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EDITORIAL

DIFICULTATS GREUS DE LA SANITAT CATALANA AVUI

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2018; 3-4

 

Ja  fa alguns anys, el 2006, quan es va celebrar el cen-
tenari de l’Hospital Clínic i de la nova Facultat de Me-
dicina,  la nostra sanitat estava en un bon moment, si 
més no aparent. Hi havia una mentalitat i un clima de 
progrés, que anàvem endavant. El fet de base és que la 
medicina, com a “ciència” estava en una línia de pro-
grés continuat.

 Això portava a una sensació progressiva de benestar, 
i semblava que podia durar. Però calia tenir en compte 
que el progrés també té un preu. Si es vol seguir en el 
mateix nivell i mantenir el ritme, cal poder pagar-lo. 

Com que les possibilitats diagnòstiques, preventives i 
terapèutiques milloren, en bona part perquè s’introdu-
eixen elements nous, derivats de coneixements  nous, 
que originen més despeses, cal estar en condicions 
d’assumir aquesta despesa. Aquest és un principi gene-
ral, i si es vol mantenir la qualitat cal estar en condicions 
de fer-ho.  La manca de diners porta a una disminució 
del pressupost, i així anem, al cap de poc temps, a una 
disminució de la qualitat. Aquí estàvem en una situació 
còmoda i de relativa seguretat en l’aspecte sanitari, si 
més no per a la majoria de la població. 

** Es va arribar a considerar un projecte de sanitat 
pública universal, i a més gratuïta. Perfecte: estàvem 
bastant ben situats, però  el terra era més inestable 
del que es pensava. O millor dit, del que se’ns informa-
va.  Ara l’edifici comença a trontollar, i des de diferents 
punts de vista: el problema ja no és solament sanitari. 
Té repercussions socials molt importants. Ha transcen-
dit al carrer, a l’economia, a l’estat d’ànim, a la pròpia 
base del progrés, al clima social, a la responsabilitat 
dels dirigents de la societat.  Ara el cel transparent i clar 
que hem tingut està núvol. Hi ha massa gèrmens de 
descomposició. Cal doncs començar en pensar en les 
solucions. No és que no s’hi pensi. Però sí que cal pen-
sar en aplicar solucions efectives. Tenim prou signes en 
el nostre medi ambient, tant social com ecològic, per 
veure que cal prendre’s les coses d’una altra manera. I 
els punts d’atenció han de ser molts i en camps diver-
sos.  

Alguns poden tenir solucions dineràries, però al-
tres tenen requeriments diferents: els més bàsics són 

potser dos:   un és el moral. No tant moral en el sentit 
d’ètica, que també importa,  sinó el de l’estat d’ànim, la 
desmoralització el pensar que no tenim “arreglo”, per 
dir-ho amb un hispanisme contundent. Una pregunta 
és: Estem disposats a acceptar un estat de retrocés?, 
i ara ens limitem només a la sanitat. Creiem que és in-
evitable que la nostra salut col·lectiva, la de tots, vagi 
endarrere?  Ens hem de conformar?  Hi ha països del 
món en què per causes diverses, això ja està passant, 
o si més no, així ho expliquen els elements  de difusió. 
Sembla clar que hi ha una certa acceptació d’una situ-
ació, de desmoralització. I abans de rendir-nos, de con-
siderar que és inevitable, cal intentar un redreçament. 

** Hem parlat de problemes que tenen solucions, 
o millores, que poden ser dineràries. Cal destinar-hi el 
pressupost que toqui, o sigui fixar prioritats dins de la 
massa, sovint espessa, dels pressupostos generals i els 
de cada institució amb responsabilitats en aquest camp.  
Aquesta és una responsabilitat, de les més primàries, 
que tenen els qui dirigeixen la societat, és a dir els po-
lítics com a caps visibles i els qui estan al seu darrere, 
més protegits. I també els qui aparentment decideixen, 
els participants, a vegades només aparents també, és a 
dir els electors. Cal saber quants diners es necessiten, 
per a mantenir, si més no el ritme que hi havia fa una 
dotzena d’anys, quan el centenari del Clínic. 

D’on han de sortir? Probablement de llocs on tam-
bé són necessaris, però amb necessitat menys primària 
que mantenir la salut de tota la població. Queda dit, 
fa uns anys podia ser un toc d’alerta. Ara ja és un toc 
d’alarma. Ja fa alguns anys hi ha prou moviment al car-
rer, en forma de protestes, per a què tothom ho enten-
gui. Des del retard en els pagaments a les farmàcies, 
que han estat motiu de prou soroll, a les vagues pels 
sous de gairebé tots el professionals de la sanitat pú-
blica. Això fa alguns anys ja arribava al carrer. Ara es va 
fixant en el sentiment intern. 

** El control del medi ambient, des de l’aire que 
respirem, als aliments que ja tenen molts d’ells conta-
minants orgànics o metàl·lics en quantitats detectables 
i no pas innoqües. Aquí només s’esmenta el tema de 
la contaminació, perquè afecta directament a formes 
molt diverses de patologia. I és evident que aquest és 
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un tema  que forma part de les dificultats amb que es 
troba una bona sanitat. 

Ara anem al camp intrasanitari. Pensem que si inver-
tim menys en recerca, anirem més bé? Pensem que si 
dediquem menys esforç a la prevenció, anirem més bé?  
La resposta sembla que ha de ser clara: el retard també 
comporta retrocés. 

I encara hi ha qüestions més complexes, amb diver-
sitat de criteris, siguin ideològics, polítics, econòmics, o 
d’altres tipus.  En els aspectes purament científics, sem-
bla que una part de la població, que pot ser important 
i fa sentit la seva veu, té dubtes en alguns aspectes. Per 
exemple, per esmentar potser el més conflictiu, el de 
les vacunes. És evident que no totes les vacunes tenen 
la mateixa eficàcia, ni el mateix risc.  Seria forassenyat 
no acceptar com a vàlides les que ja han superat la pro-
va del temps. La vacuna front a la verola va marcar una 
frontera històrica, tot i que no va ser fàcil la seva accep-
tació a tot arreu. Va tenir moltes reticències.  Igualment 
va passar amb la de la ràbia, i altres amb una eficàcia 
molt elevada. És clar que algunes, en proporció diver-

sa però petita, tenen també efectes secundaris. Però el 
benefici en conjunt ha estat enorme. Malgrat això hi ha 
una certa tendència, en alguns sectors, a discutir el va-
lor de les vacunes, i a negar la protecció de la població 
infantil, que no està en condicions de decidir per sí ma-
teixa. El tema ja ha tingut un considerable ressò.  Molts 
no hi creuen, o hi creuen poc. En sentit semblant les 
reticències als medicaments.

En resum l’Acadèmia assenyala alguns punts que 
estan entre les majors dificultats que pot afrontar la 
sanitat. El primer avui, més immediat, és el del risc de 
retrocés de la qualitat assistencial de la població per 
manca, o distribució deficient de les aportacions pres-
supostàries. Els problemes que tenen els directius que 
necessiten que els comptes quadrin, i els fets tossuts, 
que desquadren la despesa. Després afectant a tota la 
població no del país, sinó del planeta, la contaminació 
accelerada del medi ambient; i en tercer  punt les difi-
cultats derivades del propi medi intrasanitari: professi-
onals i usuaris i que ja afecten a la població. Cal evitar la 
pobresa i la desmoralització.
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Màrius FOZ i SALA 
Acadèmic numerari

És per a mi un autèntic honor i una veritable satis-
facció haver estat invitat a impartir aquesta conferèn-
cia d’inauguració de curs, d’acord amb les normes de la 
nostra Institució. En el moment d’escollir el contingut 
d’aquesta presentació em va semblar que podria ser de 
més interès general revisar el tema “Alimentació i sa-
lut” que ja he tractat en diverses ocasions i facetes.

EL PASSAT
Malgrat que hi ha referències més antigues en rela-

ció a la importància de l’alimentació correcta per a la 
salut humana, és clàssic citar com una de les primeres 
referències les cites d’Hipòcrates, tant en relació a la 
importància per a la salut de la correcta alimentació 
(“que el menjar sigui la teva medicina i la medicina, 
el teu menjar”), com als perills de l’obesitat (“la mort 
sobtada és més freqüent entre aquells que són natural-
ment obesos que en els prims”).

Al llarg de la història i en totes les cultures es van 
descriure moltes referències sobre la important relació 
entre el tipus d’alimentació i la salut, i també sobre els 
riscs de l’obesitat que se solia relacionar correctament 
amb l’excés d’ingesta i amb el sedentarisme. No obs-
tant això, els coneixements sòlids, amb base científica, 
pràcticament no van arribar fins a les darreries del segle 
XIX.

El segle XX

Com també va ocórrer amb les altres branques de la 
medicina, es van produir grans avenços en relació a l’ali-
mentació, nutrició i salut al llarg del segle XX. Així, en el 
primer terç d’aquesta centúria es van descobrir les dife-
rents vitamines i es van descriure les malalties produï-
des pel seu dèficit. Aquesta apassionant recerca sobre 
les vitamines en el terç inicial del segle XX va finalitzar 
pràcticament l’any 1935 quan es va produir la primera 
síntesi artificial d’una vitamina, la vitamina C. A més, 
durant el citat període es van elaborar diferents textos  
 

 
 
 
 
que van ser els precursors de les actuals guies alimen-
tàries. De fet ja a finals del segle XIX, l’any 1894, Altwa-
ter va publicar als EEUU la primera taula d’aliments i 
en el llarg període 1894-1940 van ser publicats diverses 
taules i textos en relació a l’alimentació, especialment 
als EEUU i al Regne Unit, i l’any 1941 es va publicar el 
primer informe tècnic sobre ingestes dietètiques reco-
manades.

Finalitzat el primer terç del segle XX es produeix 
un progressiu decrement de l’interès de la comunitat 
científica i dels professionals de la Medicina en relació 
als temes alimentaris i nutricionals. De fet en aquesta 
època es produeix el descobriment de les sulfamides 
i sobretot el de la penicil·lina (1941) que representa 
un canvi extraordinari en la lluita contra les malalties 
infeccioses. Els brillants avenços en aquest camp van 
ser incessants en les dues següents dècades permetent 
un canvi radical en el tractament de les malalties 
infeccioses. Altres extraordinaris avenços en diferents 
àrees com el del diagnòstic per la imatge, el de la cirurgia 
cardiovascular, el de les malalties autoimmunitàries, els 
tractaments oncològics, i l’inici dels trasplantaments 
d’òrgans van centrar l’interès de la comunitat científica 
mèdica en aquestes dècades centrals del segle XX i 
van fer que els temes relacionats amb l’alimentació i la 
nutrició quedessin relegats a un segon terme.

No obstant això, mitjan el segle XX s’inicià de nou 
l’interès de la comunitat mèdica pels temes alimentaris 
i nutricionals, però en aquesta ocasió no pel tema dels 
dèficits sinó en el relacionat amb la vinculació entre in-
gesta excessiva o amb una composició inadequada de 
la dieta, i salut de la població, especialment en l’àrea 
cardiovascular.

En aquest fonamental camp de recerca val la pena 
recordar dos estudis extraordinaris que van canviar la 
visió i l’interès de la comunitat científica mèdica sobre 
aquests temes. Em refereixo a l’estudi Framingham i al 
dels Set Països que van permetre, des del punt de vis-

Lliçó inaugural de curs

ALIMENTACIÓ I SALUT: PASSAT, PRESENT I FUTUR1

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 5-12

1 Text del discurs llegit en la RAMC el dia 28 de gener de 2018 en la Sessió Pública Inaugural del Curs.
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ta científic i amb sòlides bases epidemiològiques, con-
firmar la importància de l’alimentació en la producció 
d’alteracions metabòliques i en la gènesi de malalties 
cardiovasculars.

L’any 1948 el National Heart Institute d’EEUU, preo-
cupat pel progressiu increment de la prevalença de ma-
laltia cardiovascular que s’havia convertit en la prime-
ra causa de mortalitat de la població nord-americana, 
va posar en marxa un estudi epidemiològic prospectiu 
en la població de Framingham (Massachussets). Es va 
escollir aquesta població per les seves característiques 
de relativa homogeneïtat i escassa mobilitat. En el pri-
mer grup d’estudi es van reclutar 5209 homes i dones 
de 30 a 62 anys. Inicialment es va preveure que aquest 
estudi observacional tindria una durada de vint anys. 
Però l’èxit de l’estudi i l’extraordinari interès de les se-
ves troballes van fer que s’anés continuant i ampliant al 
llarg dels anys, fins al punt que avui, 70 anys després del 
seu inici, encara continua actiu. L’any 1971 es va posar 
en marxa un grup de la segona generació (fills) i l’any 
2002 es va iniciar un grup de tercera generació (néts). 
Aquests tres grans estudis troncals, més altres de com-
plementaris, han produït una ingent i sòlida informa-
ció i una quantitat extraordinària de publicacions. Per 
comprendre la importància de l’estudi Framingham val 
la pena recordar que ja en les primeres publicacions es 
va establir la relació entre hipercolesterolèmia, hiper-
tensió arterial i tabaquisme i la malaltia coronària, i es 
va definir el concepte de factor de risc cardiovascular 
tal com el coneixem en l’actualitat. Poc després també 
es va poder demostrar la relació dels hàbits alimentaris 
i els estils de vida amb la malaltia ateroscleròtica.

Poc temps després d’iniciar-se l’estudi de Framingham, 
l’investigador nord-americà Ancel Keys va tenir la genial 
intuïció de que el tipus d’alimentació i l’estil de vida 
podrien tenir una importància decisiva en la major o 
menor presència de factors de risc cardiovascular. S’ha 
de tenir en compte que en aquell moment es valorava 
molt poc el component alimentari com a causa de la 
hipercolesterolèmia. Després d’un primer estudi pilot 
(1956-1957) realitzat a Finlàndia, Itàlia i Grècia es van 
posar en marxa els estudis en la població masculina de 
40-59 anys en 18 regions de set països: Finlàndia, Itàlia, 
Grècia, Iugoslàvia, Holanda, EEUU i Japó. L’any 1967 va 
aparèixer la primera publicació dels resultats obtinguts 
i des d’aleshores la literatura científica relacionada amb 
l’estudi dels set països i noves recerques sobre el tema 
ha estat ingent i ha aportat una molt sòlida informació 

sobre la importància del tipus d’alimentació en la salut 
cardiovascular, del que és un gran exemple el dels 
beneficis atribuïts a la mundialment famosa “dieta 
mediterrània”.

Per completar aquestes referències als estudis dels 
beneficis d’aquest tipus d’alimentació sobre la salut 
cardiovascular no puc deixar de citar la molt impor-
tant aportació sobre aquest tema dels investigadors 
espanyols, i molt especialment dels catalans, en l’es-
tudi PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea). 
A diferència d’altres estudis de cohort observacional i 
de prevenció secundària,  en el PREDIMED es va disse-
nyar un estudi randomitzat de prevenció primària d’ac-
cidents cardiovasculars en població de risc de 55 a 80 
anys d’edat. Aquesta població tenia importants factors 
de risc cardiovascular, però fins a l’inici de l’estudi no 
havia sofert cap accident. Les 7447 persones que van 
formar part de l’estudi van ser dividides en tres grups: 
un que va servir de control que va seguir la dieta es-
tàndar, pobre en greixos saturats, que se sol indicar en 
aquests casos i els altres dos van seguir una dieta me-
diterrània, un amb un important suplement d’oli d’oliva 
verge i l’altre amb una elevada aportació de fruits secs. 
L’estudi es va iniciar l’any 2003 i malgrat que la duració 
programada era superior, els resultats molt favorables 
obtinguts van fer escurçar la durada de l’estudi inicial 
que es va limitar a 4,8 anys. Els infarts de miocardi, els 
accidents vasculoencefàlics i el nombre de defuncions 
van ser clarament inferiors en els grups que van seguir 
la dieta mediterrània. La principal publicació de l’estudi 
PREDIMED va aparèixer l’any 2013 en un lloc destacat 
del New England Journal of Medicine, la principal revis-
ta de Medicina Interna del món, acompanyada de dos 
importants editorials, i l’estudi va tenir un gran impacte 
en la comunitat científica internacional. Crec que no és 
superflu acabar aquest apartat recordant els elements 
fonamentals de la clàssica dieta mediterrània que en 
general no es segueix tot el que seria convenient: vege-
tals, fruita, nous, oli d’oliva, cereals integrals, modera-
da ingesta de peix i volateria, baixa quantitat de làctics, 
carn vermella i dolços, i eventual ingesta de quantitats 
moderades de vi negre.

La plena confirmació de la importància de l’alimen-
tació en la salut cardiovascular va donar lloc a la publi-
cació de diferents guies alimentàries per a la població 
que van aparèixer al llarg de l’últim terç del segle XX. 
Cal destacar, no obstant això, que fins l’any 1994, no es 
va publicar la primera guia alimentària per a la població 
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espanyola, patrocinada per la Sociedad Española de Nu-
trición Comunitaria.

