegs, i estan en xarxa. L’obra publi-
cada és, literalment, “enorme”. 

* Text de la conferència feta el 17 d’octubre de 2017 a la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, en l’any del Cente-
nari de la Bibliografia Medical de Catalunya

Jacint Corbella i Corbella
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1. Miquel Fargas Roca, presient del primer 
Congrés. 1913 2. Joan Freixas i Freixas, president del segon 

Congrés. 1917
3. Portada de la Bibliografi a Medical de 
Catalunya

Centenari de la Bibliografi a Medical ce Catalunya. 1917

4. Peti ció de materials per a l’Exposició

7. Ex-libris d’Eudald Canibell5. Colofó de la BMC
6. Eudald Canibell i Masbernat 
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8. Biblioteca Arús. Imatge actual de l’entrada

9. Capçal dels documents de la RAMC per l’any 2017

10. Alfons Trias Maxencs, primer conti nuador, fi ns 1931
11. Portada interior de la biografí a de 1932

Jacint Corbella i Corbella
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Xavier IGLESIAS i GUIU
Acadèmic numerari. Catedràtic jubilat d´Obstetrícia i 
Ginecologia. Facultat de Medicina de la UB.

El Professor Jesús González Merlo ens deixà, a Bar-
celona, el dia 11 d´Octubre del 2017. Havia nascut a 
Alcázar de S. Juan el 1926, ciutat que el nomenà fill pre-
dilecte. Vaig conèixer al Dr. González Merlo l´any 1962 
amb motiu del congrés de la AGE  (Asociación Gineco-
lógica Española) que es va fer a Las Palmas i Tenerife, 
també al Dr. Eduardo Díez Gómez (Lalo) i al Dr. Heraclio 
Martínez (catedràtic jubilat de la Universitat de Saragos-
sa). En aquells dies ja s´estava preparant per fer oposi-
cions a càtedra d´Universitat. Havia decidit que la seva 
seria la carrera universitària. El seu primer model fou el 
Dr. Arcadio Sánchez, un gran cirurgià ginecològic que, 
en aquell temps, irrompia a la sala d´operacions amb 
un puro a la boca convençut que el fum del tabac de-
sinfectava l´ambient. El seu altre model fou el Prof. José 
Botella Llussià, catedràtic de la Complutense de Madrid 
i Rector d´aquesta mateixa Universitat i en la Clínica del 
qual es formà fins que es traslladà a Barcelona.

Amplià estudis a Heidelberg (Alemanya) formant-se 
en Colposcòpia i en Anatomia Patològica ginecològica 
estimulat pel Dr. Francisco Nogales, patòleg de la Clínica 
Universitària del Dr. Botella. Allí conegué al Dr. Manolo 
Márquez que també es formava amb en Nogales; d´allí 
en sortí una gran amistat entre els dos i a l´arribar a 
Barcelona entrà al seu equip com a indiscutible patòleg.

   El Dr. Heraclio Martínez, que estava en l´equip de 
guàrdia del Dr. González Merlo a Madrid, un dia li pre-
sentà una noia andalusa, Trini (Quesada, Jaén), estu-
diant de Medicina i residenta en un Col.legi Major de 
Madrid. S´enamoraren, es casaren i tingueren tres fills: 
Laura, Jesús i Eduardo. Els dos últims van seguir les pet-
jades del seu pare; Jesús estudià Medicina a la nostra 
Facultat i es formà a la Maternitat de la Vall d´Hebron, 
però decidí d´anar-se´n als EUA on va fer la Residència 
en Oncologia Ginecològica a la Mayo Clinic de Roches-
ter i actualment és el cap de Gynecologic Oncology a la 
Universitat de Iowa, EUA. L´Eduardo es quedà a Barce-
lona i és actualment Professor Titular d´Obstetrícia i Gi- 
 

 
 
 
 
necologia de la Universitat de Barcelona en l´equip del 
Prof. Josep Mª Lailla a l´hospital de St. Joan de Déu. Tots 
dos són membres corresponents de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya. Voldria dir, aquí, que tant la 
meva esposa Anna Mª com jo mateix tenim una gran 
amistat amb la Trini.

   No ens tornàrem a veure amb en Jesús fins a l´any 
1969 en que guanyà la càtedra d´Obstetrícia i Gineco-
logia de la Facultat de Medicina de la Universitat de 
Barcelona vacant per la marxa del Prof. Manuel Usan-
dizaga Soraluce que va decidir anar a la Ciutat Sanitària 
de la Seguritat Social de la Vall d´Hebron. Aquesta càte-
dra era cobejada també pel Prof. José Antonio Clavero 
Núñez, gendre del Prof. Botella de Madrid que fins i tot 
va venir un dia a Barcelona a prendre mides del Servei. 
Finalment en Clavero es decidí per Salamanca i no es 
presentà a Barcelona. El Dr. González Merlo va prendre 
possessió de la càtedra i d´una de les clíniques universi-
tàries del nostre hospital situada al costat de la del Prof. 
Emili Gil Vernet que regentava l´altra càtedra i l´altra 
clínica.

La seva arribada coincidí amb la reorganització de les 
estructures de l´hospital portades a terme pels Profes-
sors Pera i Rozman i executades pel Prof. Miguel Ángel 
Asenjo. En Jesús s´integrà de ple en la modernització 
de les distintes clíniques que han sigut la clau del gran 
nivell assolit per aquest hospital tant a nivell nacional 
com internacional. A la mort del Prof. Gil Vernet accedí 
a la seva vacant el Prof. Víctor Conill i Serra que estigué 
entre nosaltres durant uns cinc anys fins que es traslla-
dà a la càtedra d´Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat 
de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
En aquests anys s´aconseguí la fusió de les dues clíni-
ques integrant les diferents seccions cadascuna d´elles 
entre sí per evitar duplicitats i economitzar les despe-
ses. Aquest impuls d´en Jesús fou crucial per dur a bon 
port la reorganització.

El Dr. González Merlo fou President de la SEGO (Soci-
edad Española de Ginecología i Obstetricia) y col·laborà 

Sessions necrològiques

JESÚS GONZÁLEZ MERLO (1926-2017). In mEmorIam

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 203-204
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en el canvi de la seva estructura que passà de ser una 
agrupació (Agrupación Ginecológica Española) a aques-
ta moderna societat que és la SEGO.

   Com a docent era un professor excel·lent; tots els 
seus alumnes recorden les seves classes: serioses, molt 
ben preparades i d´un altíssim nivell. Han estat molt 
importants les seves obres d´Obstetrícia i Ginecologia 
emprades per estudiants de moltes altres universitats.

El nivell científic ha estat extraordinari amb 
l´organització de cursos i congressos on venien obs-
tetres i ginecòlegs d´arreu. Les publicacions han estat 
molt nombroses.

D´aquí han sortit una sèrie de catedràtics: Javier Au-
sín (País Basc), Esteban i Altirriba (UAB, St. Pau), Cabero 
(UAB, Vall d´Hebron), Xercavins (UAB, Vall d´Hebron), 
Lailla (UB, St. Joan de Déu), Gamissans (UAB, Trias Pu-
jol Badalona), Calaf (UAB, St. Pau), Castelo- Branco (UB, 
Clínic), Gratacós (UB, Clínic), Vanrell (UB, Clínic), Ba-
lasch (UB, Clínic) i jo mateix així com multitud de presti-
giosos obstetres i ginecòlegs com Fortuny, Puig Tintoré, 
Casanova, Faus, Márquez, Cararach, Joan Ribas, Carles 
Ribas, Carmona, Ballescà, Miralles, Gil Vernet Huguet, 
Valls, Puerto, Iglesias Cortit, Magda Duran, Mimó, Urúe, 
Pujol Amat (endocrinòleg), Yscla, Pardina, Burzaco, Gar-
cía Calderón, Fuster, Zanón, Fusté, Montse Espuña, Car-

reras, Deulofeu, Caballé, Lecumberri , Massanas, Lejàr-
cegui i d´altres.