A l’inici dels anys 80 es va produir un progressiu in-
crement de l’interès mèdic en els temes alimentaris i 
nutricionals. Aquest augment de l’interès va tenir rela-
ció amb els avenços esmentats i va coincidir amb l’ini-
ci en el món desenvolupat de la pandèmia d’obesitat 
i amb el conseqüent increment de les morbiditats cir-
culatòries i metabòliques associades a l’adipositat de 
localització central. 

Aquests fets van produir un gran augment de l’inte-
rès dels governs, de les autoritats sanitàries, de les so-
cietats científiques, dels professionals de les ciències de 
la salut i de la població en general pel tema de l’obesitat 
i les seves comorbiditats, i al mateix temps es va gene-
ralitzar el coneixement de la gran importància que té 
per a la salut mantenir a totes les edats una alimentació 
i uns estils de vida saludables.

Aquestes circumstàncies també han donat lloc a un 
gran increment dels esforços dels investigadors bàsics, 
epidemiòlegs i clínics en els temes relacionats amb l’ali-
mentació i la nutrició. En el següent apartat seran ana-
litzats breument alguns d’aquests aspectes.

EL PRESENT
Cal ara repassar breument quina és la situació actual 

dels trastorns més importants que relacionen alimen-
tació i salut: malnutrició, i obesitat i morbiditats asso-
ciades.

La malnutrició

Malgrat que, com després serà comentat, el principal 
problema, avui dia, de les societats desenvolupades en 
relació a l’alimentació i la nutrició és l’epidèmia d’obesi-
tat amb el consegüent increment de les morbiditats as-
sociades, no podem oblidar que el principal problema 
global del món en el camp de la Nutrició no és aquest, 
sinó la carència d’aliments, la fam, la desnutrició i els 
diferents dèficits nutricionals.  Aquest gravíssim proble-
ma recau en el Tercer Món afectat per la tremenda in-
justícia de la mala distribució mundial de la riquesa, si-
tuació agreujada per les guerres i revolucions locals que 
produeixen migracions, pèrdues de collites i agravació 
global de la pobresa. No obstant això, segons l’informe 
del Global Burden of Disease Study 2013, la prevalença 
d’aquests greus trastorns nutricionals al món havia dis-
minuït de forma notable en el període 1990-2013 i Save 
the Children (2015) va precisar que les taxes de morta-

litat infantil s’havien reduït considerablement i s’havia 
passat de les 90 morts a les 46 per cada mil naixements 
en el citat període 1990-2013. Aquest decrement sig-
nifica que cada dia moren 17.000 nens menys gràcies 
a les campanyes de vacunació i de planificació familiar, 
les millores en la nutrició i el tractament de les malal-
ties més habituals. Però, malgrat aquests progressos, 
resulta impressionant constatar que durant l’any 2013, 
a causa de la pobresa i la fam, no van poder arribar a 
complir els 5 anys d’edat més de sis milions de nens...

Contràriament al que s’acaba d’exposar, els dèficits 
nutricionals primaris són molt poc freqüents en els paï-
sos desenvolupats com el nostre. En canvi, els secunda-
ris a malalties cròniques greus, mèdiques i quirúrgiques, 
especialment de l’aparell digestiu, són relativament fre-
qüents i sovint són diagnosticats i tractats amb retard. 
Una situació especial dels dèficits nutricionals en paï-
sos desenvolupats és que són freqüents en les perso-
nes d’edat avançada. En un estudi realitzat l’any 2001 
pel Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis 
Catalans (CCNIEC) es va demostrar que la malnutrició 
global, la proteicoenergètica, és freqüent en les perso-
nes grans institucionalitzades en una Residència (9,1%), 
mentre que en les hospitalitzades aquest percentatge 
superava el 50%. Aquests fets demostren que també en 
països desenvolupats com el nostre es poden observar 
importants dèficits nutricionals si es donen circumstàn-
cies personals, familiars, socials i econòmiques que afa-
voreixin la seva producció.

Obesitat i comorbiditats

 La primera constatació important de l’increment de 
la prevalença d’obesitat es va fer a EEUU l’any 1995, 
quan es va publicar l’estudi NHANES III (National He-
alth and Nutrition Examination Survey), demostrant un 
gran increment de l’acumulació adiposa de la població 
en relació a les dades del NHANES II de 1978. Aquest 
increment de la prevalença d’obesitat als EEUU ha es-
tat incessant en els següents anys, al menys fins a 2011 
quan es van publicar algunes dades esperançadores de 
tendència a l’estabilització. A Europa la situació va co-
mençar a ser preocupant a partir dels anys 90, malgrat 
que la prevalença d’acumulació adiposa no era ni és la 
mateixa en tots els països. A l’estat espanyol vàrem tenir 
dades fiables amb els estudis SEEDO’97 i SEEDO’2000 i 
l’any 2011 es va publicar un important estudi de refe-
rència (ENRICA) que va demostrar l’elevada prevalença 
d’obesitat en la població adulta espanyola (39,4% de 
sobrepès i 22,9% d’obesitat).
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El gran increment en la prevalença de l’acumulació 
adiposa ha obligat als professionals a augmentar els 
esforços per a tractar la població obesa. No obstant 
això, s’ha pogut comprovar, una vegada més, que sigui 
quin sigui el tractament utilitzat, excepte en algunes 
formes de cirurgia bariàtrica, el 90-95% dels malalts 
tractats als 5 anys han recuperat el pes perdut o àdhuc 
l’han superat. Aquesta tendència a la recuperació 
del pes perdut que té una important base biològica, 
sovint injustament oblidada, ha obligat a adoptar una 
estratègia més modesta en el tractament de l’obesitat, 
ja que per altra part s’ha demostrat que la pèrdua 
del 5-10% del pes corporal, mantinguda al llarg del 
temps, va associada a una important millora de les 
comorbiditats de l’acumulació adiposa, especialment 
de les complicacions metabòliques i circulatòries i de la 
síndrome de les apnees del son, i per altra part aquesta 
pèrdua de pes, aparentment modesta, millora de forma 
substancial la qualitat de vida del pacient obès.

L’extraordinària dificultat del tractament de l’obe-
sitat, fa que sigui molt important dissenyar i posar en 
marxa estratègies preventives per a la població en ge-
neral, per a la població de risc, i molt especialment per 
a la franja d’edat infantojuvenil. És molt important per 
modificar la tendència a l’increment de la prevalença 
d’obesitat, aconseguir modificar els hàbits alimentaris 
inadequats i el sedentarisme en la infància i en l’adoles-
cència. Amb aquest motiu a l’estat espanyol el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo va posar en marxa l’any 2005 
l’estratègia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Preven-
ción de la Obesidad), i en la mateixa línia d’actuació de 
l’estratègia NAOS, a Catalunya tenim en marxa el PAAS 
(Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant 
l’activitat física i l’alimentació saludable).

Les dades més recents a nivell mundial sobre la situació 
de l’epidèmia d’obesitat i les seves conseqüències 
provenen del Global Burden of Disease Study que 
analitza les dades corresponents a 195 països durant 
el període 1990-2015. Comparant aquestes dades amb 
les corresponents a 1980 la prevalença d’obesitat s’ha 
doblat en més de 70 països i ha augmentat de forma 
continua en la major part dels restants. La prevalença 
global d’obesitat és del 5% entre els nens i del 12% 
entre els adults. L’increment de l’acumulació adiposa 
entre la població infantojuvenil resulta especialment 
preocupant per l’augment de risc de sofrir complicacions 
cardiocirculatòries i metabòliques com la diabetis 
tipus 2 en l’edat adulta. Un altre fenomen preocupant 

és l’extensió de l’epidèmia a països com Xina, Brasil i 
Indonèsia que s’han incorporat a l’alimentació i hàbits 
de vida poc saludables que són propis dels països 
desenvolupats i industrialitzats.

Altres dades d’interès que ha aportat o ha confirmat 
el Global Burden of Disease Study són les relatives a les 
causes de l’epidèmia que són multifactorials, però com 
a factor dominant estan lligades a una alimentació i a 
begudes inadequades, barates, denses en calories i po-
bres en valor nutricional. Per altra banda l’estudi con-
firma plenament l’associació de l’acumulació adiposa 
amb l’increment de malaltia coronària, diabetis tipus 2, 
hipertensió arterial, ictus, dislipidèmia, artrosi i també 
amb algun tipus de càncer.

Apart d’aquesta important recerca epidemiològi-
ca que ens proporciona dades molt útils per conèixer 
l’abast del problema i per orientar la prevenció de l’obe-
sitat, durant els últims tres decennis un allau d’estudis 
bàsics han augmentat de forma exponencial els nostres 
coneixements sobre la regulació de la gana i del pes cor-
poral. Una important inflexió es va produir l’any 1994 
quan es va publicar un article en el que es descriu el gen 
ob en el ratolí, la proteïna que codifica, la leptina, i el 
gen homòleg en el ser humà. El ratolí ob/ob amb el gen 
ob mutat i carent de leptina pateix obesitat, hiperfàgia, 
dislipèmia, hiperinsulinèmia i diabetis. Aquesta situació 
és reversible administrant leptina a aquests animals. No 
obstant això, les esperances de que aquest important 
descobriment fos útil en el tractament de l’obesitat hu-
mana van desaparèixer ben aviat al demostrar-se que 
els pacients obesos cursaven amb hiperleptinèmia. El 
descobriment de la leptina va provocar un important 
allau de publicacions, que va permetre avançar no so-
lament en el coneixement dels efectes reguladors de 
la leptina sobre la gana en el ser humà, sinó també en 
el d’altres importants funcions reguladores d’aques-
ta proteïna. Paral·lelament amb aquests avenços van 
anar augmentant de forma continua els nostres conei-
xements sobre els diversos factors centrals i perifèrics, 
fonamentalment hormones gastrointestinals, que cons-
titueixen en el seu conjunt un molt potent i complex 
mecanisme neurohormonal destinat a regular la gana 
i el pes corporal i que té una potent funció homeos-
tàtica destinada, sobretot, a incrementar la ingesta i a 
disminuir les despeses d’energia quan es produeix una 
disminució del greix corporal.

Una recerca importantíssima realitzada en aquests 
decennis va ser la del Genoma humà que es va iniciar 
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l’any 1990 i va finalitzar el 2003. Es van identificar uns 
25.000 gens dels quals més de 600 poden influir en la 
predisposició a sofrir obesitat. Malgrat això les formes 
monogèniques d’obesitat humana, com les del dèficit 
de leptina o les de resistència a aquesta proteïna, són 
excepcionals. La forma habitual d’obesitat, en canvi, té 
una base genètica poligènica més o menys important, 
que facilita l’acumulació adiposa provocada pels factors 
medioambientals i els hàbits de vida. Malgrat la impor-
tància d’aquests avenços en el coneixement de les cau-
ses de l’obesitat, aquests, fins ara, han tingut molt poca 
transcendència pràctica en les estratègies preventives i 
terapèutiques de l’acumulació adiposa. La referència a 
la escassa transcendència pràctica dels descobriments 
genètics en el camp de l’obesitat no té res a veure, evi-
dentment, amb la gran importància clínica dels avenços 
en genètica en altres camps de la biomedicina (farma-
cogenètica, càncer i genètica, etc).

Les alarmes i els “missatges alimentaris”. La influèn-
cia de les xarxes socials

No es pot finalitzar aquesta part del text sense co-
mentar breument el tema de les alarmes alimentàries i 
la dels missatges que arriben constantment al consumi-
dor, amb molta freqüència amb continguts erronis, pro-
pagats per tots els mitjans, i molt en especial, i amb una 
gran potència de penetració, a través de les diferents 
xarxes socials. Aquesta ràpida i extraordinària difusió 
de notícies i consells pseudocientífics relatius a alimen-
tació i salut constitueix un greu problema per l’impacte 
negatiu que poden tenir sobre la població. Analitzarem 
de forma resumida, en primer lloc, tres exemples de 
missatges erronis difosos sobre els additius, sobre el 
gluten i sobre la lactosa.

La tendència actual favorable a una alimentació més 
natural sembla que hauria de limitar el consum d’addi-
tius, però això no és així i difícilment pot ser així. De fet 
com diu el tecnòleg dels aliments Ramon Clotet: “la in-
dústria alimentària és una gran cuina que fa allò que no 
sabem, no podem o no volem fer”. De fet són absoluta-
ment falses les frases que a vegades escoltem: “Amb els 
aliments conservats no sabem el que mengem” o “Era 
millor abans que no hi havia additius en els aliments”. 
Aquesta última afirmació és completament falsa per-
què els additius, ja sigui com a conservants o com a 
colorants, ja eren profusament utilitzats pels egipcis i 
pels romans, i alguns d’aquests additius eren clarament 
tòxics. En el segle XIX encara eren àmpliament utilitzats 
fins que els avenços de la química i la toxicologia van 

anar regulant la seva utilització. En l’actualitat, com diu 
molt bé Abel Mariné, professor emèrit de nutrició i bro-
matologia i membre corresponent de la nostra corpo-
ració, en un article d”El Punt Avui”: “la seguretat dels 
additius alimentaris, que s’autoritzen sempre amb cri-
teris restrictius, és avaluada segons rigoroses normes 
internacionals, i per tant els additius emprats correcta-
ment són innocus”.

El gluten constitueix el conjunt de proteïnes dels ce-
reals panificables, com el blat, l’ordi, el sègol i la civada, 
i és un element fonamental utilitzat pels forners arte-
sanals per a aconseguir una panificació correcta. A més 
d’aquesta important funció, les proteïnes del gluten 
tenen valor nutritiu perquè complementen, junt amb 
el dels llegums, l’aport proteic d’origen vegetal. No obs-
tant això, la ingesta de gluten és perjudicial per a les 
persones afectades per la malaltia celíaca o celiaquia 
que sofreix aproximadament l’1 per cent de la pobla-
ció. Per evitar els importants trastorns digestius i altres 
conseqüències de la malaltia celíaca, els pacients han 
de seguir un estricte règim sense gluten tota la vida. El 
tema que no és fàcil de programar està perfectament 
estudiat, regulat i legislat, de manera que els celíacs pu-
guin identificar fàcilment els productes “sense gluten”, 
que seria millor que s’anunciessin com a “productes 
aptes per a celíacs”. Recentment s’ha produït una inter-
pretació errònia del paper del gluten en l’alimentació 
de les persones no celíaques, i s’ha difós la idea que el 
gluten és un component nociu de l’alimentació que cal 
evitar... És evident que cal insistir en la importància de 
que no s’estengui més la difusió d’aquest error i que es 
valori positivament la ingesta de gluten en les persones 
no celíaques.

Una situació similar a la del gluten s’ha produït amb 
la lactosa, que com és ben conegut és el carbohidrat 
propi de la llet que és menys dolç que la sacarosa, afa-
voreix menys la càries i ajuda a absorbir el calci. Hi ha 
persones que sofreixen una intolerància a la lactosa per 
un dèficit enzimàtic i en aquest cas està indicada la “llet 
sense lactosa”, que avui dia està erròniament anuncia-
da com si aquesta llet fos més sana per a la població ge-
neral. Per altra part, des de fa algun temps ha començat 
a córrer la brama entre les xarxes socials que no és bo 
per a la salut que després de la lactància es prengui llet, 
entre altres raons, totes falses, amb l’inaudit argument 
que els altres animals mamífers no ho fan...

Contràriament a aquestes idees, avui àmpliament 
esteses, la llet completa i en quantitats adequades és 
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un excel·lent aliment per a tots els adults sense dèficit 
de lactosa, que aporta molt bons nutrients, amb greix 
saturat molt saludable, i que al mateix temps és una 
important font de calci.

Dos temes molt importants d’alimentació han ocupat 
titulars dels mitjans i el contingut de les xarxes socials 
en els últims anys. Els temes són, per una part, el sucre, 
i per altra la carn vermella i les carns processades. En 
aquests temes hi ha hagut novetats importants, aspec-
tes no resolts, i per tant més possibilitats de confusió i 
desorientació en els missatges que arriben a la població 
general. 

El febrer de 2012 es va publicar a Nature, una de les 
revistes científiques de més prestigi del món, un article 
demolidor sobre la toxicitat del sucre que demanava 
una disminució molt important de la seva ingesta, ja que 
segons els autors els perills per a la salut d’una ingesta 
excessiva de sucre superava els produïts per la ingesta 
d’alcohol. De fet aquesta provocadora afirmació, com-
pletament exagerada segons la meva opinió, de compa-
rar el consum de sucre amb el de l’alcohol, una droga 
addictiva i d’efectes demolidors, va desencadenar una 
extraordinària polèmica. L’article del Nature es referia 
sobretot al consum molt excessiu dels sucres naturals: 
la sacarosa (sucre corrent), glucosa i sobretot, fructosa, 
que s’utilitzen en quantitats ingents per endolcir ali-
ments i, sobretot, begudes refrescants. De fet ja l’OMS 
l’any 2003 havia recomanat fermament que el consum 
de sucre en calories no havia de superar el 10% de les 
ingerides en 24 h. La resistència dels hàbits de la pobla-
ció, i també dels interessos de la indústria alimentària 
van fer fracassar aquests objectius. Els governs també 
han intervingut en aquesta lluita encarint aquests pro-
ductes, a través de la imposició d’impostos, però els 
resultats no sembla que hagin estat gaire positius. Per 
altra part, dades de recerca entre consum d’aliments i 
obesitat també segueixen demostrant la relació directa 
entre nivell d’acumulació adiposa i consum de begudes 
ensucrades. D’acord amb totes aquestes dades, i mal-
grat totes les resistències, les noves recomanacions de 
l’OMS (2014), que són les que hauríem d’acceptar tots, 
són les de limitar encara més la ingesta d’aliments en-
sucrats (5% de la ingesta calòrica diària total, al voltant 
de 25g de sucre).