Com a persona ha sigut un gran treballador, sempre 
arribava el primer a l´hospital. Dormia poc però això sí 
no podies estorbar-li la seva migdiada diària. Un home 
educadíssim i que es desvivia per cadascun dels com-
ponents del seu equip. Era admirat pels seus companys 
de Claustre i en una ocasió el volien fer Degà però ell 
ho rebutjà.

   En Jesús va està desassossegat uns dies amb motiu 
d´haver quedat vacant la càtedra de Madrid que havia 
estat regentada pel Prof. Jesús García Orcoyen. La càte-
dra sortí a concurs de trasllat entre catedràtics. Es pre-
sentaren el Prof. José Bedoya de Sevilla i Ramon del Sol 
de Valladolid i ensems Rector d´aquesta Universitat. En 
Jesús venerava al Dr. Bedoya perquè havia obtingut la 
plaça de professor adjunt a la Universitat de Sevilla en 
el servei del Dr. Bedoya però al mateix temps era molt 
amic de del Sol. Resulta que li va tocar d´estar en el tri-
bunal de trasllat i el seu vot era el que decidia. Va votar 
al Dr. del Sol al considerar que, al ser més jove que en 
Bedoya, podria rendir millor a la càtedra de Madrid. Sóc 
testimoni de que aquest episodi l´entristí enormement.

Només em resta dir: benvolgut Jesús, descansa en 
pau.

Xavier Iglesias i Guiu
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Miquel BRUGUERA i CORTADA
 Acadèmic numerari

El 10 de gener d’enguany  va morir el Dr. Joan Ro-
dés, desprès d’una vida plena d’èxits, lastrada al final 
per una malaltia que va suportar amb gran estoïcisme, 
sense una sola queixa. 

El Dr. Rodés va acabar la carrera de medicina a Barce-
lona l’any 1962. Tenia la intenció de dedicar-se a la me-
dicina interna, ja que havia estat alumne intern a la Clí-
nica Mèdica de l’Hospital Clínic, fins que l’estada a París 
al servei d’Hepatologia i malalties biliars del professor 
Jacques Caroli a l’hospital Saint Antoine  li fa descobrir 
que la dedicació a la recerca és fonamental per ser un 
bon metge assistencial, i que la recerca és indispensa-
ble perquè un hospital tingui un nivell alt de qualitat as-
sistencial. S’orienta cap a l’estudi del fetge perquè està 
convençut que per obtenir el màxim rendiment de la 
teva dedicació has de limitar el teu objectiu a un camp 
reduït.

A la tornada de París es converteix en l’home de 
confiança del professor Gibert Queraltó, i organitza un 
equip de col·laboradors per dedicar-se a l’atenció dels 
malalts hepàtics ingressats, que en aquells temps no  in-
teressaven gaire als internistes, ni als gastroenteròlegs. 
La Unitat d’Hepatologia del Clínic, formada per metges 
que no arribàvem als 30 anys, aviat destaca per la seva 
producció acadèmica i la incorporació de tècniques 
d’exploració que encara no s’utilitzaven en el nostre 
medi. El prestigi del Dr. Rodés a l’hospital va creixent, i 
participa de manera activa en la reforma de l’Hospital 
Clínic impulsada pels catedràtics Pere i Rozman, i secun-
dada pels metges més dedicats a l’hospital. En aquesta 
reforma, que substitueix l’organització de l’hospital en 
Clíniques adscrites a les diferents càtedres per una or-
ganització en serveis d’especialitats, personal contractat 
i jerarquitzat, i presència de residents, es crea el servei 
d’Hepatologia, l’únic que hi ha a Espanya, en reconeixe-
ment dels mèrits del Dr. Rodés.

Amb la direcció del Servei  d’Hepatologia, el Dr. Ro-
dés demostra la seva capacitat innata de lideratge. Es-
cull amb habilitat els millors alumnes de cada promo-

ció d’estudiants que ha conegut a les sales de la Clínica 
Mèdica de la que era professor adjunt, i els invita a 
integrar-se en la unitat que dirigeix, estimula als seus 
col·laboradors, promocionant-los en la vida acadèmica 
i professional, manté  l’equilibri i l’amistat en un equip 
de gent brillant amb legítimes aspiracions individuals, 
de manera que durant els anys que el Dr. Rodés dirigí 
el servei mai va haver cap queixa ni cap tensió entre els 
membres del servei.

Les visites que el Dr. Rodés fa al servei del Dr. Roger 
Williams al King’s College Hospital de Londres  i del Dr. 
Jean Pierre Benhamou a l’Hospital Beaujon de París, els 
dos millors serveis d’Hepatologia del món en els anys 
setanta del segle passat, li confirmen el seu criteri de 
que la recerca clínica i la recerca  translacional, són ne-
cessàries en els hospitals per millorar la seva capacitat 
assistencial i per estimular, i alhora gratificar moral-
ment, la seva plantilla professional.  

Convençut de la necessitat d’elevar el nivell de l’He-
patologia espanyola, aconsegueix que el que era una 
filial modesta de la Societat Española de Malalties Di-
gestives es converteixi en una Societat autònoma, la As-
sociació Espanyola per l’Estudi del Fetge, amb un estil 
de funcionament similar al de les societats equivalents 
que hi ha a Europa, i que  permet un creixement espec-
tacular de l’Hepatologia espanyola, amb formació de 
grups de treball en la majoria dels Hospitals del país. 
Rodés es converteix en el centre d’aquesta Associació, 
reforma el format de les seves activitats i estimula la 
concessió de beques perquè metges joves es formin 
en altres països, al temps que  obre les portes del seu 
servei de l’Hospital Clínic perquè vinguin a formar-se 
tots els metges espanyols interessats en les malalties 
hepàtiques. D’aquest oferiment se’n beneficien també 
els metges llatinoamericans que venen en estol a for-
mar-se a l’Hospital Clínic, circumstància que donarà al 
Dr. Rodés un enorme prestigi a l’Amèrica hispana.

El prestigi del Dr. Rodés, avalat per la producció ci-
entífica del servei que dirigeix, el converteix en un 
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dels hepatòlegs europeus més notables i apreciats. 
Home discret i prudent, aporta idees i fa propostes 
que usualment son admeses, perquè provenen d’una 
persona  amb una trajectòria acadèmica impecable. 
Una d’elles es l’edició d’un llibre, l’Oxford Textbook of 
Hepatology, co-escrit per molts autors i coordinat per 
un equip en el que hi participa activament el Dr. Rodés, 
que ha tingut vàries edicions i ha estat el llibre de refe-
rència per tots els hepatòlegs.

Desprès d’anys de lideratge clínic, a principis de la 
dècada dels anys noranta del segle passat, Joan Rodés 
passa al mon de la gestió per la seva convicció que des 
de la direcció de l’Hospital podria aconseguir la trans-
formació d’un hospital bàsicament assistencial en un 
hospital que fos també punter en la recerca, i que de 
retruc fos punter en qualitat assistencial. Rodés pretén 
que les activitats de recerca que es fan a l’hospital es fa-
cin de manera coordinada sota un paraigües que faciliti 
als investigadors de l’hospital recursos tècnics, logístics 
i  que a més incorpori investigadors bàsics, que perme-
tin als clínics fer investigació translacional, d’aplicació 
ràpida a la clínica. Amb la creació de l’Institut d’Inves-
tigació Bàsica August Pi i Sunyer (IDIBAPS), la recerca 
en l’hospital que Rodés dirigeix augmenta de manera 
exponencial en quantitat i qualitat.

 Un altre èxit del Dr. Rodés com a gestor fou 
aconseguir que els metges contractats cedissin una pe-
tita part del seu salari per permetre la concessió d’anys 
sabàtics a membres del personal i oferir un any retri-
buït post-residència als residents que presentessin un 
projecte de treball que fos ben valorat  per un jurat es-
pecial. 

Un fet que considero molt meritori de Joan Rodés és 
que tots els projectes que va pensar , dissenyar i aplicar,  
que van necessitar temps perquè s’implementessin i  
van precisar  col·laboració i participació de molta gent, 
han persistit quan en Joan Rodés va deixar d’estar-hi al 
front. El servei d’Hepatologia continua tenint prestigi 
arreu del món, la Associació Espanyola d’Hepatologia 
segueix funcionant tal com ho va planejar el Dr. Rodés, 
es segueixen donant beques i anys sabàtics a l’Hospi-
tal Clínic, l’IDIBAPS segueix actiu, i avui dia tothom està 
convençut de que no pot existir un hospital de nivell alt 
sense que faci  recerca.

No faré menció dels molts honors i distincions que va 
rebre, catalanes, espanyoles i d’altres països. Necessi-
taria allargar massa aquesta intervenció, però si voldria 

exposar-vos  la meva interpretació de perquè en Rodés 
ha estat, sense cap dubte, el metge més important que 
hi ha hagut a Espanya en el darrer terç del segle XX, no 
únicament per la seva projecció personal de caràcter 
científic o acadèmic, sinó per la influència que va tenir 
entre els seus coetanis, i en les autoritats sanitàries ca-
talanes i espanyoles del seu temps.

Les qualitats del Dr. Rodés, que tenia en grau màxim 
i foren  determinants del seus èxits, eren en la meva 
opinió, les següents:

lucidesa, es a dir saber el que es volia fer i com. En 
Joan aspirava sobre tot a contribuir en la millora de la 
qualitat de la medicina espanyola. Amb la seva sortida a 
l’estranger va comprovar la gran  distància que hi havia 
en el terreny mèdic i científic entre Espanya i els  països 
del nostre entorn, i d’aquí construir el seu projecte de 
vida: elevar el nivell de la ciència mèdica espanyola.

Pragmatisme. En Joan Rodés sempre actuava amb 
prudència, i es plantejava  objectius a curt termini,   que 
eren els que  estava en condicions de poder aconseguir.

tenacitat. Aquesta era una característica que en Joan 
Rodes tingué en grau màxim. Es proposava   objectius a 
curt termini, peró un darrere un altre, sense afluixar, ni 
desviar-se del camí traçat. 

seducció. El Dr. Rodés inspirava confiança per obte-
nir aliats i companys de viatge. Sabia evitar resistències 
en les persones  que havia de convèncer per aconseguir 
el que volia. 

generositat. Aquesta és una virtut indispensable si 
un ha de liderar grups humans, i en Joan Rodés la tenia 
en un grau màxim. Ell era un home amb poques aspiraci-
ons materials. Ni diners, ni honors eren per ell elements 
de motivació. Sempre estigué disposat a compartir amb 
els seus companys de feina mèrits i distincions, i va aju-
dar a tothom que n’ hagués tingut necessitat.

Ja sé que tots vostès el van conèixer, perquè va ser 
membre d’aquesta institució i que segurament conei-
xen perfectament  la seva obra. No obstant, jo agraeixo 
la proposta que la junta d’aquesta Acadèmia em va fer 
de llegir aquest recordatori, perquè m’ha permès evo-
car tots els anys en que vaig col·laborar amb entusias-
me en el projecte d’en Joan Rodés, que va ser el meu 
mentor i el meu amic.

Moltes gràcies.

Miquel Bruguera i Cortada
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Joan VIÑAS i SALAS
 Acadèmic numerari

El Professor Umberto Veronesi va morir, als 90 anys i 
11 mesos, el 8 de novembre de 2016, a Milà. 

Era una persona reconeguda mundialment, especi-
alment al seu país, Itàlia, en el que el President Matteo 
Renzi, el va recordar el dia del seu traspàs com “un gran 
home de la medicina” i la ministra de sanitat italiana, 
Beatrize Lorenzi el va considerar “un gran científic i 
home de valor que va ensenyar a les dones cóm vèncer 
i defendre’s del càncer”. De manera semblant es va ma-
nifestar la Presidenta de la Cambra de Diputats italiana, 
Laura Boldrini.

Va néixer a Milà el 1925. Es va llicenciar en medicina 
a Milà el 1951. Des dels inicis es va dedicar a la recer-
ca i tractament del càncer. Va entrar com a professor, 
primer d’anatomia patològica, durant 10 anys, passant 
desprès a professor de cirurgia. Va treballar a l’Institut 
Nacional del Càncer de Milà, anomenat abans Institut  
per l’estudi i tractament dels tumors, fins el 1994; pri-
mer com a patòleg i desprès com a cirurgià. Va dirigir la 
divisió de cirurgia oncològica i l’institut fins 1994. Va fer 
breus estades a Anglaterra i França. 

Treballava en tres fronts: la recerca bàsica al labora-
tori, el tractament i recerca clínica al quiròfan, i la do-
cència, impartint classes i conferències per tot el món. 

Es va dedicar a la oncologia, i especialment al càn-
cer de mama i al melanoma. Combinava recerca bàsica 
amb clínica traslladant i aplicant a la clínica els desco-
briments fets al laboratori. Se’l considera el fundador 
de la cirurgia mínimament agressiva del càncer. Va revo-
lucionar el tractament del càncer de mama, introduint 
la quadrantectomia més buidament axil·lar, evitant-se 
així moltes mastectomies, que era el tractament clàssic 
fins aleshores,  ja que demostrà el mateix índex de su-
pervivència i recidives, millorant molt l’impacte estètic i 
psico-social del tractament del càncer de mama.

Però, seguint la seva preocupació per la qualitat de 
vida de les pacients, investigà si era possible evitar, des-
près del buidament ganglionar de l’axil·la, la seqüela 
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relativament freqüent de l’edema limfàtic al braç del 
costat operat. Va demostrar que analitzant un gangli, el 
gangli sentinella, si era negatiu, tampoc feia falta la re-
secció de tots els ganglis de l’axil·la, evitant-se així tam-
bé molts limfedemes als braços. Ambdós tractaments 
són els que avui dia es practiquen a tot el món.

Per la recerca i tractament del melanoma va fundar 
el International Melanoma Group, en el que patòlegs i 
clínics desenvolupen programes de cooperació interna-
cional. Va demostrar que no era necessària la resecció 
profilàctica dels ganglis limfàtics en els estadis inicials 
del melanoma, evitant-se igualment importants efec-
tes secundaris de la cirurgia. El Melanoma Group de la 
OMS va adoptar aquest enfocament conservador, i el va 
nomenar Cap d’investigació, càrrec que ocupà durant 
20 anys. 

Per incidir més en la docència el 1982 va fundar la 
European School of Oncology, convertint-la en un punt 
de referència internacional en la formació d’especialis-
tes en oncologia. Desprès fundà la European Society 
of Surgical Oncology, va presidir el Comitè d’Educació 
Professional de la Unió Internacional contra el càncer 
(UICC) de 1966 a 1974; també els programes de Cancer 
Education i el de Detecció i Diagnòstic.

Les múltiples publicacions científiques – més de 705 
articles i 12 llibres - i el reconeixement internacional 
que va obtenir van fer que es considerés un dels mi-
llors oncòlegs del segle XX. Va presidir la UICC (Unió 
Internacional Contra el Càncer) de 1978 a 1982 i la 
European Organization for Research and Treatment of 
Càncer (EORTC), de 1985 a 1988, promocionant el des-
envolupament internacional de protocols de recerca i 
tractament del càncer, així com la European Federation 
of Cancer Societies de 1991 a 1993. També va fundar la 
European Cancer Society of of Mastology. Va presidit el 
Comitè d’Experts en Càncer de la Comissió de la Comu-
nitat Europea des de 1994. 
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Joan Viñas i Salas

Va fundar a Milà el 1994  l’Institut Europeu d’Onco-
logia, un centre de referència en el tractament del càn-
cer, amb el que he mantingut una relació personal i he 
col·laborat en cursos per ells organitzats arreu del món.

No segueixo exposant altres càrrecs acadèmics i ci-
entífics que va ocupar, però sí vull destacar la seva ves-
sant humana i de compromís social i polític, essent es-
collit senador pel partir demòcrata de centre esquerra i 
que el van portar fins a ser nomenat Ministre de Sanitat 
d’Itàlia – càrrec que va ocupar poc més d’un any, d‘abril 
de 2000 a juny de 2001, amb la Presidència de Giuliano 
Amato. Va crear la seva Fundació Umberto Veronesi per 
promoure campanyes a favor de la salut, finançar recer-
ca i ajudar al 3º món. 