Un altre tema de certa complexitat és el relatiu a la 
carn vermella i a les carns processades. És ben conegut 
que el seu consum és excessiu en els països desenvo-
lupats, i per tant les recomanacions alimentàries han 

estat des de fa molts anys reduir la ingesta de la carn 
vermella i aconsellar el consum ocasional de les carns 
processades. Malgrat aquestes recomanacions de les 
guies alimentàries, el consum elevat no s’havia modifi-
cat. En aquest marc, l’any 2015 l’Agència Internacional 
de Recerca sobre el Càncer (AIRC), que depèn de l’Orga-
nització Mundial de la Salut (OMS) va donar a conèixer 
unes dades que relacionaven el consum de carns ver-
melles i, sobretot, carns processades (embotits, bacó) 
amb el càncer, especialment, el de còlon. La difusió 
massiva d’aquesta informació, que era coneguda pels 
experts des de feia molts anys, va produir una explosió 
informativa i una gran alarma entre els productors i els 
consumidors que encara no s’ha extingit del tot. Pro-
bablement l’alarma hagués estat molt menor si l’AIRC 
i l’OMS no haguessin decidit incloure les carns proces-
sades en el mateix grup que el tabac i l’amiant, la qual 
cosa no deixa de ser una evident exageració. Per altra 
part els titulars sensacionalistes de diversos mitjans van 
ajudar a augmentar l’alarma.

En resum, les recomanacions actuals sobre la inges-
ta de carns vermelles i carns processades no han va-
riat: dos o tres racions setmanals no molt abundants, 
de les primeres i una quantitat inferior d’embotits. 
Amb aquesta ingesta, el risc cancerigen és mínim i amb 
aquests aliments es manté la ingesta de proteïnes de 
gran qualitat, riques en ferro, en zinc, i en vitamines del 
grup B, especialment la B12 que no conté cap vegetal.

Evidentment amb aquest repàs no hem esgotat els 
temes alimentaris que han ocupat i ocupen les xarxes 
socials i les capçaleres dels mitjans de comunicació. En-
tre altres hi podríem afegir la llarga llista de mites sobre 
els aliments, sense cap dada científica. Com per exem-
ple, com comenta el ja citat Abel Mariné en un dels 
seus excel·lents articles: “l’ou cru és més nutritiu que el 
cuinat; els ous “morenos” són millors que els blancs; els 
aliments ecològics són sempre millors que els convenci-
onals; els transgènics autoritzats són perjudicials; no és 
bo menjar fruita per postres...”

Finalment, per acabar aquests temes de difusió de 
falsedats sobre alimentació a través dels mitjans de co-
municació i les xarxes socials cal citar l’enorme quanti-
tat de procediments per tractar l’obesitat que no tenen 
cap base científica, ni cap eficàcia, i que en alguns casos 
són clarament perjudicials per a la salut. Aquest preo-
cupant fenomen que ha adoptat molt distintes formes 
i que ha crescut amb l’epidèmia de l’obesitat ha sigut 
denunciat repetidament per les societats científiques i 

Màrius Foz i Sala 
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en ocasions ha acabat als tribunals... No obstant això, el 
problema persisteix, aconseguint anuncis il·legals en els 
mitjans de comunicació, i comptant, malauradament, 
en diverses ocasions, amb la col·laboració més o menys 
directa de professionals de les ciències de la salut ...

EL FUTUR
Ja en la recta final d’aquesta presentació haig de 

fer unes breus referències a les perspectives de futur 
que sempre són difícils d’entreveure. Així, em limitaré, 
sobretot, a comentar les novetats i possibilitats d’una 
apassionant línia de recerca que es va iniciar fa uns 
anys, que avui està en plena expansió, i que probable-
ment en el pròxim futur pot aportar novetats molt im-
portants, i potser aplicables en clínica, en el camp de 
l’alimentació i salut.

Fa uns anys, la que aleshores es denominava flo-
ra intestinal es considerava quasi només vinculada a 
trastorns digestius relacionats amb l’administració 
d’antibiòtics. Progressius estudis van anar aportant 
informació sobre aquest tema, però el salt qualitatiu 
s’inicià amb els estudis genètics que van demostrar 
que l’antiga flora intestinal, avui denominada micro-
bioma intestinal o microbiota, constituïa un enorme 
ecosistema microbià amb moltes relacions amb la 
funció de l’organisme. Avui es coneix bé que quan hi 
ha alteracions en les proporcions i funcions de les di-
verses espècies bacterianes que colonitzen l’intestí 
es produeix la denominada disbiosi del microbioma 
intestinal i es poden desencadenar diverses alteraci-
ons en l’organisme hoste: trastorns digestius, i també 
malalties neurològiques, respiratòries, metabòliques, 
hepàtiques i cardiovasculars.

La investigació actual sobre el tema de la microbiota 
és ingent. Per una part els estudis genètics són extraor-
dinàriament complexos, ja que la microbiota humana 
actual té una profunda interdependència amb l’hoste 
que s’ha produït a través d’una coevolució de mamífer-
microbi bastants centenars de milions d’anys. L’estudi 
del genoma del nostre microbioma intestinal és una 
enorme tasca i un gran repte que està en plena fase de 
realització i que en el seu moment completarà, d’alguna 
manera, la informació del genoma  humà que ja tenim 
des de l’any 2003.

Uns altres aspectes del microbioma intestinal humà 
de molt especial interès, per la seva possible aplicació 
futura en la clínica, són les molt diverses interaccions 
fisiològiques i fisiopatològiques entre l’organisme humà 

i la microbiota. No podem analitzar les nombroses dis-
funcions en aparells i sistemes originades per una disbi-
osi del microbioma intestinal, però val la pena destacar 
la importància d’una microbiota sana per a una madu-
ració correcta del sistema immunitari, i contràriament 
la disbiosi pot condicionar l’aparició d’asma bronquial i 
d’altres trastorns immunitaris.

Ja que hem parlat d’alimentació i salut, hem de fer un 
breu comentari de les relacions de la microbiota amb 
el metabolisme del greix, i amb l’obesitat i les seves 
comorbiditats. Està clarament demostrat que aquesta 
relació entre disbiosi de la microbiota i obesitat exis-
teix, però no obstant això, encara hi ha dubtes sobre 
si aquests trastorns de la microbiota són causa o con-
seqüència de l’obesitat i de les seves comorbiditats 
metabòliques. Citaré només dos exemples de treballs 
recents que apunten en la direcció de la importància 
de la disbiosi en la producció o manteniment de l’obe-
sitat. En el primer d’aquests articles publicat a Nature 
el mes de desembre de 2016 es demostra la importàn-
cia dels flavonoides apigenina i naringenina, secretats 
per la microbiota, per disminuir la temuda tendència 
a la recuperació del pes perdut després d’una dieta hi-
pocalòrica. Per altra part en un excel·lent i recent tre-
ball publicat a International Journal of Obesity (juliol, 
2017) es demostra per primera vegada en una pobla-
ció de bessons, que amb una ingesta calòrica similar, 
l’augment de pes està directament relacionat amb una 
dieta pobre en fibra i menor diversitat del microbioma 
intestinal. 

Les relacions entre microbiota i alimentació no s’es-
goten amb aquestes interessants connexions amb 
l’obesitat i les seves complicacions, perquè també hem 
de comentar alguns consells generals en relació a l’ali-
mentació i microbiota. De fet, l’autèntica revolució del 
microbioma intestinal que estem vivint i que es viurà 
en els anys vinents, obligarà a tenir en compte la nostra 
microbiota com ara parlem de cuidar el nostre cor, el 
fetge o els nostres pulmons. La microbiota dels nostres 
nadons s’inicia amb el naixement, i aquesta és una de 
les raons més importants per a defensar el part vaginal 
i la lactància materna. A partir de la infància i a totes 
les edats, per mantenir una flora intestinal sana, s’han 
de seguir els consells de l’alimentació saludable tenint 
una especial atenció a una ingesta rica en fibra, millor si 
aquesta és procedent d’aliments diferents, perquè això 
ajuda a tenir una flora intestinal amb més biodiversitat.

Alimentació i salut: passat, present i futur
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La investigació actual sobre el tema del microbioma 
intestinal és molt intensa i de gran nivell científic, i es 
poden esperar avenços pràctics importants en un ter-
mini de temps no massa llunyà. Entre ells cal citar el 
tema de la ingesta dels distints tipus de fibra, l’adminis-
tració de prebiòtics i probiòtics, i també els assaigs de 
la impactant utilització de càpsules de microbiota pro-
cedent de persones sanes...

Al finalitzar aquesta presentació, permetin-me ex-
pressar dos desitjos en relació a la part central del meu 
discurs, i per acabar un consell i un desig per a tots 
nosaltres relacionats amb el tema de l’alimentació. El 
primer d’aquests desitjos és que en els anys vinents, 
i gràcies als esforços individuals i col·lectius i les me-
sures adoptades a nivell mundial, es pugui comprovar 
una clara millora de la vergonyosa realitat de la fam al 
tercer món que afecta molt especialment a la població 
infantil. El segon desig és que els ingents esforços en la 
recerca científica bàsica que ara també inclou la de la 
microbiota pugui traduir-se en un pròxim futur en una 

millora en el tractament mèdic de la pandèmia d’obesi-
tat que estem sofrint des de fa tres decennis.

I ja, per acabar, un consell aplicable a tots nosaltres 
en relació a l’alimentació. En la meva opinió ja tenim 
una vida massa medicalitzada amb una utilització ex-
cessiva de fàrmacs, i crec que a més no podem seguir 
al peu de la lletra la frase d’Hipòcrates “que el menjar 
sigui la teva medicina...”. El règim alimentari estricte ha 
d’estar reservat només a situacions clíniques molt espe-
cials. La població general de totes les edats ha d’estar 
ben informada sobre l’alimentació sana d’acord amb el 
consell de les societats científiques i les guies alimen-
tàries vigents, i en el nostre país aquesta alimentació 
hauria d’apropar-se el màxim possible a la dieta medi-
terrània. A més jo desitjo, en contra del que anuncien 
alguns futuròlegs esperançats amb la medicina perso-
nalitzada, que en el futur els nostres fills i néts no hagin 
d’ensenyar els seus codis de “barres” del seu genoma i 
del seu microbiota, abans d’escollir el seu menú en un 
restaurant...

Màrius Foz i Sala 
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Josep A. BOMBÍ LATORRE

Molt il·lustres senyores i senyors acadèmics, autori-
tats, senyores i senyors,

Com cada any comencem el curs a la nostra institució 
amb aquest acte solemne d’inauguració.

Com saben és el primer any en que tinc l’honor de 
presidir-lo, doncs els membres numeraris en la sessió 
del Ple del mes d’abril van fer confiança a la proposta de 
candidatura pel govern de la casa dels propers 4 anys. 
Gràcies a tots vostès per aquest honor i també agra-
ïment als membres que m’acompanyaran els propers 
anys, el Dr. Miquel Vilardell com a vicepresident, el Dr. 
Jordi Palés com a Secretari General, la Dra. M. Àngels 
Calvo i Torras, Vicesecretària, la Dra. Carme Gomar i 
Sancho, Tresorera, el Dr. Romà Massot i Punyet, Secre-
tari d’Actes, el Dr. Lluís Guerrero i Sala, Bibliotecari-Ar-
xiver, i els Drs. Evarist Feliu i Frasnedo, Joaquim Tornos i 
Mas i Antoni Esteve i Cruella, Vocals. 

També vull agrair i felicitar al prof. Màrius Foz pel seu 
interessant discurs sobre Alimentació i Salut: passat, 
present i futur. Com han vist el Dr. Foz és una perso-
nalitat científica de referència en els temes alimentaris 
com en tants d’altres i ens ha fet una resumida però 
completa revisió de l’evolució del valor de la alimenta-
ció en relació a la salut assenyalant els avenços en les 
diverses etapes així com les falsedats que se’n diuen i 
les possibilitats que ens oferiran en un futur assenya-
lant el paper molt important que sembla que a partir 
d’ara tindran els estudis de la microbiota intestinal.

També he de felicitar als membres que per qüestions 
d’edat passen a la categoria de acadèmics emèrits, els 
Drs. Jaume Bech, Xavier Iglesias, Xavier Forn i Jacint Cor-
bella. Els hi he d’agrair la significativa activitat que tots 
ells han dedicat a la RAMC al mateix temps que no tinc 
cap dubte a demanar-los que continuïn col·laborant i 
ajudant a les nostres activitats, però ara sense cap obli-
gació. Segur que ho faran, doncs a tots ells fa molts anys 
que els conec molt bé. Amb aquesta promoció la via del 
pas a emèrit de 4 acadèmics anualment queda ja assoli-
da i el pas es farà a partir del curs en que cada membre 
compleixi els 80 anys d’edat.

Una altra felicitació que he de fer és als premiats en 
la convocatòria del 2017 i que avui els hi hem donat el 
diploma corresponent.

Igualment agraeixo la presentació pel nostre secreta-
ri general de la memòria, per sort resumida,  on queda 
demostrada la activitat nostra el darrer any 2017.

Malauradament com sempre hem de lamentar la 
pèrdua de diversos companys tots ells de gran prestigi 
que ens han deixat aquest darrer curs; els Drs. Joan Ro-
dés i Jesús Gonzalez Merlo, acadèmics numeraris, el Dr. 
Humberto Veronesi, italià, membre d’honor, i els Drs. 
Rafael Batestini i Pere Lacasta membres corresponents. 
A tots ells els vam recordar de forma específica en una 
sessió “In Memoriam” del passat mes de novembre.

Igualment hem donat la benvinguda a 9 acadèmics 
corresponents: les dres. María José Pérez i  Francesca 
Pons i els drs. Joan Monés, Jaume Candell, José Manuel 
Mascaró, Xavier Gomez  Batiste-Alentorn, Joan Carles 
Riera, Ricardo Casaroli i Vicenç Riambau i a 2 acadèmics 
corresponents estrangers el Dr. Jesús Gonzalez Bosquet 
i la Dra. Maria José Merino.

Però aquest ha estat, especialment la segona mitat, 
un any complex  en el que hem de lamentar molt espe-
cialment el terrible atemptat que va tenir lloc al nostre 
barri, a les Rambles, el mes d’agost però també vull es-
mentar la difícil situació que està vivint el nostre país 
per la manca continuada de diàleg entre tots els nostres 
representants polítics amb les nefastes conseqüències 
econòmiques, socials i legals per algunes persones.

Malgrat això les nostres activitats han continuat com 
sempre com ens ha explicat resumidament el Dr. Palès 
i ha estat un any bastant ple. Hem tingut activitats molt 
sovint i a més d’alta qualitat i amb assistència relativa-
ment nombrosa en algunes d’elles. Vàrem començar 
com avui amb la sessió solemne d’inauguració amb l’in-
teressant discurs de torn del Dr. Josep Maria Caralps so-
bre “El llarg viatge del cor” i en la  que també es van lliu-
rar les corresponents medalles als membres acadèmics 
que van passar a Emèrits i es van entregar els premis. 

També com ja es tradició vàrem fer una sessió com-
memorativa dels centenaris que corresponien als dels 

Paraules del President
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Drs. Joaquim Piñol Aiguadé, Josep Sèculi i Brillas, Victor 
Conill i Serra i Alexandre Frias i Roig.

També es van celebrar amb èxit interessantíssimes 
sessions de les seccions com la de ”Revisió evolutiva 
de la reproducció humana” organitzada per la tercera 
secció  una de la secció segona sobre “Nivells extrema-
dament baixos de colesterol LDL. On som, on anem? ” i 
una de la secció quarta “Herència multiparental. Aspec-
tes genètics, jurídics i forenses”. 

El seminari d’Història de la Medicina Catalana tam-
bé va fer una molt interessant sessió  sobre “Aspectes 
sanitaris històrics de la Vall d’Hebron” i es va fer la  pre-
sentació del “Centenari de la Bibliografia Medical de 
Catalunya (1917-2017)”, a càrrec de l’Acadèmic Nume-
rari Dr. Jacint Corbella i Corbella. 

Van ser molt interessants dues taules rodones, una 
sobre  “Desenvolupament històric de l’Hemoteràpia a 
Catalunya. Expansió actual”  una altra “1966-2016. Cin-
quantenari de la jerarquització hospitalària i de l’ense-
nyament per la via MIR” amb participació de diversos 
acadèmics i del Sr. Victor Grifols i del Dr. Carles Soler i 
Durall respectivament.