És doctor Honoris Causa per 13 universitats Sudame-
ricanes i Europees. Destaco la Universitat de Lleida, que 
el va fer  Doctor Honoris Causa el 2007.

Va ser nomenat Membre d’Honor de la RAMC en el 
ple del 12 de juny del 2007.  En el mateix acte solemne 
de l’Honoris Causa el President de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, Dr. Jacint Corbella, li va donar 
el nomenament de Membre d’Honor d’aquesta Acadè-

mia.  El Dr. Veronesi recordava aquest honor de manera 
especial, com m’han fet arribar col·laboradors seus. 

En resum, i fent servir les seves mateixes paraules: “ 
tinc una gran fe en la possibilitat de millorar el món, a 
través de la raó i de la ciència, com màxima expressió 
de l’intel·lecte humà”. El Dr. Veronesi era un metge mo-
dern, home de ciència, amb un alt contingut tecnològic, 
però sobretot mèdic i també en l’esperit humanista de 
la lluita contra la malaltia i el càncer estant sempre al 
costat del malalt que pateix. Era partidari, no de donar 
la màxima dosis de quimioteràpia tolerable pel pacient, 
sinó la mínima que fora efectiva per controlar el tumor.  
En el seu discurs a Lleida va advocar a favor de la neces-
sitat d’aprenentatge crític dels estudiants, de la forma-
ció de les seves ments amb tolerància recíproca de la 
diversitat d’idees, en un clima de llibertat d’expressió, 
com element de maduració i creixement cultural d’una 
societat i factor d’humanització. Una formació que tin-
gui la veritat com motivació, la lluita permanent per la 
dignitat humana i la constant recerca dels valors de l’es-
perit.

Descansi en pau el Dr. Umberto Veronesi.
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Edelmira DOMÈNECH i LLABERIA 
Acadèmica numeraria

Aquest estiu passat, a mitjans d’agost, en convales-
cència d’una intervenció cardíaca, primer exitosa però 
tres mesos desprès complicada, moria el doctor Rafael 
Battestini i Pons, metge, excursionista, catalanista sen-
se fissures i exiliat republicà.

biograFia
Havia nascut a Barcelona en plena segona República, 

segon fill del matrimoni de Nicolau Battestini i Galup, 
metge i diputat del parlament de Catalunya amb Dolors 
Pons i Sala.

L’estiu de 1933, com va escriure en el llibre sobre el 
seu pare (2009): “el pare ens presentà al President Ma-
cià que saludà la mare amb un afectuós hola Dolore-
tes. L‘Avi dels catalans em prengué en braços prop de la 
seva cara. I segueix:

“El Nadal de 1933 fou molt trist tant a casa nostra 
com a tot Catalunya. El President Macià havia mort”

Però la vida seguia el seu curs. Els dos germans van 
estudiar a l’escola Blanquerna, dirigida pel gran peda-
gog Alexandre Galí. Quan tenia set anys li va tocar patir 
consequències de la guerra dins de la seva família. L’any 
1939 el seu pare marxa a l’exili a França. El mateix any el 
seu oncle, Rafael Battestini i Galup metge i director de 
l’hospital de de Tarragona, qui havia estat cofundador 
d’Esquerra republicana, és jutjat i afusellat. L’any se-
güent, el 1940 la mare i els dos fills es reuneixen a l’exili  
francès. No van tornar fins el 1946.

Rafael va cursar quasi tot el batxillerat a Montpelier. 
El va acabar a Barcelona, va estudiar medicina a la Fa-
cultat del carrer Casanova, l’única que hi havia alesho-
res en acabar, no va parar mai més. El 1964 es va casar 
a Riells de Montseny amb Anna Maria originària de la 
vall de Cabó, persona molt important en  la seva vida, 
sempre. Han tingut dos fills.

VAIG CONEIXER per primera vegada Rafael Battestini 
quan tenia 14 anys .Era l’any 1946. Acabava de tornar 
dels  seus sis anys d’exili a França i l’havien matriculat al 
Lycée Français de Barcelona on jo estudiava. Anava tres  

 
 
 
 
cursos davant meu però erem pocs i tots ens coneixi-
em. El Lycée era molt diferent del que és ara.  Es parlava 
francès sempre, al pati i a l’ecola. Era un col.legi progre 
que recollia molts nens refugiats jueus que fugien del 
règim nazi i també fills de republicans espanyols.

Hem coincidit amb en Rafel a l’escola, a la Facultat de 
Medicina i a la Reial Acadèmia. Hem sigut amics sem-
pre durant setanta anys. Algunes temporades ens hem 
relacionat més, d’altres menys però mai hem deixat de 
ser amics. Quan aquest estiu es va posar greu i estava 
ingressat al clínic li va demanar a l’Anna Maria que em 
truqués i el vam anar a veure el meu marit i jo a l’hos-
pital i el vam seguir visitant l’un o l’altre. Jo vaig tenir 
la sort de parlar a fons amb ell la setmana anterior a la 
seva mort.

CoM era el Meu aMiC ?
Una persona que va tenir sempre el somriure als lla-

vis.

Extraordinariament treballador, constant i serè. En 
tot el que ha fet s’hi ha dedicat molt a fons. I n’ha fet 
moltes de coses. Ha viscut dels valors dels drets hu-
mans i de l’Evangeli. I encara que es considerés no cre-
ient tota la seva vida ha estat una dedicació als altres.

La seva idea sempre fou que cal parlar i escoltar per 
entendre’s. Recullo una frase d’ell: “Molts problemes 
es volen resoldre mitjançant la violència, ignorant que 
cada guerra deixa més problemes afegits que els que es 
pretén solucionar”. També ens recorda en el seu dar-
rer llibre que a l’Europa del 1936 hi havia un augment 
dels totalitarismes i unes democràcies dèbils. També li 
preocupava que molta gent es negués a pensar per sí 
mateixa.

que ha Fet? Ho resumiré en tres aspectes, com a 
metge, com a excursionista i com a introductor de la 
medicina espacial
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CoM a Metge havia visitat moltíssims malalts.Tenia 
els títols d’especialista de medicina interna i d’aparell 
digestiu i també el diploma de medicina aeroespacial.

En acabar la carrera va entrar a treballar a l’Ajunta-
ment de Barcelona. Va començar fent guàrdies  de  dis-
pensari municipal com a metge interí. Més endavant va 
guanyar la plaça per oposició i hi va treballar sempre. 
Més tard esdevingué Cap de servei d’educació sanitària 
de l’Ajuntament de Barcelona i va impartir personal-
ment moltes conferències a les presons i a les escoles 
municipals que anava a visitar com a cap des servei.

El 1957, quan Josep Espriu va crear la mútua d’assis-
tència sanitària, s´hi va apuntar i va ser membre funda-
dor amb el núm. 90.

Durant molts anys fou el metge del Cottolengo i fins a 
l’últim moment hi va estar anant cada setmana.

Va col.laborar en el tractat de medicina interna de 
Farreras-Rozmann en el capítol “Enfermedades por 
agentes físicos” tema en el que ha estat capdavanter.

battestini  i la MuntanYa
Ell es definia sovint com a metge i excursionista. Va 

ser un membre actiu del centre excursionista de Cata-
lunya. Va formar part dels cursos de monitors de mun-
tanya impartint moltes classes i conferències sobre 
solucions per atendre els accidents i altres problemes 
mèdics a la muntanya. Va participar sempre en excur-
sions i trobades i va ser un membre molt assidu a les 
reunions setmanals de tots els dijous a la tarda.

També va venir amb la mateixa assiduïtat els dimarts 
a la Reial Acadèmia d’on era membre corresponent des 
de 2008. I tampoc faltava mai a l’entrada de nous nu-
meraris, inici de curs i altres sessions extraordinàries. Ja 
m’agradaria  que molts dels nostres numeraris vingues-
sin la meitat dels dies que venia en Rafael Battestini.

raFael battestini i la MediCina de l’espai
Va obrir camí en un camp nou  en el que fins fa poc 

anys en medicina quasi ningú se’n preocupava. Ell ha 
estat un pioner.  I penso que és el principal llegat mèdic 
que ha deixat.

El seu primer llibre sobre el tema el va publicar junt 
amb Miquel Nieto el primer trimestre de 1975. El seu tí-

tol era “L’hóme i l’espai”. El tenim a l’Acadèmia. S’ocupa 
de les conquestes de l’hòme en el camp de l’espai side-
ral. El pròleg el fa el professor Azoy qui li havia dirigit la 
tesi sobre el mateix tema. Desprès que jo sàpiga encara 
va escriure tres més. Un d’ells sobre “l’hòme i la física” 
porta un pròleg de Joan Oró. I la darrera vegada que va 
parlar en aquesta Acadèmia i va organitzar una taula 
rodona, fa poc temps, també va ser sobre la medicina i 
l’entorn espacial.

 A més a més de les publicacions sobre la medicina 
de l’espai, Rafael Battestini en té moltes altres: llibres, 
capítols de llibres, publicacions a revistes, tant mèdi-
ques com d’enginyeria i de muntanya. Es poden trobar 
en el seu currículum depositat en aquesta Acadèmia.

I no vull acabar sense transmetre avui aquí quelcom 
del que vaig compartir amb ell els seus darrers dies.

els darrers dies de la seVa Vida
L ‘escriptor francès Bernanos escrigué l’any 1943 que 

no es pot jutjar una persona abans de la seva mort. 
L´última pagina de la biografia d’una persona, la que 
s’escriu els últims minuts i setmanes és la que dona 
sentit al seu destí, abans que la seva vida es tanqui de-
finitivament.

Us voldria transmetre algunes de les vivències 
d’aquests moments. Rafael Battestini va saber morir 
amb molta dignitat serenitat i pau. És ell qui va triar aca-
bar la partida en lloc d’unes intervencions molt dures i 
costoses amb escassíssimes possibilitats de sobreviure.

Ens va explicar que havia viscut 85 anys fantàstics, 
havia fet moltes coses, tingut una esposa que havia 
estimat molt i dos fills magnífics. Acabo tranquil, serè, 
amb molta pau. I ens la va transmetre a tots. Havia es-
timat molt la vida i no va perdre en cap  moment el seu 
somriure ni el dia que en el llit de l’hospital acabava de 
decidir lúcidament i amb total llibertat  sobre el final de 
la seva estada en aquest món.

Molt pocs dies desprès moria al llit de casa seva ro-
dejat de la seva família més pròxima. No hi hagué en-
terrament. Havia donat el seu cos a la ciència.

El trobarem a faltar però els que l’hem estimat el tin-
drem present sempre més.

Edelmira Domènech i Llaberia 
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Lluís GUERRERO i SALA 
Acadèmic numerari

Excel·lentíssim Sr. president, Molt Il·lustres acadè-
mics, Sra. Maria Núria Fornells, senyores i senyors:

Pere Lacasta i Mussons va néixer a Barcelona el 15 
d’agost de 1933, al domicili familiar del carrer de Verdi. 
Fill d’una família modesta i mitjà de tres germans, el 
pare era funcionari municipal i la mare, mestressa de 
casa. En plena infantesa viu els estralls de la guerra i 
els primers anys de la repressió. Cursa els primers estu-
dis als Germans de les Escoles Cristianes de La Salle, a 
Gràcia, i el batxillerat a l’Escola Pérez Iborra. 

Malgrat estar ben capacitat per accedir a una for-
mació universitària, els escassos mitjans de la família 
el duen a treballar des del 1952 a la Caixa de Pensions 
per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, una 
entitat que entre els anys 1980 i 1990 es fusionarà amb 
la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, i es-
devindrà La Caixa. Primer treballa a la Secció d’Estalvis, 
després a la de Terminis i posteriorment a l’Obra Social 
i al Sindicat.

L’any 1966 contrau matrimoni amb la barcelonina M. 
Núria Fornells i Matas, bibliotecària, amb qui tindrà dos 
fills, un dels quals, l’Albert, serà metge anestesista de 
l’Hospital Vall d’Hebron i l’altra serà infermera de l’Ins-
titut Dexeus. Resideixen primer al carrer de Villarroel, 
després a l’Avinguda de l’Hospital Militar i finalment al 
carrer de Moragas.

Lacasta té ambicions intel·lectuals que no satisfà al 
seu treball i, en paral·lel, estudia per correspondència 
la carrera de Ingénieur Electronicien a l’Institut Techni-
que Supérieur de Paris, que acaba el 1971. El 1973 obté 
el Diplomat de la Càtedra Especial de Tecnologies de 
l’Espai a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

La Caixa de Pensions, en la primera meitat dels se-
tanta, desplega una important activitat social en una 
època en què l’estat del benestar només és un somni. 
Entre els projectes de la Fundació de l’entitat financera 
destaca prendre iniciatives en l’àmbit sanitari i sociosa-
nitari, per la qual cosa encarreguen a Lacasta, un dels 
seus treballadors més emprenedors, que es formi en  

matèria de direcció hospitalària amb el pla d’intentar 
de fusionar les diverses clíniques de La Caixa en una 
sola, per crear un centre més fàcil de controlar. 

Entra al Seminari d’Alta Direcció d’ESADE i cursa Ges-
tió Hospitalària, “L’hospital com empresa”, i acaba el 
curs  l’any 1974. El mateix any, a l’escola EADA, segueix 
el màster de Planificació i Gestió Gerencial Hospitalària.

L’any 1975 és nomenat vicepresident primer de l’As-
sociació pel Desenvolupament Hospitalari de Catalunya 
i presenta el Pla Regional d’Hospitals Geriàtrics de Dia 
per a Catalunya i Balears.

En aquesta època té una gran amistat amb el Dr. 
Ignasi Aragó i Mitjans, ànima de la modernització 
hospitalària catalana, fundador de la Unió Catalana 
d’Hospitals i acadèmic corresponent d’aquesta Acadè-
mia; en les seves converses comparteixen molts neguits 
sobre la planificació hospitalària a Catalunya. 

El 1976 presenta la ponència “L’Hospital Geriàtric de 
Dia” en l’apartat de Temàtica Mèdicosocial del Primer 
Simposio de la Tercera Edad. L’any següent, el 1977, 
participa en el Seminari Tècnic d’Economia Hospitalària 
d’ESADE. El 1978 és autor de les Bases per a l’Organitza-
ció d’Hospitals Geriàtrics de Dia de Catalunya, un estudi 
pioner a l’Estat. L’any 1979 és membre de l’Associació 
Europea de Directors d’Hospitals. El 1980 publica un 
estudi sobre l’Hôpital Régional de Sion – Hérens – Cont-
hey, al cantó suís de Valais, un centre que acabava de 
traslladar-se de Gravelone a Champsec.

Entre els anys 1980 i 1982 és membre del Comitè 
d’Experts de la Conselleria de Sanitat i Seguretat So-
cial de la Generalitat de Catalunya, per a l’elaboració 
del document de treball sobre “Establiment de nivells 
als centres assistencials”. Posteriorment participa en 
diversos congressos europeus de planificació i direcció 
d’hospitals. 

Però una vegada traspassades les competències de 
Sanitat a la Generalitat, que es fa càrrec de la planifica-
ció hospitalària, sanitària i sociosanitària, l’Obra Social 
canvia les seves orientacions i també la trajectòria de 

Sessions necrològiques

PERE LACASTA I MUSSONS  (1933 – 2015). In mEmorIam
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Lacasta. A aquest final d’etapa també hi contribueix de 
forma decisiva que el que ha aprés en aquests anys i 
els projectes que se’n deriven entren en contradicció 
amb la voluntat institucional de La Caixa de fusionar les 
seves clíniques, una intenció que Lacasta desaconsella 
de forma enraonada, però discrepant del Consell d’Ad-
ministració de l’entitat.