Dins de les sessions extraordinàries s’ha d’assenyalar 
la que es va fer en motiu de la presentació del II vo-
lum de la “Historia de la Medicina Catalana”, escrita pel 
acadèmic Dr. Jacint Corbella. Aprofito ara per agrair-li la 
magnífica tasca que juntament amb les doctores Carme 
Gomar i Begonya Torres fan en la direcció de la nostra 
Revista.

Com a continuació del XXè Congrès des Metges i Biò-
legs de Llengua Catalana que co-presidit pels acadèmics 
Miquel Vilardell i Lluis Guerrero i en col·laboració amb 
la Fundació Alsina i Bofill i altres es va realitzar amb 
molt èxit a Manresa el passat octubre es va desenvo-
lupar aquí una sessió extraordinària sobre “Història i 
bases de futur dels Congressos de Metges i Biòlegs de 
Llengua Catalana” per parlar del seu futur i al mateix 
temps el Dr. Jacint Corbella ens va presentar una visió 
analítica dels “Més de cent anys de Congressos de Met-
ges i Biòlegs de Llengua Catalana”. 

Finalment assenyalar tres conferencies d’acadèmics, 
dos del Dr. Antoni Caralps i una del Dr. Joaquim Calla-
bed.

Hem participat en diverses activitats interinstitucio-
nals com el cicle del Conjunt de les Acadèmies de Cata-
lunya aquest curs sobre Els aliments, que va començar 

l’octubre i es farà al llarg d’aquest any i també amb la 
sessió científica del dia Mundial del Parkinson organit-
zada amb la Societat Catalana de Neurologia  amb mo-
tiu del Bicentenari de la descripció de la malaltia.

I finalment en aquest grup assenyalar que s’han fet 
dos reunions a Barcelona i a Valencia amb les juntes de 
govern de las Reials Acadèmies de Medicina de Valen-
cia i  de les Illes Balears  quedant pendent una propera a 
les Illes que serà ampliada a una reunió científica.

Independentment s’han fet regularment 9 sessions 
de la Junta de Govern i 4 Plens Ordinaris.

L’any passat el Dr. Viñas els hi anunciava que la Dipu-
tació de Barcelona  havia encarregat a un equip d’arqui-
tectes sota la direcció del Sr. Valls la preparació del Pla 
Director de Restauració del nostre edifici catalogat al 
màxim nivell del patrimoni oficial. El treball ja el vàrem 
poder veure a punt de finalitzar el mes passat de se-
tembre i ara estem pendents de la seva entrega oficial. 
Haig de dir que ens va semblar una feina molt ben feta 
i que podrà ser de gran utilitat pels treballs de restau-
ració importants que més aviat o més tard s’hauran de 
fer, un cop trobem la via o vies de fiançament.

Com saben perfectament la nostra RAMC té un sis-
tema de finançament molt ajustat i que s’aguanta pel 
suport de diverses institucions i persones. Així vull agra-
ir el suport de les Conselleries de Salut i Justícia de la 
Generalitat de Catalunya malgrat que cada any son me-
nors, com també del COMB i de la Fundació Uriach, i 
laboratoris Esteve i Almirall. També als mateixos acadè-
mics numeraris i corresponents i a altres mecenes que 
ens ajuden de forma significativa. 

Igualment és molt important la ajuda de la Funda-
ció La Caixa, que a través del departament de Justícia 
ens permet anar digitalitzant el nostre valuós patrimoni 
bibliogràfic. Aprofito per felicitar a l’empresa Sternalia 
per la feina ben feta que fan en el lloguer d’espais  per 
activitats i per sopars que representen una important 
entrada econòmica. 

I finalment en els agraïments vull fer esment de for-
ma especial dels nostres col·laboradors Àngels Gallegos 
i Marc Xifró per la seva entrega continuada i plena d’il-
lusió que fan a la nostra institució amb la feina molt ben 
feta.

Pel curs que ara comença la planificació ja avançada 
estarà formada per les habituals sessions dels dimarts, 

Josep A. Bombí Latorre
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sovint amb conferencies per entrada de acadèmics cor-
responents però també per les de les seccions i d’altres. 

El proper dijous dia 1 de febrer tindrem l’entrada de 
l’acadèmic corresponent estranger el Dr. Antoni Ribas, 
referent internacional en temes d’immunoteràpia.

I el 27 la participació nostra en la Reunió Inter acadè-
mica que els hi comentava anteriorment en una sessió 
amb el títol “Aliments, microbiota i Salut” coordinada 
pel Dr. Marius Foz.

Els hi recomano una sobre “Son i Salut” que coordi-
narà l’acadèmic Dr. Antoni Esteve el proper 24 d’abril.

També tindrem diverses entrades d’acadèmics nu-
meraris. Algunes  ja planificades com els dels Drs. Josep 
Maria Lailla el mes de març i Josep Maria Gatell  a l’abril 
i quedant per l’últim trimestre les entrades solemnes 
dels Drs. Josep Llupià i Tomàs Pumarola.

Pel proper any acabem de convocar 4 noves places 
d’acadèmic numerari i 10 de corresponents.

D’acord amb els nostres objectius  el proper mes de 
juny farem a Vic el XXè Congrés Internacional d’Història 
de la Medicina Catalana presidit pel Dr. Miquel Ylla-Ca-

talà i també hostatjarem una reunió internacional dels 
Museus d’Història de la Medicina d’Europa.

Continuant amb la trajectòria dels últims anys la nos-
tra intenció és obrir cada vegada més la Reial Acadèmia 
a la societat no solament com a edifici sino també com 
a institució i referent en temes sanitaris i incrementar 
el nombre d’assistents a les sessions i de forma especial 
un dels nostres reptes continua sent com fa molts anys 
l’incrementar l’assistència i la participació dels acadè-
mics corresponents. A veure si ho millorem! 

També avui toca fer oficial la convocatòria dels pre-
mis del 2018 que podran veure tots vostès  a la nostra 
web. 

I per acabar vull agrair també a tots els membres aca-
dèmics numeraris i corresponents i altres persones que 
han participat i/o assistit als nostres actes per la confi-
ança que ens han demostrat i que en definitiva són els 
que ens donen el prestigi que tenim.

Moltes gràcies i els hi desitjo, un molt bon any 2018 
ple de d’activitat de tot tipus i de salut.

Donem així per inaugurat el nostre any acadèmic.
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Antoni RIBAS
Universitat de California Los Angeles

El tractament de pacients amb melanoma avançat 
s’ha beneficiat del desenvolupament d’una sèrie de 
nous tractaments basats en l’aplicació clínica de ciència 
bàsica. He estat a l’avantguarda del desenvolupament 
clínic d’immunoteràpia i teràpies diana pel melanoma, 
liderant els programes clínics que han suposat l’apro-
vació per l’agència americana de fàrmacs de cinc nous 
tractaments que després s’han aprovat a Catalunya. 
El meu laboratori de recerca estudia les bases meca-
nístiques de com els càncers responen o resisteixen 
a aquestes teràpies, que ha resultat en la descripció 
d’una sèrie de processos genètics específics que me-
dien la resistència adquirida a aquests tractaments. 
Els nostres estudis analitzant biòpsies de pacients trac-
tats amb els nous immunoteràpics anti-PD-1 han portat 
al disseny racional de noves immunoteràpies en combi-
nació que estan sent provades amb èxit en la clínica. El 
més destacat d’aquest cos de treball és el següent:

 �� �mmunoter�pia c�ncer am� anti cossos �lo�ue��� �mmunoter�pia c�ncer am� anticossos �lo�ue-
jant el PD-1. Durant els últims 15 anys s’han dut a ter-
me una sèrie d’assajos clínics d’immunoteràpia que han 
culminat en el desenvolupament del pembrolizumab, 
un anticos anti-PD-1 aprovat amb el nom comercial de 
Keytruda®. Els estudis clínics van incloure l’estudi fase 
1 més gran que s’ha fet mai en pacients amb càncer, 
que va enrolar per sobre de 1.200 pacients principal-
ment amb melanoma i càncer de pulmó tractats amb 
pembrolizumab. Els nostres estudis de laboratori en 
biòpsies de pacients tractats en aquests treballs clínics 
ens van permetre analitzar les bases mecanístiques de 
resposta o resistència al anti-PD-1. Aquests estudis es-
tan millorant com utilitzem clínicament aquestes i han 
informat el disseny racional de noves combinacions de 
fàrmacs immunoteràpics que ara estem estudiant en 
pacients que no responen al tractament amb anti-PD-1 
sol.

 2� Resistència a immunoter�pia am� �lo�ueig del 
PD-1. La majoria de les respostes tumorals a immuno-
teràpia en el càncer són de llarga durada, però un sub-
grup de pacients no responen (resistència primària) i hi 
ha recaigudes després de la resposta inicial (resistència  

 
 
 
adquirida). Estem estudiant els mecanismes cel·lulars i 
moleculars de la resistència a la immunoteràpia en el 
càncer, que ens ha portat a la descripció de la impor-ó de la impor- de la impor-
tància de les vies de senyalització de l’interferó gamma 
i de la presentació d’antígens tumorals. Aquest conei-ó d’antígens tumorals. Aquest conei- d’antígens tumorals. Aquest conei-ígens tumorals. Aquest conei-gens tumorals. Aquest conei-
xement permet interpretar les dades de biòpsies de 
pacients en el marc de la resistència primària o adquiri-
da als anticossos anti-PD-1 i altres immunoteràpies pel 
càncer, que ha estat recolzat per una beca de l’ Institut 
Nacional del Càncer dels USA.

 3� �mmunoter�pia am� limf�cits � alterats genèti ��pia am� limf�cits � alterats genèti �pia am� limf�cits � alterats genèti ��cits � alterats genèti �cits � alterats genèti �èti �ti-
cament. He establert un programa de teràpia basada 
en la programació genètica de limfòcits antitumorals. 
Aquest programa ens ha permès atreure importants 
subvencions de l’Institut Nacional del Càncer i l’Insti -àncer i l’Insti -l’Insti-
tut de Califòrnia per a Medicina Regenerativa, així com 
obrir una delegació de l’Institut de Parker per Immuno-
teràpia del Càncer (PICI). 

4. Teràpia diana �lo�uejant el BRAF i estudi de la 
resistència ad�uirida� L’adveniment d’inhibidors del 
oncogen BRAF, expressat en la meitat de pacients amb 
melanoma, va ser un canvi del paradigma en el tracta-
ment d’aquest càncer. Per primera vegada teníem un 
fàrmac específicament dirigit al càncer que va portar 
a les taxes de resposta sense precedents en un càn-
cer que abans tenia respostes en l’ordre del 5-10% a 
qualsevol altre tractament. Vaig ser investigador prin-
cipal en els programes d’inhibidors del BRAF des dels 
primers estudis en humans. Usant biòpsies obtingudes 
de malalts, vàrem analitzar sistemàti cament els meca-àrem analitzar sistemàti cament els meca- analitzar sistemàticament els meca-
nismes de resistència als inhibidors del BRAF i com la 
combinació amb inhibidors del MEK podia millorar les 
respostes i disminuir les toxicitats. 

 5� Estudi dels mecanismes de toxicitat de la inhi-
�ició del BRAF i el seu ús terapèutic potencial� Vàrem 
descriure les bases moleculars del desenvolupament 
de carcinomes escamosos cutanis secundaris que es 
desenvolupen en alguns pacients tractats amb inhibi-
dors del BRAF. Al poder entendre el procés d’activació 
paradòxica de la via de les kinases amb inhibidors del 

�RAC�AN� EL CÀNCER AMB EL S�S�EMA �MMUNOLÒG�C
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BRAF em va permetre formular la hipòtesi que el ma-
teix mecanisme tòxic es podria explotar per a un ús be-
neficiós per tal d’accelerar la cicatrització de ferides de 
la pell. Aquest concepte, que vàrem demostrar experi-àrem demostrar experi- demostrar experi-
mentalment en estudis de laboratori, ha portat al finan-
çament d’una empresa dedicada a aquest enfocament, 
Lutris Pharma, per desenvolupar una formulació tòpica 
d’inhibidors del BRAF pel l’acceleració del tractament 
de ferides de la pell.

 6� Com�inació d’immunoter�pia i ter�pies diana pel 
melanoma. El meu grup de recerca ha liderat els estudis 
de laboratori i clínics de la teràpia combinada amb inhibi-ínics de la teràpia combinada amb inhibi-nics de la teràpia combinada amb inhibi-
dors del BRAF i immunoteràpia. Vàrem generar la prime-
ra línia de melanoma amb la mutació del BRAF que fos 
implantable en ratolins immunocompetents, que ens va 
permetre analitzar la combinació d’inhibidors del BRAF 
amb diferents immunoteràpies, demostrant la superio-àpies, demostrant la superio-pies, demostrant la superio-
ritat del tractament combinat. Hem compartit aquesta 
línia cel·lular amb més de 50 laboratoris de tot el mon, 
incloent laboratoris catalans. Aquest esforç preclínic ha 
desembocat en la traducció clínica de la combinació d’in-
hibidors del BRAF i amb anticossos anti-PD-1 i anti-PD-L1, 
que ara s’està provant en tres estudis clínics fase 3 enro-ínics fase 3 enro-nics fase 3 enro-
lant a més de 1.000 pacients.

7� Nanotecnologies pel diagnosi i ter�pia del c�ncer. 
Al ser investigador d’un projecte de col·laboració entre 
nanotecnòlegs i biòlegs va obrir vàries vies de recerca 

en el meu grup. Cap a l’any 2010 vàrem fer un assaig 
clínic fase 1, que va ser el primer estudi en humans de 
nanopartícules per portar a les cèl·lules cancerígenes 
un siRNA antitumoral. En pacients que vàrem tractar es 
va poder demostrar que el siRNA induïda per l’activitat 
d’interferència de RNA específic en biòpsies de mela-
noma. Durant els últims anys també hem desenvolupat 
una nova classe d’assaigs cel·lulars multidimensionals 
per permetre una anàlisi proteòmica sense precedents 
de la funcionalitat de les cèl·lules immunitàries. Aquests 
xips basats en microfluïds i nanotecnologia ens han per-ïds i nanotecnologia ens han per-ds i nanotecnologia ens han per-
mès comprendre la biologia de les cèl·lules T antitumo-
rals administrades a pacients que reberen teràpia de 
transferència adoptiva cel·lular. Basat en aquest conei-
xement hem pogut avançar teràpies combinades evi-çar teràpies combinades evi-ar teràpies combinades evi-
tant la pèrdua de funcionalitat i recaigudes posteriors 
dels tumors. A més, la capacitat d’aïllar ràpidament cèl-
lules T específiques per neoantígens generats deguts 
a les mutacions en cèl·lules cancerígenes, i la clonació 
dels seus receptors de cèl·lules T (TCR) ha portat el fi -èl·lules T (TCR) ha portat el fi -ules T (TCR) ha portat el fi-
nançament de la companyia PACT Pharma (per teràpia 
cel·lular adoptiva personalitzada) amb dos professors 
de Caltech (California Institute of Technology, Pasade-
na, California), Jim Heath i David Baltimore. Aquesta és 
una empresa que desenvoluparà una teràpia adoptiva 
amb limfòcits T personalitzats expressant TCRs especí-òcits T personalitzats expressant TCRs especí-cits T personalitzats expressant TCRs especí-í-
fics per les mutacions en cada càncer.  

Tractant el càncer amb el sistema immunològic
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FRAGMEN�S DE LA V�DA � L’OBRA DE L’OF�ALMÒLEG 
HERMENEG�LDO ARRUGA (*)

Ingrés d’Acadèmics corresponents

Josep Maria SIMÓN-CASTELLVÍ

PARAULES CLAUS: Arruga, cataracta, diatermocoagulació, 
Rotary, Quatreulls

Aquest treball no és una biografia més, que seria in-
completa, del doctor Hermenegildo Arruga. Són parts 
de la vida i obra que l’autor creu que han de recordar-se 
o que són poc conegudes o desconegudes sobre aquest 
insigne oculista. Hermenegildo Arruga (1886-1972) va 
néixer a Barcelona el 15 de març de 1886, sent el seu 
pare l´oftalmòleg Eduardo Arruga-Corominas i la seva 
mare Dolores Liró Font. 

Va estudiar Medicina a Barcelona. Se li va expedir el 
títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia el 25 de febrer 
de 1910. Vist actualment, en aquest títol, crida l’atenció 
que encara portés accentuades, com era preceptiu, les 
vocals a quan anaven soles. L’any 1926 va defensar la 
seva tesi doctoral, Una modificació senzilla i eficaç de 
la dacriocistorrinostomía, en l’anomenada Universidad 
Central (Madrid). 

En començar el segon curs de la carrera de Medicina 
(1902), va entrar com a practicant ajudant a la 
prestigiosa Clínica d’Ulls del Dr. Manuel Menacho.

El 1908, en reconeixement per haver acabat la lli-
cenciatura de Medicina i Cirurgia amb la qualificació 
d’excel·lent, l’Ajuntament de la Ciutat Comtal el va pre-
miar pensionant-lo amb una beca que li possibilitava 
ampliar estudis a l’estranger durant dos anys. El primer 
any (1909) el va passar estudiant a París. La major part 
del segon any el compleix a Berlín.