Entre els anys 1984 i 1995 es dedica a altres aspectes 
de l’empresa, i més a la família i la lectura. Li satisfan les 
caminades per la muntanya i les visites a tots els indrets 
de Catalunya; sobretot sol fer excursions pel Montseny i 
el Collsacabra, on té llogada una segona residència que 
esdevé el punt de sortida a nous paisatges. 

El 1995 es jubila i inicia un període vital en què aflo-
ren les altres aficions que el món del treball havien con-
tingut. Cursa diversos estudis monogràfics a la Univer-
sitat de Barcelona, uns dedicats a la Biologia i a algunes 
de les seves especialitats com ara la Paleoantropologia, 
la Immunologia i la Genètica, i altres a la part d’Història 
amb especialitats com Prehistòria i Arqueologia.

Finalment, l’erudit uneix la Història i la Biologia i l’any 
2001 segueix estudis al Centre d’Història de la Ciència 
de la Universitat Autònoma de Barcelona; allà, dirigit 
pel Dr. Josep M. Camarasa, el 20 d’octubre d’aquell any 
llegeix el treball de recerca pel mestratge en Història de 
les Ciències “Estudi biobibliogràfic crític de l’obra de Ra-
mon Turró i Darder (1854 – 1926)”. Aleshores és mem-
bre de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de 
la Tècnica, de l’Institut d’Estudis Catalans.

L’any 2009 obté el Premi Dr. Lluís Sayé de la Reial Aca-
dèmia de Medicina de Catalunya amb el treball titulat 
“Ramon Turró (1854 – 1926). Anàlisi de la immunologia 
dels segles XIX i XX a Catalunya”, un detallat estudi so-
bre aquest personatge i la seva obra, que descriu al llarg 
de 438 pàgines de text.  

Tot seguit inicia un ambiciós treball d’història que 
acaba el 2015 i el titula “La pobresa, la higiene i les epi-
dèmies a Barcelona als segles XVIII – XX”. És un estu-
di de 464 pàgines de gran interès social i sanitari que 
l’Ajuntament de Barcelona pretenia publicar, però els 
canvis de programa d’un nou govern municipal l’ha fet 
romandre inèdit.

Per comprendre Pere Lacasta val a dir que aquest 
empleat de banca és un personatge que passa successi-
vament per tres fases d’interès intel·lectual: la primera, 
per la tecnologia, la segona per la gestió hospitalària, i 
la tercera per la biologia i la història. Les tres, tècnica, 
ciència i humanitats conviuen alhora en el seu esperit 
inquiet. En l’esfera personal, val a destacar el seu caràc-
ter agradable i enèrgic alhora, tenaç i altruista.

Mor el 29 de juliol de 2015 i el recorden la seva vídua 
M. Núria, els seus dos fills i cinc néts, i molts amics i 
coneguts d’escenaris tan diversos de la seva vida pro-
fessional i cultural. També el recordem avui aquí com a 
membre traspassat de la nostra comunitat acadèmica i 
li agraïm la seva aportació a la institució.

Descansi en pau.

Lluís Guerrero i Sala 
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Sàtira i humor en medicina

el  rEFranYEr CaTaLÀ ComEnTaT per joan aMades

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 214-215

Begonya TORRES GALLARDO
Acadèmica corresponent

Presentem en aquets treball sis refranys que Joan 
Amades Gelat (1890-1959) recollí  en el seu llibre Re-
franyer Català Comentat.  Escrigué l’autor a l’inici del 
pròleg de l’obra:

“Des de molts anys ens hem sentit interessats per 
l’estudi del proverbi, per la penetració del seu clar i 
just significat i també pel seu origen fins on sigui pos-
sible d’escatir-lo. La gran majoria de proverbis, sobre-
tot els de caient mes sentenciós i elevat, pertanyen al 
fons comú de la cultura de tots els països i són com una 
sublimació de l’esperit humà perpetuada a través de 
múltiples generacions i civilitzacions variades i viuen 
profundament en el més amagat replec de l’ànima hu-
mana. Cada poble, però, els dóna una fesomia i un gir 
especial acordat amb la seva psicologia  i adaptat a la 
seva parla, per la qual cosa en cada cultura els proverbis 
prenen un aspecte i un caràcter propis i especials sense 
deixar de contenir el sentit universal.” 

En els sis refranys i els seus comentaris, que repro-
duïm de manera literal i íntegra, apareix la figura del 
metge, de l’apotecari, del malalt i de la malaltia...

1. si t’enCerto, t’endeVino. — Aplicat quan hom 
obra de pura pensa, sense premeditar.

La tradició ens parla d’un metge molt famós que com 
més malalts visitava més complexa veia la ciència mèdi-
ca: cada dia se sentia més ignorant en l’art de medicar. 
Convençut que els malalts es guarien sols i que l’acció 
del metge era nul·la, un dia redactà quatre mil recep-
tes dels tipus més variats i diversos, una per a cada un 
dels quatre mil mals que segons les quatre mil opinions 
dels seus mestres podien existir, i les posà totes dintre 
la cartera. En visitar un pacient el subjectava a un es-
tret interrogatori per donar a la visita el màxim to de 
serietat, després obria la cartera i li allargava la primera 
recepta que li venia a mà mentre deia: —Si t’encerto, 
t’endevino. — I la tradició afegeix que malalt que visita-
va, malalt que guaria.

2. Feu CoM l’apoteCari d’olot, que preu per 
preu es beVia les MedeCines. — Aplicat als qui con-
sumeixen el que ells mateixos produeixen, i també als 
qui prefereixen llençar deixar, o consumir una cosa 
abans de donar-la a baix preu.

La llegenda ens parla d’una rica dama olotina que 
va enamorar-se d’un fadrí humil, impropi de la seva 
nissaga. Per dissimular la condició del galant, l’establí 
d’apotecari. La gent hi acudien en pla de burla a fer-li 
fer medecines, que sempre trobaven cares; n’oferien 
quantitats ridícules. L’apotecari indignat, contestava: 
“Preu per preu, me la bec jo.” I així ho feia.

3. no portar ni CaMisa. — Ponderatiu de pobresa 
o d’abandó. 

Recorda la gran importància donada a la camisa en 
ésser trobada la fibra de cànem per a la producció de 
teixits. Abans de teixir-se el lli i el cànem, troballa molt 
moderna dintre la vida de la civilització, hom usava 
com a roba interior una llarga túnica de llana. En desco-
brir-se el lli foren atribuïdes grans virtuts medicinals al 
seu teixit, i al moment la vella túnica fou substituïda per 
una altra peça de roba teixida de lli que prengué el nom 
de camisa, que sembla ésser una derivació del terme 
cànem. En al·lusió a la valor mèdica d’aquesta fibra, el 
refrany encara ens diu El drap de bri cura set sangries. 
L’ús de la camisa s’estengué molt de pressa i arrelà tan 
profundament, que el fet de no usar-ne determinava 
el màxim grau de pobresa o d’indolència. Per qualificar 
algú d’abjecte i poc afecte al tracte social hom el quali-
fica de descamisat, o sia que ni arriba a sentir afecte per 
la camisa. Per ponderar l’estima a la camisa el refrany 
ens diu:
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El  Refranyer Català comentat per Joan Amades

No es fia de la camisa que porta.
Ni la camisa li sap els pensaments.

No es parla ni amb la camisa.
Ni la camisa li sap els secrets,

Perdre la camisa.
Jugar-se la camisa.

Vendre’s fins la camisa.

4. tornar-se aigua de borratges. — Quedar 
convertida en no res una cosa de la qual hom esperava 
molt. Anàleg a Tornar-se aiguapoll. 

És creença molt estesa que la borratja, vegetal molt 
abundant a casa nostra, usat en medicina popular i en 
culinària, té la virtut meravellosa de fer tornar gràvides 
les dones. Orinar-se damunt d’una mata d’aquesta 
planta, i àdhuc tan sols trepitjar-la, produeix el prenyat, 
i molt més encara si hom la fa bullir i en beu l’aigua. 
La pràctica d’aquesta prova en espera d’un resultat i 
un fruit que no s’obté ha donat lloc a la formació del 
refrany.

5. PORTAR COM UN TIRABUQUET. — És usada per a 
indicar que una cosa és tractada amb molt de compte 
i cura. És aplicat amb preferència parlant de persones, 
volent donar idea que són tractades amb gran zel, per 
malaltisses, velles, anèmiques, etc.

Un tirabuquet són unes balances de pesar or; aquest 
terme és adaptat del mot francès trebuchet. Aquesta 
mena de balancetes solen ésser guardades dintre d’un 

petit estoig folrat de vellut amb encaixos per a l’adapta-
ció dels pesets i del canastró, a l’objecte que no perdin 
l’afinació, puix que restaria destruïda llur aplicació. Un 
tractament tan delicat per a una cosa que a primera vis-
ta té poca Importància ha donat lloc a prendre-la com a 
tipus de comparança, certament molt Just.

6. QUE ET SERVEIXI PER CORDIAL. — Mena de ma-
ledicció per la qual hom desitja a una persona que no li 
faci profit una quantitat estafada, uns béns mal adqui-
rits o un altre guany d’origen semblant.

Es dóna el nom popular de cordial a un beuratge fet 
amb unes herbes que canvien segons criteri de qui l’ad-
ministra; hom sol donar-lo als moribunds i agònics com 
a reactiu. És el darrer remei que s’administra, i per això 
va sempre aparellat amb la idea de la mort. Desitjar que 
una quantitat important sigui invertida en cordial en-
clou la idea d’una quantitat fabulosa d’aquesta beguda 
i, per tant, d’una agonia molt llarga i d’una mort deses-
perada. Amb el mateix sentit també es diu Que et ser-
veixi de safrà a la presa; presa és brou de malalt, en el 
qual el safrà entra en quantitat insignificant i comporta 
una llarguíssima malaltia.

Bibliografia: 

Amades, J. Refranyer Català Comentat. Barcelona: Edi-
torial Selecta, 1951. Es pot consultar a la pàgina “Memòria 
digital de Catalunya”. Col·lecció “Joan Amades - Folklorista”. 
URL:http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/joa-
namades
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Les Acadèmies de Medicina van tenir al seu càrrec, 
des de finals del segle XVIII fins a poc més de la meitat 
del XIX tota la jurisdicció administrativa en els aspectes 
sanitaris del territori del seu districte, que en el cas de 
l’Acadèmia de Barcelona era tot el Principat. Aquest es-
tava  dividit en els que es deien “partits mèdics”, que 
tenien un àmbit relativament superposable als partits 
judicials, (creats el 1833), o a les comarques, més ar-
relades. 

Al font de cadascun dels partits l’Acadèmia hi tenia 
un representant directe que era el «subdelegat», en 
alguns llocs bastant carregat de tasques administrati-
ves, entre elles dirimir els conflictes entre sanitaris amb 
titulacions i competències diferents, però que bastant 
sovint s’interferien, sent causa de denúncies d’intru-
sisme ; també l’exercici il·legal de les professions sa-
nitàries, quan no tenien cap títol. Igualment el control 
d’epidèmies, de vacunació, d’aliments i diversos aspec-
tes menys freqüents. L’estudi de la seva activitat, que 
es reflecteix en bona part a l’Arxiu Històric de la RAM  
permet conèixer la realitat diària de la l’activitat sanità-
ria,  tant en els aspectes estrictament assistencials com 
administratius. 

De la majoria de subdelegats, de medicina, de cirur-
gia, o de les dues activitats alhora  ---que durant molts 
anys van tenir titulacions independents i en el cas dels 
cirurgians, en diferents graus (romancistes i llatins; des 
d’1 a 9 exàmens) n’han quedat poc record escrit.  A 
l’Acadèmia es va crear un llibre de registre  dels subde-
legats, amb referències durant pocs anys, però que té 
alguna utilitat. 

Avui presentem les dades sobre el Dr. Esteve Crous i 
Bonmatí, que fou titular del districte primer (en deien 
“cuartel”  de Barcelona. No hem trobat les dades preci-
ses de naixement i mort, però el seu expedient ens per-
met situar-lo amb una considerable precisió. Llicenciat 
en cirurgia mèdica el 1812, doctorat el 1814. Després 
fou llicenciat en medicina el 1823.   Tenim la notícia que 
fou subdelegat com a mínim fins el 1850.

Sabem que va enviar una memòria a l’Acadèmia (1) 
extractant, (resumint o traduint) una memòria sobre 
l’ús del iode en el tractament de les diverses formes de 
tuberculosi. El títol és “Extracto de la 3ª memoria de 
M. Lugol  sobre el uso del yodo en las enfermedades 
escrofulosas”. Està classificada en el vol. X de les me-
mòries relligades, i catalogada amb el núm. 209). Té sis 
pàgines, mida foli, amb lletra relativament fàcil, però ja 
amb estat de conservació precari de la tinta.  

Explica les diferents formes com es  poden utilitzar  
els preparats de iode, per via interna en forma d’aigua 
mineral iodada (l’autor empra utilitza la “y”, per esmen-
tar el Yodo i els seus derivats”. S’estén molt més en l’ús 
extern: pomada yodurada; pomada de proto-yodur de 
mercuri i les formes en solució a concentracions diver-
ses, des de la “rubefaciente” fins a la “càustica”.  Tam-
bé en forma de banys, que són solucions molt diluïdes, 
contenint iode, i iodur de potassi, en aigua destil·lada, i 
encara diferenciant les que són per nens i per a adults. 

En conjunt és més la descripció del que fa un altre 
autor, que no pas una aportació pròpia. Joan Lugol era 
un metge  occità, nascut a Montalbà, prop de Toulouse, 
l’any 1786, però que va fer la gran part de la seva vida 
mèdica a Paris, morint a Neully-sur-Seine, el 1851.  Va 
ser metge de l’Hôpital Saint-Louis gairebé tota la vida. Té 
treballs sobre la tuberculosi i el seu tractament, en bona 
part amb exercici, banys freds i respirar aire fresc. Va 
crear una solució iodada pel seu tractament, que també 
ha tingut difusió ulterior amb altres finalitats. Probable-
ment tingué relació familiar amb Josep Crous i Bonma-
tí, també metge, avi d’Esteve Crous i Ribera (n.1791). 
Fills d’aquest foren Josep (n. 1825) i Eugeni (n. 1826), 
Crous i Bofarull,  igualment metges de Barcelona.  (3)  

Papers de l’arxiu

notÍCia de subdelegats antiCs de l’aCadèMia.  
EL DR. ESTEVE CROUS (1831)
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Marc XIFRÓ i COLLSAMATA; Àngels  GALLEGOS i PANIELLO  
Arxiu RAMC
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Les dades del llibre de registre de l’Acadèmia (4):

Barcelona. Cuartel 1º. Dr. D. Esteban Crous.

Natural de Barcelona, residente en la misma, edad 51 
años y 8 meses; ejerce su profesión desde el año 1814.  
Bachiller en Filosofía, 17 de octubre de 1807.  Bachiller 
en Cirugía médica, fecha del diploma de 15 de febrero 
de 1815.  Licenciado en ídem 22 de junio de 1814. Dr. 
en ídem 1º  diciembre 1814, de fecha 19 de diciembre 
1814. Licenciado en medicina, nemine discrepante, en 
el mes de enero de 1823.  Otra vez licenciado en medi-
cina 27 abril de 1824, fecha del diploma 14 de mayo de 
1824.  Fue nombrado subdelegado de medicina y ciru-
gía del cuartel 1º de esta ciudad a 15 de setiembre de 
1831 después de haber sido propuesto a la Junta Supe-
rior Gubernativa de Medicina y Cirugía en fecha 26 de 
mayo de 1831 y de aprobado por la misma Junta en 29 
de agosto del mismo año. 