Va aprofitar la seva estada a Berlín per conèixer i 
freqüentar el prestigiós professor Julius Hirschberg, ja 
jubilat i dedicat exclusivament a acabar la seva monu-
mental Història de l’oftalmologia; i per aprendre, al De-
partament de l’Institut de Malalties Infeccioses, dirigit 
per August von Wassermann, la tècnica de la reacció 
per al diagnòstic de la sífilis, que va descobrir aquest 
metge alemany.

Retornat a Barcelona, va obrir la seva consulta parti-
cular al carrer de Portaferrissa.

El 1934, Hermenegildo Arruga va fer construir la seva 
gran Clínica Arruga, que es va inaugurar el 1935, al pas-
satge de Méndez Vigo, núm. 3, amb el telèfon 14.109. 
L’edifici disposava de soterrani, planta baixa i tres pisos, 
l’últim per a habitatge particular.

INTRODUCTOR DE DOS NOUS PROCEDIMENTS
Al seu retorn a Barcelona va introduir el tonòmetre 

de Schiötz, que ja s’estava emprant a Alemanya (el to-
nòmetre que va portar li va costar 50 marcs), i va donar 
a conèixer al nostre país la reacció serològica de fixa-
ció del complement de Wassermann que, recentment, 
s’havia descobert. 

Fruit de l’estudi i la pràctica d’aquesta reacció, es de-
uen les seves dues primeres publicacions: El problema 
de la sífilis i el Sero-diagnóstico de la sífilis. 

El mestre Gonin i la primera comunicació de retina

Jules Gonin (1870-1935), professor d’Oftalmologia 
de Lausana, va fer públic, a principis dels anys vint del 
segle passat, la seva creença que l’obliteració de l’es-
quinçament de la retina en podia guarir la majoria dels 
despreniments.

Les dues comunicacions lliures més importants i sen-
sacionals que es van presentar al XIII Congrés Interna-
cional d’Oftalmologia o Congrés d’Amsterdam (1929), 
foren la del  suís Gonin i la d’Arruga. Amb aquesta pri-
mera comunicació sobre el despreniment de retina, Ar-
ruga va iniciar el seu triomfal camí cap a una merescuda 
fama: va arribar a ser l´oculista més famós del món!

És interessant recordar que el Congrés d’ Amsterdam 
tingué dues parts, la segona a Scheveningen (La Haia) 
en la qual Gonin i Arruga van presentar les seves co-
municacions. Es diu que en aquest Congrés també va 
presentar una comunicació sobre el despreniment de 
retina el Dr. Pérez Bufill, de Barcelona. Crec convenient 
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revelar que aquest era precisament el Dr. Agustí Pérez-
Bufill i Martínez (1882-1960), també deixeble i ajudant, 
com Arruga, del Dr. Menacho-Peirón.

General de l’exèrcit del sud (Fig� �)

Es deu al famós oftalmòleg londinenc Sir Steward 
Duke Elder la divulgació de la cèlebre fotografia feta, el 
1933, per el suís Amsler a Utrecht. Gonin, amb barret. 
El peu d’aquest fou:

El generalíssim dels exèrcits contra el despreniment: 
GONIN.

El general de l’exèrcit del sud: ARRUGA (de Barcelo-
na, Espanya).

El general de l’exèrcit del nord: WEVE (d’Utrecht, Pa-
ïsos Baixos).

L’ajudant de camp: AMSLER (de Lausana, Suïssa).

PONÈNC�A SOBRE E��OLOG�A � PA�OGÈN�A DEL 
DESPRENIMENT DE LA RETINA

En el pròleg d’aquesta ponència (XIV Concilium 
Ophtalmologicum, a Madrid), agraeix, sols donant un 
cognom, la cooperació, entre d’altres, del seu germà Ri-
cardo i els seus companys, els doctors Sabata i Nadal, 
en la part clínica, i als Srs. Alemany i Llovet, en la part il-
lustrada. Em plau descobrir el nom i cognoms d’aques-
tes persones:

- Antonio Sabata Paloma.
- Manuel Nadal Vilallonga.
- Rafael Alemany Cremades.
- José Mª Llovet de Arnal.

Anys després el doctor Sabata va canviar aquest cog-
nom pel de Sabala, substituint la “t” per una “ela”, a 
conseqüència de que un malalt li manifestés que el mo-
tiu de la consulta era que l’oculista que, prèviament, el 
tractà era tan “sabata” que no havia sabut guarir-li l’ull.

El desprendimiento de la retina (Barcelona, 1936)

Aquest va ser el primer gran llibre que va publicar 
dedicat exclusivament a l’estudi complet del despre-
niment de retina. Es va traduir al francès, anglès i ale-
many.

O olho do quatrolhos (Fig� 2) 

El 1941, a Barcelona, Arruga va publicar en portuguès 
un interessantíssim opuscle titulat “O olho do quatrol-
hos” (l’ull del quatre ulls), un estupend estudi anatòmic 
del peix brasiler. La meitat d’aquests ulls està submer-

gida i té dues pupil·les: una de superior, per veure fora 
de l’aigua i una altra d’inferior per veure dins de l’aigua.

Tocant a aquest peix cal dir que, el 1963, l’oculista de 
Casablanca Claude Durix va publicar un preciós llibret, 
no venal i per tant gairebé desconegut, titulat Célébra-
tion de l’oeil, una part del qual, sens dubte per suggeri-
ment del treball d’Arruga i titulada Tercer ull, està dedi-
cada al quatrolhos.

Comença dient que prefereix dir-se “Monsieur Qua-
tre-oeil” al de “Anableps Tetraophtalmus” que pom-
posament li donen els savis. Que s’acosta de bon grat 
a senyors tant nobles com Agénor, comte Magalhâes, 
que l’estudià en gros, i Hermenegildo, comte d’Arruga, 
qui en va fer talls molt fins, que examinà per mitjà del 
microscopi. 

La publicació únicament en portuguès de l’opuscle 
d’Arruga, explica l’errònia versió de la paraula Conto 
(cognom). En lloc d’Agénor comte de Magalhâes, havia 
d’haver-se escrit Agénor Conto de Magalhâes, que és el 
verítable nom d’aquest ictiòleg.

Cirurgia ocular (Barcelona, 1946)

Aquest tractat de cirurgia ocular (Salvat) va contribu-
ir a la fama universal d´Arruga. Caracteritzat per un text 
molt clar i comprensible, la part gràfica és magnífica, 
amb unes il·lustracions i uns gravats tan descriptius que 
permeten un estudi ràpid o un recordatori dels temps 
operatoris. No ha d’estranyar que hagin estat molts els 
cirurgians que li fessin un cop d’ull abans d’entrar a la 
sala d’operacions. Al final del pròleg agraeix el treball 
del dibuixant senyor Alemany.

El Vocabulario oftalmológico

Amb altres, va publicar aquest manual políglota de 
“Conversa entre l’oculista i el malalt”

Són curioses les dues preguntes i respostes següents:

“Doctor, me es muy difícil orinar en la cama. 

Tenga paciencia y lo logrará, no esté nerviosa.”

“¿Puedo fumar, doctor?

Solo unos cuatro cigarrillos al día.”

El cerclatge d’Arruga (llaç d´Arruga)

Arruga va presentar, per primera vegada, el resultat 
d’aquesta nova tècnica, ideada per ell, en el “Congreso 
de la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana”, ce-
lebrat a les illes Canàries al setembre de 1957. Consistia 
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a fer passar, després de la diatermocoagulació superfi-
cial de la zona dels esquinçaments, un fil de niló de tres 
zeros al voltant del globus ocular a nivell de l’equador 
i darrere dels esquinçaments, i acabar amb l’adequat 
estrenyiment i nuada del fil. 

Instruments

Els instruments dels quals va estar més orgullós i es 
van vendre a milers van ser: la pinça de cataracta (va 
arribar a ser la més popular), el separador per despreni-
ment de retina i el seu diatermocoagulador.

El model definitiu de la pinça de cataracta (pinça 
capsular), donat a conèixer el 1934, va tenir un gran 
èxit perquè permetia agafar el cristal·lí amb poc risc de 
trencar-ne la càpsula o pessigar l’iris. 

L’aparell de diatèrmia d’Arruga

Va tenir la sort que es pogués fabricar a Barcelona, 
d’acord amb les seves instruccions, un aparell de dia-
termocoagulació per a l’operació de despreniment de 
retina. I això gràcies al senyor Ibáñez. Francisco Ibáñez 
Oller (1905-1985) era un perit electromecànic funda-
dor de la firma Remdicx (carrer Casanova, 44). Va ser 
tal l’èxit d’aquest aparell que es va exportar a mig món, 
fins i tot a Cuba després de la pujada al poder de Fidel 
Castro. 

Ibáñez n’estava tan orgullós que es presentava de 
vegades dient que treballava per a l’ABC de l’Oftalmo-
logia: per als cèlebres Arruga, Barraquer i Castroviejo. 
Aquesta frase d’Ibáñez va tenir, en la seva època, tant o 
més èxit que l’aparell de diatèrmia.

El Dr� Castroviejo i el di�uixant Alemany

El famós oftalmòleg novaiorquès d’origen espanyol 
Ramón Castroviejo Briones (1905-1987) va arribar a la 
conclusió que molts gravats dels llibres d’Arruga eren, 
en gran part, obra d’un artista professional. Si bé és ve-
ritat que Arruga agraeix la col·laboració del Senyor Ale-
many també ho és que mai no parlava d’ell i tampoc del 
seu abast com a il·lustrador dels seus llibres o treballs. 

El silenci d’Arruga va proficiar la creença que ell era 
també un gran pintor, fins i tot se li va arribar a anome-
nar el Leonardo da Vinci de la pintura oftàlmica.

El 1947 el Dr. Castroviejo va venir a Barcelona dispo-
sat a descobrir la identitat del veritable autor de la ma-
joria de les il·lustracions dels treballs d’Arruga. Va ésser 
el Dr. Antonio Vila-Coro qui li va revelar que el perso-

natge buscat era el professor de dibuix Rafael Alemany 
Cremades (1895-1972). 

Castroviejo va anar a visitar-lo i es va emportar la 
gran sorpresa d’assabentar-se que Alemany era dibui-
xant anatòmic de la Facultat de Medicina. Va convi-
dar-lo, formalment, a traslladar-se als Estats Units. El 
mes de novembre Alemany va partir cap a Nova York, 
on va començar una nova vida plena d’èxits.

El maig de 1991 l’escultor Francisco Javier Lorenzo 
Vilardell va presentar a la Facultat de Belles Arts (Bar-
celona) una tesi titulada: “Rafael Alemany: ilustrador 
médico”. Amb aquest motiu es va inaugurar una expo-
sició d’il.lustracions del Sr. Alemany. Es van exhibir, ce-
dits per l’Editorial Salvat, gran part dels originals que es 
van utilitzar per els treballs de publicació de la Cirugia 
Ocular d’Arruga. Com se´ls havia tret el paspartú que la 
tapava, en tots va aparèixer la signatura de R. Alemany, 
confirmant-se, que aquest havia estat el veritable autor 
de gran part dels gravats del llibre, la qual cosa no lleva 
el gran mèrit d’Arruga, en el sentit d’haver sabut dirigir 
el pla d’aquests, així com la indicació o l’execució dels 
retocs oportuns. 

�ngrés com a acadèmic numerari de la Reial Acadè-
mia de Medicina i Cirurgia de Barcelona

El tema escollit per al discurs va ser: “Los progresos 
de la cirugía ocular” (1952). Va consistir en una sintèti-
ca i magistral relació dels progressos esdevinguts en els 
49 anys anteriors.

�nvestidura de Doctor Honoris Causa de la Universi-
tat de Barcelona (1970)

El corresponent discurs de recepció del Dr. Herme-
negildo Arruga va ser una preciosa síntesi del modern 
procediment curatiu del despreniment de la retina. El 
va acabar testimoniant la seva consideració, gratitud i 
record al seu admirat mestre, el gran Gonin.

El Rotary Clu� Barcelona

Hi va ingressar al gener de 1930 com a soci del club 
de la Ciutat Comtal, en el qual va cobrir la classificació 
de medicina: Oftalmologia. L’any rotari 1931-32 Arruga 
va ser president d’aquest club, com a successor del Dr. 
Casadesús.  A més d’aquesta revelació, es transcriu per 
primera vegada una xerrada que va fer en una reunió 
setmanal sobre un viatge per Europa.
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Companys rotaris metges: 

•  Joaquín Vintró-Bellvé , ginecòleg.

•  Jacint Vilardell-Permanyer, prestigiós digestòleg.

• Pedro Domingo-Sanjuán, professor auxiliar  
d’Higiene i president de la Societat Catalana de 
Biologia. Va Ingressar a l’Acadèmia de Medicina 
l’any 1933, i va arribar a ser-ne president (1971).

• Joaquim Trías-Pujol, membre numerari de l’Aca-
dèmia de Medicina de Barcelona i catedràtic de 
Cirurgia.

• Ferran Casadesús-Castells, catedràtic d’Otorrino-
laringologia i membre de l’Acadèmia de Medicina.

• Vicenç Carulla-Riera, més tard catedràtic de Tera-
pèutica Física i membre numerari de la Reial Aca-
dèmia de Medicina.

• Joan Puig-Sureda i Sais, professor de Cirurgia; fu-
tur acadèmic. 

• Emili Mira-López, gran psicòleg i psiquiatre.

• Santiago Dexeus-Font (1897-1973), tocòleg.

 Entre els metges rotaris hi havia també Lluís G. Sayé-
Sempere, tisiòleg de fama i membre de l’Acadèmia de 
Medicina de Barcelona (vicepresident el 1963). Profes-
sor agregat de la Facultat de Medicina, va ser cap del 
Servei de Tisiologia de l’Hospital Clínic i director del Ser-
vei d’Assistència Social dels Tuberculosos de la Genera-
litat de Catalunya. Amb la jubilació els mals i problemes 
del Dr. Sayé van empitjorar. Ingressat a l’Hospital de 
Sant Pau, i instal·lat a l’habitació núm. 9 de la sala Sant 
Tomás del pavelló del Carme, allí va residir durant uns 
anys fins que la mort se l’emportà.

 Primer comte d’Arruga

Li va ser concedit aquest títol, el 18 de juliol de 1950, 
en consideració al fet de ser un il·lustre oftalmòleg.

Convidat d’honor a Chicago

Va ser el Convidat d’Honor de la 56 Sessió de l’Ame-
rican Academy of Ophthalmology and Otolaryngology, 
Chicago, octubre de 1951. El títol de la seva conferència 
magistral va ser: “Certain considerations of surgical tre-
atment of retinal detachment”.

El premi i la medalla Gonin

Hermenegildo Arruga, desitjós de perpetuar i hon-
rar la memòria del seu benvolgut mestre Jules Gonin 

(1870-1935), va proposar, el 1937, la creació d’un qua-
driennal premi Gonin, una mena de premi Nobel de 
l’Oftalmologia. El suggeriment d’Arruga es va convertir, 
a proposta del Prof. Amsler, en la medalla Gonin. La ter-
cera medalla va ser concedida al Dr. Arruga. 

Remem�rança del Clu� Gonin

Fundat el 1963, el Club Gonin, amb la finalitat de 
recordar i honrar la figura del gran oculista barceloní 
Hermenegildo Arruga, es va reunir a Barcelona del 2 al 
8 d’octubre de 1978. 

El Dr� Moura Brasil

El Dr. Nelson Moura Brasil do Amaral fou un dels 
grans amics oculistes estrangers d’Hermenegildo Arru-
ga. Membre d’una de les famílies brasileres que més 
oftalmòlegs ha tingut i té, va ésser l’home d’Arruga al 
Brasil, el que el va atendre en la seva gira per Amèrica 
del Sud, durant la Guerra Civil espanyola. Quan venia a 
Barcelona s’allotjava a casa del propi Arruga. 

El pare del president del Brasil

Arruga, per recomanació del Dr. Moura Brasil, va ser 
requerit per operar de cataractes el pare, de 94 anys, 
de Getúlio Vargas, president de la República del Brasil. 
Uns mesos més tard va ser convocat pel cònsol general 
del Brasil a Barcelona per a l’acte de lliurament d’un au-
tomòbil, un Cadillac, regal del president Getúlio Vargas.

Aficions

A més d’afeccionat al joc d’escacs i a la fotografia, era 
un amateur del bricolatge i la jardineria. S’explica que, 
en ser interpel·lats uns desconeguts sobre qui els havia 
autoritzat a entrar a la finca que Arruga posseïa a la cala 
d’Aiguablava, aquests van respondre que havia estat el 
jardiner. El suposat jardiner no era un altre que el com-
te Arruga.

Hermenegildo Arruga i l’�ptica Arruga

En morir el seu germà òptic Fernando Arruga sense 
descendència, Hermenegildo va heretar una part de 
l’establiment d’òptica. Angoixat aquest pel que estigués 
prohibit, per disposició legal, que un oculista fos pro-
pietari d’una òptica, va fer la corresponent consulta. El 
ministre de Governació li va dir que no havia de preocu-
par-se’n, atès que, en pocs dies, es publicaria un decret 
en el Butlletí Oficial de l’Estat que deixaria sense efecte 
aquesta incompatibilitat. Arruga la solució li va suscitar 
problemes de consciència, i d’acord amb els seus prin-
cipis morals, va decidir renunciar a la part de l’òptica.

Fragments de la vida i l’obra de l’oftalmòleg Hermenegildo Arruga
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Ajudants del Dr� Arruga

Dr. Antonio Sabala Paloma.

Dr. Manuel Nadal Vilallonga.

Manuel Dou Mas de Xexás.

Eduardo Arruga  Corominas i Alfredo Arruga Forgas

En el treball original, es diu també quelcom intere-
sant sobre el pare y el fill, oftalmòlegs, d’Hermenegildo 
Arruga. 

El pare, Eduardo Arruga-Corominas (1853-1919) nat 
a Arenys de Mar, es va pagar la carrera exercint l’ofici 
de Barber. Va fer íntima amistat amb el seu company 
de promoció Manuel Menacho-Peirón (1860-1934), set 
anys menor. 

No és, per tant, veritat que Manuel Menacho y Edu-
ardo Arruga es coneguessin prestant servei militar a 
Filipines, com s’ha afirmat en algun escrit. Mai no van 
ser allí. Això explica que esdevingués el primer Cap de 
Clínica del seu amic Dr. Menacho.

El fill, Alfredo Arruga-Forgas (1920-2008), va ser l’au-
tor de la primera tesi de Medicina que es va presentar 
novament a la Universitat de Barcelona. La segona, lle-
gida el mateix dia, va ser la del Dr. Josep Mª Simón-Tor, i 
la tercera, també defensada aquell dia, la del Dr. Pascu-
al González-Marín, ajudant del Dr. Barraquer. 

L’any 1959 va presentar a l’Assemblea de la “North of 
England Ophthalmological Society” el probable primer 
treball publicat al mon sobre l’operació de substitució 
del cristal·lí inventada per Harold Ridley. També va ésser, 
com estrabòleg de prestigi mundial, un dels inspiradors i 
fundadors de la Societat Internacional d’Ortòptica.

Comentaris finals

Cal fer constar que l’autor ha gaudit esbossant 
aquests fragments biogràfics, principalment perquè li 
han permès recordar homes competents, savis o bri-
llants, als quals abellien els gaudis senzills de l’home 
corrent. 

El Dr. Hermenegildo Arruga ha estat un dels oftal-
mòlegs espanyols de més prestigi i, en determinat 
moment, el més famós del món. Va ser, realment, un 
gegant de l’Oftalmologia, el més complet, atès que va 
dominar amb autoritat gairebé totes les parcel·les de la 
seva especialitat, fins i tot la història de l’Oftalmologia.

No va fer carrera universitària, però va arribar a ser 
un excepcional gran mestre. Els seus treballs, que en la 
seva majoria avui serien víctimes de l’actual mític “im-
pacte”, basats fonamentalment en la seva experiència, 
es llegien amb delit, perquè estaven escrits de forma 
clara, evitaven els detalls de mera erudició i les inne-
cessàries cites bibliogràfiques, i anaven acompanyats, 
com a complement gràfic del text, d’unes magnífiques i 
realment útils il·lustracions.

Era una opinió unànime entre els professionals que, lle-
gint Hermenegildo Arruga, sempre s’aprenia alguna cosa.

Annex documental

Col·lecció de fotocòpies en color dels diplomes i títols 
del Dr. Arruga (estan a l’Arxiu de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya).

(*) Treball guardonat amb el Premi del Dr. Lluis Sayé de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, convocatòria de 
2017.

Drs. Arruga (Barcelona); Wewe (Utrecht); Gonin (Lausana); Amsler (Lausana).

Josep Maria Simón-Castellví
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Ricardo P. CASAROLI MARANO

He rebut amb gran orgull i satisfacció la notificació 
que ens ha atorgat el Premi Professor Joaquim Barra-
quer d’aquesta Reial Acadèmia. Per a mi, sens dubte un 
gran honor per molts motius. Primerament, per la gran 
admiració que tinc per Don Joaquim pels llaços d’amis-
tat, entre el mestre i el deixeble, que ens ha unit en els 
últims 30 anys, i l’etern deute que manti nc amb l’Insti - 30 anys, i l’etern deute que mantinc amb l’Insti-
tut Barraquer.

Així, els meus més sincers agraïments a la Comissió 
que ens ha triat mereixedor d’aquesta distinció, al Doc-
tor Borja Corcóstegui que molt amablement m’apadri-óstegui que molt amablement m’apadri-stegui que molt amablement m’apadri-
na en aquesta ocasió, i als amics Doctors Rafael i Elena 
Barraquer, esperant que aquesta ocasió sigui una peti-
ta però entranyable homenatge a Don Joaquim, justa-
ment en aquesta edició de 2016, any que el mestre ens 
ha deixat.

La integridad y la función normal del epitelio corne-
al son cruciales para mantener la transparencia de la 
córnea y la visión. La existencia de una subpoblación 
celular con características de células progenitoras mul-
tipotentes en el limbo esclerocorneal mantiene una 
dinámica de constante reparación y renovación epi-
telial. En la actualidad, las terapias basadas en células 
para el reemplazo biológico - cultured limbal epithelial 
transplantation (CLET) y el cultured oral mucosal epit-
helial transplantation (COMET) - presentan resultados 
clínicos muy alentadores para el tratamiento de la in-
suficiencia de las células progenitoras del limbo escle-
rocorneal (deficiencia de células limbares o limbal stem 
cell deficiency, LSCD) y restaurar así, la visión. Otro 
enfoque terapéutico emergente consiste en obtener 
e implementar células progenitoras humanas de dife-
rentes orígenes bajo aproximaciones y métodos de bio-
ingeniería de tejidos. El desarrollo de terapias basadas 
en células que usan células progenitoras, tales como las 
células progenitoras mesenquimales del tejido adulto o 
las células progenitoras pluripotentes inducidas (IPSC), 
representa un avance significativo en el tratamiento de 
ciertas enfermedades oculares, ofreciendo una opción  

 
 
 
de tratamiento más fisiológico, más racional y menos 
invasivo en medicina regenerativa para la superficie 
ocular. 

La superficie ocular está compuesta principalmente 
por la córnea y la conjuntiva con sus respectivos epite-
lios. Básicamente, la córnea se compone de cinco capas 
bien definidas donde el epitelio, tiene un papel clave 
para mantener la córnea transparente y libre de vasos 
sanguíneos. Para este fin, el epitelio corneal presenta 
fenómenos de reparación permanentes esenciales para 
la conservación de su fisiología y homeostasis, cruciales 
para mantener la estructura y la integridad de la super-
ficie ocular, su transparencia y la función visual. Se ha 
observado que las células progenitoras responsables 
por la renovación continua del epitelio corneal se en-
cuentran en las capas basales del limbo esclerocorneal. 

El limbo humano -el área anatómica circunferencial 
(aproximadamente 1,5 mm de ancho) que separa la 
córnea clara de la esclerótica opaca, que está recubier- recubier-
to por la conjuntiva- sirve como el “reservorio” de las 
células progenitoras y también proporciona una barre-
ra contra el crecimiento de las células epiteliales de la 
conjuntiva – que poseen propiedades y características 
muy diferentes de las del epitelio corneal - y sus vasos 
sanguíneos hacia el tejido corneal. Debido a sus parti-
cularidades, las células progenitoras del limbo esclero-
corneal (limbal stem cells; LSC) tienen un papel clave en 
el mantenimiento de la integridad y en los eventos de 
renovación del epitelio corneal. 

Sus principales características se destacan: su com-
portamiento como células progenitoras oligopotentes, 
su alta relación núcleo-citoplasma, un ciclo celular len-
to, y su alto potencial proliferativo que agrega su gran 
capacidad de auto-renovación por división asimétrica. 
En el limbo, es posible identificar varias subpoblacio-
nes celulares de diferentes progenies (progenitores tí-
picos y células amplificadoras en diferentes etapas de 
diferenciación), melanocitos, células mesenquimatosas 

Ingrés d’Acadèmics corresponents

PO�EN��AL ROLE OF �NDUCED PLUR�PO�EN� S�EM CELLS (�PSCS) 
FOR CELL-BASED �HERAPY OF �HE OCULAR SURFACE 

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 23-26



24 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 33, número 1, Gener - Març 2018 - ISSN: 1133-32866

y presentadoras de antígenos, elementos vasculares y 
terminaciones nerviosas que forman un entorno espe-
cializado y único (nicho o microambiente).

La desaparición, reducción o deterioro funcional de 
las LSC puede producir un estado clínico de LSCD que 
puede dar lugar a cambios significativos en la superfi-
cie ocular. Estos cambios incluyen la aparición de de-
fectos corneales persistentes, queratinización epitelial, 
fenómenos con el desarrollo de vasos recién formados 
en el tejido corneal y cicatrización. Todo ello, compro-
mete la fisiología corneal, reduciendo la transparencia 
y disminuyendo la visión, inclusive ceguera. La pérdida 
completa de LSC conduce a una reepitelización reactiva 
de la córnea por células conjuntivales, que tienen una 
alta capacidad proliferativa. Este evento va seguido de 
la formación de vasos en la córnea, inflamación cróni-
ca con cicatrización del estroma corneal, que causa una 
disminución pronunciada de la visión y molestias gra-
ves. Además, la condición inflamatoria crónica no solo 
conduce a la muerte de más LSC, sino que también deja 
a las células epiteliales supervivientes incapaces de fun-
cionar adecuadamente, lo que explica el empeoramien-
to de los síntomas y las características clínicas a lo largo 
del tiempo.

Este complejo mecanismo puede ser desencadena-
do por causas muy frecuentes en nuestro medio, tales 
como el uso inadecuado de las lentes de contacto o las 
quemaduras químicas (álcalis y ácidos) que son, sin em-
bargo, la causa más frecuente de la destrucción epite-
lial que causa la pérdida y/o deterioro de la función de 
las LSC. 

La expansión ex vivo de LSC es el enfoque más in-
novador para el biosustitución de la superficie ocular 
(CLET). A partir de una biopsia mínimamente invasiva 
(1-2 mm2) de la región límbica sana (el mismo o el ojo 
contralateral del paciente), se puede aplicar una técni-
ca de cultivo de explante sobre un sustrato adecuado 
(por ejemplo: membrana amniótica) o separando la 
capa epitelial del fragmento obtenido mediante un tra-
tamiento enzimático. 

En este último enfoque, las células obtenidas son co-
cultivadas in vitro con técnicas de feeder-layer (capas 
de alimentación; fibroblastos 3T3 inactivados mediante 
irradiación). Una vez que se logra el crecimiento celu-
lar en cultivo, se obtienen suspensiones celulares y se 
transfieren a sustratos adecuados, tales como fibrina, 
colágeno o polímeros biocompatibles. La biosustitu-

ción (trasplante celular) se lleva a cabo después de la 
eliminación de la mayor parte del tejido enfermo de 
la superficie ocular receptora. Esta metodología tiene 
muchas ventajas sobre las técnicas de trasplantes de 
tejido utilizadas hasta la fecha: en esencia, requiere una 
biopsia límbica sustancialmente menor, que reduce el 
riesgo de agresión y de inducción de una LSCD el tejido 
donante sano. Sus otras ventajas incluyen una pobla-
ción de células homogénea, seleccionadas de manera 
más eficiente, y teóricamente, más enriquecidas con 
células de características progenitoras. Sin embargo, las 
técnicas enzimáticas implican un enfoque más comple-
jo, con manipulación adicional del tejido y la necesidad 
de xenoproductos en las diferentes etapas de la pro-
ducción del producto de terapia avanzada. 

Por su parte, la técnica de explante tiene ciertas 
ventajas, de entre ellas su simplicidad técnica, a pesar 
de la heterogeneidad de la población celular cultivada 
(fibroblastos escleróticos, células presentadoras de an-
tígenos, melanocitos, células del epitelio conjuntival y 
otros). Siempre es deseable usar células autólogas para 
la expansión ex vivo a fin de que se evite el riesgo de 
respuesta inmune. Sin embargo, en presencia de la pa-
tología ocular bilateral severa, el uso de células epite-
liales heterólogas (de cadáver o de donantes vivos fa-
miliares) es aceptable. Los mecanismos por los cuales 
las LSC cultivadas (autólogas o heterólogas) pueden res-
taurar la superficie ocular aún se desconocen. Las célu-
las pueden reemplazar a la población progenitora, y/o 
“reactivar” las células progenitoras del huésped que no 
funcionan y así proporcionando estí mulos para el creci- y así proporcionando estí mulos para el creci- proporcionando estímulos para el creci-
miento, o cambiar el comportamiento de nicho. 

El trasplante de córnea (queratoplastia penetrante) 
siempre se ha considerado la terapia convencional para 
restaurar el tejido corneal. Sin embargo, esta técnica 
no es una estrategia viable para pacientes que sufren 
LSCD, porque no reemplaza la población de LSC, no 
corrigiendo el fallo de los mecanismos de renovación 
epitelial. Así, la terapia basada en células es el enfoque 
más racional para la biosustitución de la superficie ocu-
lar en los casos de LSCD, y la fuente celular ideal para la 
reconstrucción corneal son las LSC autólogas. 

De hecho, la terapia para la LSCD ha evolucionado 
rápidamente en la última década, incluyendo células 
progenitoras alternativas (de origen autólogo o hete-
rólogo) y enfoques clínicos que contemplan otras mo-
dalidades de tratamiento. Como consecuencia, otras 
estrategias, tales como el uso de células progenitoras 

Ricardo P. Casaroli Marano
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mesenquimales de tejido adulto (de la médula ósea o 
derivadas de tejido adiposo, entre otras) para la terapia 
regenerativa en lesiones corneales, son relevantes en 
la actualidad. Se han probado otras fuentes de células 
progenitoras que se han mostrado útiles en situaciones 
donde ambos ojos se ven afectados, aunque muchos 
de estos tipos celulares, aún no están siendo aplicados 
clínicamente en la actualidad, presentan un gran po-
tencial traslacional.

El descubrimiento de las células progenitoras plu-
ripotentes inducidas (induced pluripotent stem cells; 
IPSC) ha sido uno de los avances más significativos en 
medicina regenerativa en la última década. La sobreex-
presión de un conjunto específico de factores de trans-
cripción (por ejemplo: Oct4, Sox2, c-Myc y Klf4 o Oct4, 
Sox2, Lin28 y Nanog) en células diferenciadas adultas 
puede reprogramar el destino celular. Las IPSC pueden 
diferenciarse en varios tipos de células, una propiedad 
que ha abierto un amplio rango de posibilidades para la 
investigación de estados celulares, mecanismos de di-
ferenciación, la propia pluripotencia y otros fenómenos 
celulares relacionados y su comportamiento. 

A diferencia de las células embrionarias, las IPSC 
pueden crearse a partir de células diferenciadas de fácil 
acceso, como los fibroblastos o los queratinocitos epi-
dérmicos, permitiendo la creación de fuentes autólogas 
de diferentes tipos de células para terapia regenerativa 
o el estudio de enfermedades. En este sentido, las IPSC 
pueden obtenerse de fuentes mínimamente invasivas 
del propio paciente (por ejemplo: piel) y diferenciar-
se en LSC, evitando problemas de rechazo inmune del 
receptor en las sustituciones celulares heterólogas y 
además, resolviendo el problema de la disponibilidad 
de células. 

Más recientemente, la reprogramación directa de 
células en diferentes estadios (ya sea pluripotentes o 
somáticas) ofrece uno de los enfoques más promete-
dores en el campo de la medicina regenerativa, con un 
enorme potencial para las aplicaciones clínicas y tera-
péuticas en mayor profundidad. La reprogramación di-
recta se caracteriza por un proceso en el que las células 
somáticas maduras, ya completamente diferenciadas, 
pueden inducirse a otros tipos de células sin pasar ne-
cesariamente por un estado pluripotente. Para tal fin, 
las células pueden ser reprogramadas por sobreexpre-
sión transitoria de factores transcripcionales durante 
un intervalo de tiempo relativamente corto. Las células 
en este estado se llaman células IPS-parciales; respon-

den a diferentes entornos de señalización (por ejemplo: 
factores de crecimiento, citoquinas, agentes inducto-
res, etc.) y tienen la capacidad de dirigir las decisiones 
del destino celular en la reprogramación. 

Para la reparación corneal, la reprogramación direc-
ta sería una gran ventaja, ya que no solo eliminaría las 
etapas pluripotentes (potencialmente cancerígenas) 
sino que también evitaría la producción y caracteriza-
ción prolongada de las líneas IPSC. Como se necesitan 
muy pocas células para la terapia celular en la super-
ficie ocular, la capacidad de expansión limitada de las 
IPSC no sería un factor limitante, así como el tiempo de 
producción, que sería mucho más corto con una meto-
dología más sencilla.