En 1808 fue admitido en el R. Colegio de Medicina y 
Cirugía en clase de Colegial interno, sirviendo la plaza  
de Practicante mayor del Hospital de Santa Cruz duran-
te un espacio de tres años cumpliendo con todas sus 
obligaciones en las enfermerías con la puntualidad y es-
mero que recuerdan todavía los pocos empleados que 
existen en dicho hospital de la citada época  y a más 
supliendo al difunto Dr. D. Vicente Pozo en la visita del 
hospital de Venéreos que habían formado los franceses 
cuando la guerra de la independencia  y que interina-
mente habían puesto al cargo del citado profesor y a 
más supliendo también a los demás profesores.   Cuan-
do la retirada del general Vives el sitio de Barcelona, vi-

sitó y curó los prisioneros españoles que fueron condu-
cidos al hospital en mucho número, por cuyo motivo se 
vio obligado a pasar días y noches en las enfermerías,  
mereciendo especial aprecio de los oficiales y soldados 
prisioneros a los que sirvió con esmero, hasta que cogió 
un tifus de hospitales cuya gravedad fue tan grande que 
llegó a ser viaticado y oleado. Consta lo dicho por una 
certificación que obra en poder del interesado librada 
en el año 1816 y además en los libros de asiento del Rl. 
Colegio de Medicina y Cirugía. En el año 1834 comunicó 
cuantas órdenes se le pasaron por esta Rl. Academia a 
los facultativos de la Barceloneta, pagando de su bol-
sillo al portador, que debía gratificarse con motivo del 
cólera que había en dicha población, yendo en persona 
para examinar a una atacada, cogiendo un colerín que 
le constituyó en un estado de marasmo que hacía te-
mer muriese de sus resultados. Leyó un extracto de la 
tercera parte de M. Lugol sobre el vicio escrofuloso en 
la misma Academia. 
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2 2. Corbella, J: “Metges i medicina d’Occitània”, Barcelona 
(IEC)  2012, p. 304.   

3. Calbet,JM; Corbella, J: “Diccionari Biogràfic de Metges Ca-
talans”. 2a. edició, en curs de revisió). 

4. Libro de asientos de los socios agregados o subdelegado 
de la Nacional Academia de Medicina y Cirugía de la ciu-
dad de Barcelona. Año 1842”. 

Notícia de subdelegats antics de l’Acadèmia. El Dr. Esteve Crous (1831)

Signatura del Dr. Esteve Crous, en un escrit enviat a l’Acadèmia de Medicina
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Jacint CORBELLA i CORBELLA
Acadèmic numerari

François Ranchin va ser un personatge important a 
la medicina de Montpeller a la primera meitat del segle 
XVII. Professor des de 1605 a 1641,  va ser canceller de 
la universitat des del 1612 gairebé durant trenta anys, 
fins a la seva mort. Va fer una obra administrativa i de 
reconstrucció arquitectònica molt notable.  Va ocupar 
la càtedra de Cirurgia i Farmàcia, que aleshores enca-
ra anaven juntes. També va deixar bastants escrits, els 
quals avui poden tenir un interès erudit i històric.

Havia nascut a Montpeller, se suposa que cap el 
1560, sense que la data estigui comprovada. Així ho es-
menta Dulieu, qui n’ha fet el relat més ampli.  En algun 
treball s’intenta precisar que el 1564.  La seva família 
era d’origen catòlic. Aquesta dada és important perquè 
aleshores a França hi havia una guerra, llarga i cruel, 
entre calvinistes i catòlics i la ciutat de Montpeller havia 
patit bastant pels desastres del  conflicte.  Sembla que 
F. Ranchin es va convertir un temps al protestantisme,  
quan era jove i després, el 1586,  tornà al catolicisme.  
La família estava molt arrelada a la universitat. El peu 
pare era professor a la facultat de dret i bona part de 
la seva família van seguir en aquesta línia.   Un nebot 
seu, per part de la seva germana, va ser Pierre Magnol, 
botànic de gran fama i professor de medicina. 

L’any 1587 es matriculà de medicina, fou batxiller el 
1590 i doctor en medicina el març de 1592.    Quan, 
el mateix any, el professor Dulaurens, aleshores cance-
ller, fou cridat a París com a metge reial, deixà com a 
substitut a la càtedra  a Ranchin, que la va explicar du-
rant quatre anys, de 1592 a 1596.  Quan l’any 1605 va 
morir el professor Jean Saporta, Ranchin  és nomenat 
directament i sense concurs per a succeir-lo.  Poc 
després, el 1612, és nomenat Canceller. El seu ascens 
va ser doncs molt ràpid.  

Dulieu esmenta el rerefons econòmic que hi havia en 
aquests nomenaments, els compromisos que s’adquiri-
en i el costum dels que en deien “survivants”, és a dir 
professors que  deixaven (de fet venien) la càtedra a un  

 
 
 
successor, estant encara en vida. Aquest ja es compro-
metia a fer la feina, tot i que seguia a nom de l’antic, 
amb el compromís d’heretar el nomenament.  Era un 
costum ben estès, en el qual va destacar la saga dels 
Chicoynneau.   Ranchin, ben proveït econòmicament, 
va poder sufragar moltes reparacions i renovacions. 
Sembla que el fet inicial va ser el compromís de renovar 
la que en deien “robe de Rabelais”, que era el vestit que 
es posaven els nous doctors, i que era tradició que ha-
via portat Rabelais, ja feia anys, i que estava molt vell.  
Després ve la reconstrucció de l’amfiteatre d’anatomia, 
l’enriquiment de l’edifici amb diverses escultures, la ini-
ciativa de desenvolupar una galeria de retrats de pro-
fessors, i altres. 

Va ser també alcalde de Montpeller, i sembla que va 
tenir una actuació destacada quan la pesta de 1629-
1630, que va ser molt dura i estesa. Recordem que tam-
bé són anys de pesta a Barcelona.  N’ha quedat, entre 
altres aspectes, la neteja, la desinfecció total de la ciu-
tat, de totes les cases, abans de poder tornar-hi els ha-
bitants que n’havien fugit. Va morir, a Montpeller, l’abril 
de 1641, en un nou brot de pesta, quan ja està proper 
als vuitanta anys. 

Va publicar diversos llibres.  El primer  és de l’any 
1604, encara en els seus inicis de professor. És un text 
de cirurgia, basat en comentaris sobre l’obra de Guy 
de Chauliac, que era molt més que centenària.  Té tres 
parts i un títol molt llarg: “Questions en chirurgie sur les 
oeuvres de maistre Guy de Chauliac....”. Està impresa a 
París. 

Una segona obra global, en matèria de farmàcia, és: 
”Oeuvres pharmacéutiques, a savoir: un Traité général 
de la pharmacie, ensemble un docte commentaire sur 
les quatre theorèmes et canons de Mesué....”. El títol és 
bastant més llarg, tractant dels purgants, dels verins, i 
altres discussions.  Si el llibre anterior recula fins el se-
gle XIV, amb Guy de Chauliac, aquest va molt enrere, 

Medicina d’Occitània

nota sobre FranÇois ranChin, proFessor de Montpeller 
(C. 1560 – 1641)
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fins  Mesué, és a dir abans de l’any mil.  Està publicat a 
Lyon el 1624. 

Més divers i tardà és un recull de diversos temes, els 
primers  sobre la pesta de 1629, comentant la higiene 
i desinfecció de les ciutats, i el detall de la que va 
afectar Montpeller.  També hi ha, més esparsos, articles 

sobre la lepra, la verola, la patologia professional dels 
repartidors del correu, que es pot considerar com 
un precedent en els estudis de medicina del treball. 
També sobre el suplici i la tortura. Després de la seva 
mort encara es va publicar un text sobre la patologia de 
l’embaràs i el part (Lyon, 1645). 

Nota sobre François Ranchin, professor de Montpeller (C. 1560 – 1641)

Retrat de François Ranchin

Portada d’una de les seves obres (Lyon, 1640)
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Iconografia de l’ Acadèmia

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 220

Retrats de Presidents.

Dr. Salvador Cardenal Fernández (1852-1927). President, 1901-1904.  
Ingressà el 1885 amb el discurs “El concepto quirúrgico de la inflamación”