La aplicación de IPSC para el tratamiento de la su-
perficie ocular, aunque presenta grandes perspectivas 
terapéuticas, todavía se encuentra en fases considera-
das pre-clínicas. Con respecto a la aplicación de IPSC 
en el campo de la terapia celular para la patología 
ocular, estas han demostrado ser muy prometedoras 
en el tratamiento de ciertas enfermedades retinianas 
degenerativas, particularmente aquellas que afectan la 
funcionalidad del epitelio pigmentario de la retina de-
bido a su disfunción o muerte. En este contexto, en la 
degeneración macular asociada a la edad (forma atrófi-
ca o atrofia geográfica), las IPSC ya están siendo usadas 
en algunos ensayos clínicos en humanos como terapia 
avanzada basada en células con resultados previos muy 
satisfactorios.

Así, el uso de la terapia basada en células para el tra-
tamiento de las enfermedades oculares presenta muchas 
ventajas, por una variedad de razones: (a) el entor-or-
no intraocular se beneficia de un estado de privilegio 
inmune; (b) el tejido diana a tratar tiene ciertas carac-
terísticas anatómicas y funcionales individuales (es-
pacio sub-retiniano definido y epitelios estratificados 
únicos y especializados); (c) el espacio intraocular es 
pequeño y limitado, tal como lo requiere el tratamiento 
dado el bajo número de células involucradas; y (d) el 
espacio intraocular y la superficie ocular son fácilmente 
controlables mediante sofi sti cados sistemas de diag-s mediante sofisticados sistemas de diag-
nóstico y seguimiento por imágenes que permiten una 
monitorización conveniente con seguimiento clínico sa-
tisfactorio, por ejemplo, mediante inyección de células 
en el espacio sub-retiniano o en el cuerpo vítreo, que 
permite la visualización del efecto terapéutico y posi-
bles complicaciones. Por estas razones, varios ensayos 

Potential role of induced pluripotent stem cells (IPSCS) for cell-based therapy of the ocular surface 
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clínicos, tanto mediante terapia celular como con tera-
pia génica, están siendo llevados a cabo recientemente.

Asimismo, en los últimos años hemos observado de-
sarrollos significativos en el uso de las terapias basadas 
en células combinadas al uso de biomateriales o sustra-
tos biocompatibles para la biosutitución mediante inge-
niería de tejido. Los enfoques actuales para mejorar es-
tas estrategias terapéuticas incluyen la estandarización 
de las condiciones de cultivo con desarrollo de sistemas 
de cultivo libres de xenobióticos, evaluación de nuevos 
sustratos biofuncionales para optimizar la expansión de 
células progenitoras y la eficacia del trasplante, y explo-
ración de fuentes alternativas de células progenitoras 
autólogas. 

Hasta la fecha, la búsqueda de estrategias y enfo-
ques innovadores en el campo de la reconstrucción de 
la superficie ocular ha producido algunos resultados 
alentadores. Así, una fuente emergente alternativa 
de células para tratar la superficie ocular es el uso de 
células progenitoras adultas, que proporcionan un alto 
potencial proliferativo, capacidad diferenciada y menor 
inmunogenicidad; no son tumorígenas y pueden obte-
nerse mediante metodologías mínimamente invasivas. 
Representan un tratamiento más fisiológico, más racio-
nal y menos invasivo. Mientras tanto, las células proge-

nitoras del tejido adulto, como en el caso de las células 
mesenquimales, aunque han mostrado un potencial in-
trínseco para una posible diferenciación epitelial, esto 
aún no se ha logrado.

 Además, las perspectivas de las terapias derivadas 
de IPSC, que pueden producir una variedad de tipos 
celulares, son emocionantes. Aunque las IPSC aún no 
se han utilizado para la reconstrucción de la superficie 
ocular, un estudio reciente ha demostrado una genera-
ción exitosa de células epiteliales corneales. La búsque-
da de fuentes alternativas de células progenitoras para 
el tratamiento de enfermedades de la superficie ocular 
representará siempre un desafío. En este sentido, las 
IPSC representan una opción muy prometedora para 
su aplicación regenerativa de la superficie ocular. En el 
futuro, una comprensión más profunda de las caracte-
rísticas del comportamiento del nicho de las LSC, así 
como de los fenómenos relacionados a la proliferación 
y diferenciación celulares, seguramente contribuirá 
para extender el uso clínico de IPSC en el ámbito de la 
medicina regenerativa de la superficie ocular.

Treball guardonat amb el premi Dr. Joaquim Barraquer, 
2017, de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Ricardo P. Casaroli Marano
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XAVIER IGLESIAS i GUIU

Qualsevol tècnica mèdica nova necessita un temps 
per poder-se instaurar en un hospital universitari com 
és el Clínic de la Universitat de Barcelona. Les tècniques 
de la Fecundació Assistida (F.A.) no són una excepció 
i la pretensió d’aquest treball és la de donar a conèi-
xer els primers dissenys i la posada en marxa d’aquesta 
important secció dins del Departament d’ Obstetrícia i 
Ginecologia d’aquest hospital.

Poc després de l’arribada del Dr. Jesús González Mer-
lo com a catedràtic d’Obstetrícia i Ginecologia i cap de 
Clínica l’any 1969, es va iniciar una línia d’ investigació 
consistent en la recerca d’una tècnica per solucionar el 
problema de l’obstrucció de les trompes de Fallopio, 
causa important de l’esterilitat femenina. Es tractava 
de dissenyar una operació quirúrgica per transplantar 
una trompa de cadàver a una dona estèril per causa 
tubàrica. S’habilità una dependència del Servei per fer 
cirurgia experimental en conilles a fi d’agafar l’habilitat 
necessària per poder fer-ho en la dona. Aquesta depen-
dència fou coneguda com el “quarto de les rates“; hi 
intervingueren en el projecte els Drs. Jaume Urúe, Joan 
i Carles Ribas i Paco Carmona.

Paralel·lament i gràcies al Dr. Pujol Amat i al Dr. Al- i gràcies al Dr. Pujol Amat i al Dr. Al- Dr. Pujol Amat i al Dr. Al-
bert Fortuny es va assistir a cursos sobre Endocrinologia 
Ginecològica a Cambridge i Edimburg on s’estava inves-
tigant ja sobre la possibilitat de fecundacions in vitro 
que es començaven a fer en animals. D’allí va sortir una 
bona relació amb el Dr. R.G. Edwards (premi Nobel per 
aquests treballs) i el Dr. Patrick Steptoe, un ginecòleg 
laparoscopista que van ser els primers d’aconseguir una 
gestació a terme d’una nena amb tècniques de fecun-
dació in vitro, l’any 1978.

Els mals resultats de les tècniques de transplanta-
ment tubàric, a nivell mundial i l’èxit del naixement de 
la Louise Brown per F.A. ens va fer abandonar el projec-
te quirúrgic. Curiosament, avui dia es torna a parlar de  
 
 

 
 
 
 
transplantament, en aquest cas, de matriu ja que s’han 
aconseguit gestacions en dones transplantades amb 
aquest òrgan. 

L’objectiu fou canalitzar els esforços per crear una 
unitat de F.A. en el nostre Departament. El Dr. Fortuny 
va anar a Norfolk, a la Universitat de Virginia amb una 
borsa de viatge de la Universitat de Barcelona, al depar-
tament dels esposos Jones: el Dr. Howard i la Dra. Geor-
geanna Seegar per veure el funcionament d’una unitat 
capdavantera en F.A. De tota manera era prioritari tenir 
un postgraduat format en aquestes noves tècniques i el 
vam trobar en el Dr. Josep Mª Ribas i Barba. 

He de dir que posar en marxa aquesta idea no va ser 
fàcil doncs hi havia reticències a diversos punts i potser 
el més important va ser la d’aconseguir el vist i plau de 
la direcció que hi veia una possible despesa difícilment 
assumible en aquells temps, que vam solucionar fent 
una unitat que seria mixta en el sentit de treballar amb 
malats públics i privats i que d’aquesta manera podri-
en sortir els números. La reticència no era únicament 
per part de la direcció de l’hospital sinó també de gi-
necòlegs que veien amb mals ulls la posada en marxa 
d’aquesta unitat en un hospital públic.

Vam contactar amb el Dr. Celso-Ramon Garcia, pro-
fessor d’ Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat de 
Pennsylvania a Philadelphia que era el Director de la Di-
visió de Reproducció Humana i amb el qual hi tenia una 
certa amistat. El 29 de novembre del 1982 m’envià una 
carta en la que acceptava al Dr. Ribas en el seu Servei 
(Fig. 1 ).

Gràcies a un ajut de la CIRIT (Comissió Interdepar-
tamental de Recerca i Innovació Tecnológica) de la Ge-
neralitat de Catalunya, en Ribas se n’anà cap als EUA 
durant un curs sencer com a Research Fellow in Repro-
ductive Biology and Endocrinology per la Universitat de 
Pennsylvania. ( Fig. 2 ).

Sessions Científiques 

LES BECEROLES DE LA FECUNDAC�Ó ASS�S��DA  
A L’HOSP��AL CL�N�C DE BARCELONA

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2017; 27-28

Catedràtic jubilat d’ Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. 
Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
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L’any 1983 vingué el Sr. Joan Grau com a nou Gerent 
de l’hospital i el primer que li vaig plantejar va ser la 
posada en marxa de la Unitat. Va ser molt receptiu i ens 
ajudà a trobar un espai dins del nostre Departament 
per començar a rodar.

El 12 de juliol de 1984 neix a la Clínica Dexeus la Vic-
tòria Anna que és la primera nascuda amb tècniques de 
F.A. a l’estat espanyol.

Uns mesos abans comunico al Sr. Degà el nostre pro-
jecte de F.A. a fi de que fos avaluat per la Comissió de 
Recerca de la Universitat i presentat a l’Assessora Cien-
tífico Tècnica. ( Fig. 3 ).

Ja teníem la persona encarregada de la part gineco-
lògica del projecte però ens faltava l’altra meitat, és a 
dir la part andrològica sense la qual aquest projecte no 
podria tirar endavant. Teníem l’obtenció de l’òvul i la 
seva transferència a la matriu ben perfilada però ens 
mancava l’obtenció dels espermatozous i la preparació 
dels mateixos per aconseguir la fecundació in vitro. Vam 
trobar la persona indicada: el Dr. Josep Lluís Ballescà i 
Lagarda. En Ballescà va fer la carrera a la nostra Facul-
tat i després s’incorporà al Departament d’Obstetrícia i 
Ginecologia dirigit pel Dr. González Merlo on es formà 
com a ginecòleg i obstetra. S’adonà de que mancava 
gent dedicada a l’Andrologia i tot i no sent uròleg, com 
hauria estat lo lògic en aquells temps, decidí formar-se 
com a Andròleg. Feu una estada al Departament d’Obs-
tetrícia i Ginecologia del Nuffield Hospital a Oxford l’any 
1977 i l’any 1978 es formà al Departament de Fisiolo-
gia de la Reproducció del Karolinska Institut a Estocolm 

amb el Dr. Eliason. Posteriorment ha estat un referent 
en Andrologia al nostre país al punt que arribà a presi-
dir la Asociación Española de Andrología essent quel-
com curiós que aquesta associació fos presidida per un 
ginecòleg i no per un uròleg. També s’ha de reconèixer 
la contribució que va tenir el Dr. Ignasi �rsola ( un com-�rsola ( un com-rsola ( un com-
pany meu de Facultat, amic i uròleg)  en la formació d’ 
en Ballescà ja que s’oferí de forma voluntària i desinte-
ressada a ensenyar-li els problemes i les solucions plan-
tejades pel tractament del baró estèril.

El primer responsable de la Unitat va ser el Dr. Joan 
Vanrell, catedràtic de Ginecologia i Obstetrícia de la 
nostra Facultat. A la seva jubilació el succeí el també 
catedràtic Dr. Joan Balasch i ara que ell s’ha jubilat l’ha 
succeït la Dra. Dolors Manau.

L’any 1998, la unitat de F.A. de l’hospital Clínic ce-
lebrà els deu primers anys de funcionament amb una 
festa a la que foren convidats i van ser protagonistes 
alguns dels nens i nenes nascuts gràcies a la unitat. Em 
sap greu de dir que ni el Dr. Fortuny ni jo mateix hi vam 
ser convidats. Al mateix temps s’inauguraren les noves 
instal·lacions que havien de permetre atendre cinc-
cents casos a l’any com es pot veure a la ressenya del 
diari Avui de dissabte, 21 de febrer del 1998 ( fig. 4 ).

Així és com va gestar-se la unitat de F.A. de l’hospital 
Clínic i que en l’actualitat es un dels centres de referèn-
cia dintre i fora del nostre país.

Xavier Iglesias i Guiu
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Fig.1.- Carta d’acceptació del Dr. Josep Mª Ribas per fer un Fellowship en Re-
productive Biology and Endocrinology per part del Prof. Celso Ramon-Garcia 
de la Universitat de Pennsylvania.

Fig.2.-  Ajut d’ampliació d’estudis i estades a l’estranger per part de la CIRIT 
de la Generalitat de Catalunya.

Fig.3.- Carta al Degà perquè cursi el projecte de “ Fecundació in vitro “ a la 
Comissió de Recerca de la Universitat de Barcelona per a ser presentat a 
l’Assessora Científico-Tècnica.

Fig.4.- Notícia a l’Avui del 21 de Febrer de 1998 sobre la celebració del 10 anys 
de funcionament de la unitat de F.A. i la inauguració de les noves instal·lacions.

Les beceroles de la fecundació assistida  a l’Hospital Clinic de Barcelona
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Miguel GONZÁLEZ ANCÍN; Otis TOWNS

UNA INFANCIA TODAVÍA DESCONOCIDA
Del primer europeo que descubrió la circulación pul-

monar no se conocían documentos antes de 1531, pero 
recientemente hemos tenido la suerte de encontrar 13 
documentos nuevos anteriores a dicho año, que a gran-
des rasgos nos hablan de su devenir en la tercera déca-
da del siglo XVI, bastante antes de su partida hacia Tou-
louse alrededor del año 1528, del final de su infancia y 
juventud. Muy al contrario, de la mayoría de su niñez 
seguimos sin poseer ni un sólo documento, y esto uni-
do a las propias declaraciones de Miguel Servet asegu-
rando haber “nacido en Tudela de Navarra” y llamarse 
“Miguel de Villanueva”, y el hecho de que esto figurase 
en documentos de máximo nivel de inspección, como 
su naturalización francesa, así como que no exista una 
explicación satisfactoria para los pormenores de estas 
declaraciones  nos llevó a realizar una investigación 
-ya iniciada por el servetista González Echeverría hace 
ya muchos años- sobre los documentos de las familias 
conversas de Tudela, y a que los indicios hayan comen-
zado a converger fuertemente en un niño nacido con 
un defecto congénito -una microphothia, posible indi-
cativo de un hipospadias con hernias inguinales asocia-
das- en 1506 de padres convertidos desde el judaísmo 
al apellido Villanueva, en la cercana villa de Cascante, 
pero con su abuelo, tías y sobrinos en Tudela. El padre 
de este niño -el médico maestre Nicolás de Villanueva, 
quien parece responder antes de las conversiones de 
1498 al nombre de rabí Yom Tob Amarillo, médico- fue 
perseguido por la Inquisición en Navarra en 1515, y 
huyó al Principado de Orange, en el Reino de Francia, 
dando lugar a una gran saga de médicos, y viviendo en 
zonas cercanas a Aviñón, zonas en las que luego Mi-
guel de Villanueva diría que residió. ¿Se produjo una 
adopción de este niño por esta situación de desampa-
ro después de 1515 por parte de la familia de Antón 
Serveto y Catalina Conesa de Sigena? ¿Es este niño que 
tiene la misma edad, mismo apellido, conocimiento 
del hebreo, defecto congénito compatible -quizá inca 

 
 
 
 
pacitante y con hernias inguinales- además de otras  
coincidencias como su contacto con el impresor Gaspar 
Trechsel, o que los defensores de Miguel Servet en un 
importante conflicto que surge en 1527 habitaban en 
Cascante? De serlo podría decirnos algo más de su inte-
rés por la Medicina, y también de su Tolerancia, pero a 
día de hoy no lo podemos asegurar.

SU EDUCACIÓN
 Sí que podemos estar seguros de muchos otros as-

pectos que acontecieron a partir de 1518, quedando 
a grandes rasgos definida su educación secundaria, y 
muchos aspectos de su educación universitaria, etapas 
en las que conoció y estudió.  

Uno de los nuevos documentos nos indica que Mi-
guel Servet muy probablemente estuvo estudiando en 
el Estudio municipal de Sariñena, del que no hemos po-
dido averiguar si impartía sólo Gramática o también Ar-
tes. De esta villa era además una persona que nos cons-
ta que conoció, el doctor Juan Quintana, cuya familia 
procedía de Vic, carniceros y mercaderes que se habían 
asentado en la villa de Sariñena hacía algunas déca-
das. Nuestros estudios no revelan a Quintana como un 
erasmista, ni como una persona que afectó significati-
vamente a la educación o inquietudes de Servet, pero 
la importancia del personaje es muy grande en la histo-
ria de la tercera década del siglo XVI, en las decisiones 
del Emperador -del que se convertiría en confesor unos 
años después- sobre asuntos inquisitoriales. También 
parece claro que durante esos años  estaba Servet re-
sidiendo en Sigena, con el matrimonio Antón Serveto-
Catalina Conesa, siendo los progenitores de Catalina 
Conesa de Sariñena, y no de Barbastro, y teniendo el 
matrimonio 7 hijos, y no sólo los dos que se pensa-
ba (de momento 4 hijos y 3 hijas: mosén Juan, Pedro, 
Francisco, Antón, Jerónima, Juana, y Catalina). Posteri-
ormente Servet viajó a Zaragoza, y comenzó a estudiar 
en 1520, en el Estudio General de Artes de la ciudad, un 
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Estudio que otorgaba títulos de validez universal como 
otros Estudios Generales, pero solo en Artes. A su car-
go estaba como Maestro Mayor el maestre Gaspar Lax,  
hijo de un médico homónimo, ya fallecido, que había 
sido tío carnal de Antón Serveto alias Revés. También 
era médico el hermano de Antón Serveto, Ramón Ser-
veto, que había fallecido en 1514, habiendo residido en 
Zaragoza, al igual que lo era el maestre Bernal Albacar, 
primer marido de la hija del dicho Ramón, fallecido en 
1516 , aunque no creemos que Servet conociese a estos 
dos médicos.

En dicho Estudio -todavía controlado por el arzobis-
po de Zaragoza, su “Canciller”- no se enseñaba Medici-
na, sino Artes,  y en concreto en Zaragoza se enseñaba 
Filosofía natural, Filosofía moral, Lógica, Metafísica, y a 
veces Astronomía. El propio Lax, aunque era en la prác-
tica quien tomaba todas las decisiones, era en realidad 
el sustituto del Maestro Mayor, el maestre Juan Tarabal, 
maestro en Artes y doctor en Medicina,  físico personal 
del arzobispo Alonso de Aragón -ya fallecido- que había 
dirigido el Estudio hasta 1520, residía bastante cerca, y 
atendía algunos actos protocolarios, con lo que es muy 
probable que Miguel Servet lo conociese. Por debajo 
del Maestro Mayor -cuya labor docente desconocemos, 
pero que recuerda más a un decano- estaban las figu-
ras de los 4 Maestros en Artes, 4 puestos limitados, los 
cargos que dispensaban las Artes y que se asemejaban 
a los cargos de catedráticos en las Facultades de Artes 
de otros Estudios Generales.

Mientras Servet estudiaba, en los años 1522 y 1523 
fallecieron dos de ellos, Miranda y Ansías, y fueron sus-
tituidos por dos médicos, los maestres Juan Lorenzo 
Carnicer, doctor en medicina por Montpellier, y Juan 
de Villalpando, este todavía estudiante de Medicina en 
Bolonia. Así, Miguel Servet tuvo muy probablemente a 
dos médicos como profesores de Artes cuando conta-
ba entre sus 16 y 18 años, además de a los otros dos, 
los maestres Exerich y Lax, siendo este último a su vez 
Maestro Mayor y uno de los cuatro Maestros en Artes. 
Al final del curso 1522/1523 Miguel Servet obtuvo su 
bachiller en Artes (este documento fija su fecha de na-
cimiento según el plan de estudios de 3 años: 1506), 
y al año siguiente su maestría. Ahora es cuando cobra 
sentido que pudiese saber las Matemáticas que de-
mostraba conocer para ser profesor de Astrología en la 
Universidad de París o sus cálculos de eclipses, su cono-
cimiento geográfico, histórico y matemático para su Ge-
ografía de Tolomeo, o lo familiarizado que estaba con 
las doctrinas aristotélicas. En alguna de estas últimas 

Servet debía de haber desempeñado labores docentes 
en dicho Estudio de Zaragoza, ya que el título de maes-
tría en Artes requería haber ejercido como profesor de 
Artes. Ese mismo año, Lax y otros profesores se reuni-
eron para atestiguar la suficiencia en Artes de mosén 
Pedro Carnicer, un Camarero del Estudio –un cargo infe-
rior de docente- quien quería  ir a estudiar Medicina al 
Estudio de Bolonia, y uno de los testigos fue el maestre 
Miguel Serveto alias Revés. Parece que la vocación del 
joven Pedro Carnicer podría deberse al propio Juan de 
Villalpando, que justo regresó a continuar sus estudios 
de Medicina durante ese mismo año, abandonando los 
dos el Estudio cesaraugustano por la facultad de Me-
dicina boloñesa. Ambos se convertirían en profesores 
importantes allí: Juan de Villalpando daba lecciones de 
Medicina pŕactica, y Pedro Carnicer consiguió el cargo 
de rector del Colegio de España y Facultad de Medicina 
y de Artes en 1530, año en que Servet aseguró que es-
tuvo en Bolonia presenciando la Coronación de Carlos 
V. También sería posteriormente el médico personal del 
archiduque de Habsburgo.  

UNO DE LOS CUATRO MAESTROS EN ARTES DEL 
ESTUDIO

El maestre Miguel Serveto alias Revés consta al año 
siguiente de 1525, interviniendo como testigo en al-
gunos negocios de familiares en Zaragoza de Antón 
Serveto, y en concreto  como el encargado de pactar 
las capitulaciones matrimoniales de su prima Agustina 
Serveto, acuerdo que cerró en septiembre de ese año. 
Es en este momento cuando comienza a aparecer como 
“uno de los cuatro Maestros en Artes del Estudio de Za-
ragoza”, lo cual nos dice que ya ocupaba uno de los pu-
estos de docente al máximo nivel en el Estudio. Era por 
tanto una persona con peso académico, con profesores 
asociados, con repetidores de sus lecciones, y muy pro-
bablemente con estudiantes criados. Además, no debe-
mos olvidar que sus antiguos profesores eran ahora sus 
colegas docentes, y entre ellos el ya mencionado maes-
tre Juan Lorenzo Carnicer, que publicó traducciones al 
castellano de la obra de flebotomía de Antón de Aviñón 
y de la obra de Chauliac. Un médico de acción que pron-
to abandonó dicho Estudio, y que se volcó en el ejerci-
cio de la Medicina en el Hospital de Gracia, y en otros 
servicios en la ciudad de Zaragoza, personaje con publi-
caciones y actividades significativas,  que seguro cono-
cía perfectamente su excompañero el maestre Miguel 
Serveto. Asimismo, algunos de los cuatro Maestros en 
Artes enseñaban también Gramática, Retórica y Poesía 
a través de obras de autores clásicos, y también se leían 

Miguel Servet: su educación y los médicos con los que convivió a través de nuevos documentos



32 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 33, número 1, Gener - Març 2018 - ISSN: 1133-32866

en el Estudio obras de Erasmo, ya que el propio Lax era 
amigo de varios erasmistas, tanto de micer Miguel Don-
lope en Zaragoza como de otros en París. Esto coincide 
con la vocación docente para los más pequeños que en 
el futuro mostrará Miguel Servet, con sus ediciones de 
obras anónimas al castellano publicadas con Jean Fre-
llon y socios de este, obras gramaticales y poéticas -al-
gunas de Erasmo- como sus Dísticos de Catón (1543), su 
Retratos o Tablas (1543), Las ocho partes de la oración 
(1549), o La belleza de la lengua Latina (1551).

En junio de 1526 Servet continuaba residiendo en Za-
ragoza, y le compró todos los bienes a una viuda, segura-
mente con vistas a protegerlos de una expropiación por 
las deudas de su marido, un alzamiento de bienes, que 
completaría con la devolución de los mismos en marzo 
de 1527. En 1526 obtuvo su título de maestro en Artes 
el maestre Antoni Teixidor, procedente de la diócesis de 
Vic, que se convertiría en uno de los cuatro Maestros 
en Artes durante el curso siguiente, y en 1530 en cate-
drático de Lógica y Filosofía natural del Estudi General de 
Barcelona. El 25 de enero de 1527  Miguel Servet estuvo 
presente en la expedición de un título de bachiller para 
un alumno por parte de Lax, luego tenía buena relación 
con el claustro al menos hasta dicha fecha. Pero el joven 
profesor se desplazó por motivos que desconocemos a 
la ciudad de Salamanca, ya que a mediados de febrero 
consta como habitante de esta ciudad, cuando el clérigo 
y maestro del Estudio de Sariñena lo nombró procurador 
para que fuese a León a cobrar una renta que debía per-
cibir. Apenas un mes después volvió Servet a Zaragoza. 
Muchas cosas interesantes ocurrieron entonces, el epi-
sodio de la viuda que hemos mencionado, y la impresión 
de la obra de Gaspar Lax Questiones phisicales -de Filoso-
fía natural, y específicamente de Física- con letras de oro.

LA AGRES�ÓN DE LAX A SERVE� Y SU EX�L�O ACA-
DÉM�CO DE �527

Tan solo 11 días después sucedió algo que debió de 
conmocionar al Estudio General de Artes: el maestre 
Gaspar Lax y el maestre Miguel Serveto alias Revés pa-
recían haber tenido una reyerta muy seria por la que 
firmaban paz foral, y esto reflejaba casi siempre asun-
tos muy serios, como heridas de arma blanca, golpes 
importantes, o intentos de asesinato. Este choque en-
tre un catedrático del Estudio y su Maestro Mayor de-
bió de resonar entre los alumnos de Artes y todos los 
docentes de la primitiva Universidad de Zaragoza. Las 
causas nos son desconocidas, pero las más probables 
son un enfrentamiento por ideas teológicas o un plagio 

por parte de Lax en la obra que había comenzado a im-
primirse apenas 11 días antes. Recuérdese que Lax era 
una persona extremadamente célebre e influyente en 
el mundo académico, por lo prolífico y gran aceptación 
de sus obras. Controlaba totalmente el Estudio de Za-
ragoza, pero también tenía amigos (incluidos rectores 
y catedráticos), e influencia en todos los Estudios Ge-
nerales de la península. Así, parece que Miguel Serve-
to alias Revés fue expulsado del Estudio de Zaragoza y 
tuvo que irse al Estudio de Toulouse porque Lax bloqueó 
todas sus posibilidades académicas en los Estudios más 
cercanos, situación a la que parece que se sumó la de 
que Antón Serveto era primo del célebre Gaspar Lax, y 
parece que la familia de Antón Serveto-Catalina Conesa 
y los parientes de Zaragoza de estos se sumaron a la de-
fensa del flamante excatedrático de París, y al rechazo 
del joven maestre Miguel Serveto alias Revés.

Quizá ahora entiende mejor por qué este excatedráti-
co del Estudio de Zaragoza -Servet- mandó su libro he-
rético en 1532 al arzobispo de Zargoza, y que la Inquisi-
ción comenzase a buscar las obras del “maestro Revés” 
en Zaragoza. Esperemos que algún día conozcamos 
mucho más de estas u otras etapas de este entrañable 
genio del siglo XVI, que parece que sufrió desde muy 
jóven lo que es ser rechazado por el poder y la familia.

Bi�liografía
González Ancín, M., Towns, O (2017),  Miguel Servet en Es-

paña (1506-1527). Edición ampliada,Tudela, Imprenta 
Castilla, ISBN 978-84-697-8054-1.(Edición digital idéntica 
en SSRN:

https://ssrHYPERLINK“https://ssrn.com/abstract=3093969” 
n.com/abstract=3093969 )

González Echeverría, F. J. (2011) El amor a la verdad. Vida y 
obra de Miguel Servet, Imprenta Navarro y Navarro, Za-
ragoza, col. Gobierno de Navarra, Departamento de Re-
laciones Institucionales y de Educación del Gobierno de 
Navarra.

González Echeverría, F.J. (2017), Miguel Servet y los impreso-
res lioneses del siglo XVI, tesis doctoral, Universidad Naci-
onal de Educación a Distancia, directores D. Carlos Martí-
nez Shaw y Luis Jesús Fernández Rodríguez.

González Echeverría, F. J., Fuentes Sagaz, M., Paniagua Arella-
no, J. A., López Vallejos, A., Viñes, J.J., Miguel Serveto o Mi-
guel De Villanueva. Conmemoración del 450 aniversario 
de la muerte de Miguel Servet, 1553. Temas de Historia de 
la Medicina. VV.AA. Gobierno de Navarra, Departamento 
de Salud, Pamplona.

Fuentes Sagaz, M. (1999), Miguel Servet (1511-1553), Barce-
lona, J. Uriach & Cía.

Miguel González Ancín; Otis Towns



33Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 33, número 1, Gener - Març 2018 - ISSN: 1133-32866

Sàtira i humor en medicina

UN “�BO” DED�CA� ALS ME�GES

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2018; 33-34

Begonya TORRES i GALLARDO

Avui volia presentar-los una curiosa revista publica-
da per l’Editorial Bauzà de Barcelona en 1928. Aques-
ta editorial publicava el famós TBO i la revista Mar i 
Cel.  La revista té un títol prou descriptiu: Historias de 
Médicos. Más de 300 historias y anécdotas ilustradas 
por Urda. La major part del contingut de les seves 32 

pàgines són com petits acudits i en cada pàgina hi tro-
bem una o dues caricatures. El dibuixant Manuel Urda 
Marín (1888-1974), fou el primer director artístic de 
TBO (1918-1922), revista amb la que col·laborà fins poc 
abans de la seva mort. Col·laborà amb altres revistes 
com En Patufet, Follets, Monos, Pulgarcito, Yumbo, 
Nicolás o El Coyote. Vegem alguns de les caricatures 
d’aquesta petita obra que pot trobar-se a les llibreries 
de vell. 
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Papers de l’arxiu

ESTEVE CAMPÀ, METGE CORRESPONENT DE LA REIAL ACADÈMIA 
DE MED�C�NA DE BARCELONA� �8�8� NO�A BREU� N�SSAGA

Marc XIFRÓ i COLLSAMATA; Àngels  GALLEGOS i PANIELLO; Jacint CORBELLA i CORBELLA
Arxiu RAMC

RESUM: S’aporten algunes dades sobre el metge Esteve Cam-
pà, que exercí a Folgaroles i inicià la presencia de tres met-
ges de la seva nissaga a la RAM  de Barcelona. El segon era 
Climent Campà i Cardona, que va ser subdelegat del partit 
mèdic de Vic, durant bastants anys, i autor de diversos tre-
balls enviats a l’Acadèmia. El tercer Francesc Campà i Porta 
estudià a Barcelona,  on es formà amb Joan Rull, i fou cate-
dràtic de’Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de Medicina 
de València, de la que fou degà, i després de Barcelona. Autor 
d’un text important en el seu temps.  Un fill d’aquest, Josep 
M. Campà i Sanmartí feu la tesi en la mateixa especialitat. Un 
altre, Francesc, també metge, l’any 1917 regalà a l’Acadèmia 
la biblioteca del seu pare. 

PARAULES CLAU: Esteve Campà; Climent Campà; Francesc 
Campà; Nissagues mèdiques; Folgaroles; Vic.

El doctor Esteve Campà va ser nomenat membre cor-
responent de la Reial Acadèmia de Medicina de Barce-
lona l’any 1818.  Consta aleshores que residia a Folgaro-
les, a la comarca d’Osona. 

Els Su�delegats� L’any 1831, per ordre de la Reial Jun-
ta Superior Gubernativa de Sanitat del Regne es va ma-
nar que tots els sanitaris (metges, cirurgians, apotecaris 
i llevadores), enviessin les seves dades professionals, 
sobre el lloc on havien estudiat i dates dels seus títols.  
L’ordre es va cursar través de les Acadèmies de Medici-
na, i la de Catalunya ho va trametre als que aleshores 
es deien “Subdelegats mèdic de partit”, que s’havien 
reorganitzat el mateix any. Aquests van haver de com-
plir una tasca que tingué bastantes resistències i es va 
poder fer només en part.  Molts metges i cirurgians van 
respondre i els documents estan a l’Arxiu Històric de 
l’Acadèmia. Suposem també que les dades de bastants 
partits mèdics s’han anat extraviant al llarg dels anys i 
trasllats de la seu de l’Acadèmia, o per altres factors. 

Es manava que la resposta fos escrita “de puño y le-
tra”, pel propi sanitari, el que ha permès obtenir mostra 
caligràfica de bastants i la signatura de gairebé tots els 
professionals que van complir.  Sovint es comprova que 
el text està en bona lletra, seguint models diversos, i 

que la signatura és amb lletra bastant diferent, gairebé 
sempre més dolenta, però a més amb la seva rúbrica.  
En altres el text sembla escrit directament pel mateix 
metge, que no devia tenir ajudant que li pogués escriu-
re. De tota manera els documents són sempre curts.

L’explicació més visible per donar aquesta ordre era 
que hi havia una proliferació d’intrusisme en l’exercici 
de les feines sanitàries, molts “curanderos”, el que cre-
ava problemes de denúncies, i s’hi havia de posar or-
dre.  La realitat era, a més, que així es tenia un cens de 
sanitaris, el que permetia un control de les professions, 
i si calia fer una recaptació de contribucions. Ja s’ha dit 
que hi hagué una certa resistència.  Del seu estudi tam-
bé se’n pot deduir el que després se n’ha dit el grau de 
cobertura sanitària de la població.  També va ser inte-
ressant en un temps on hi havia baralles professionals, 
amb denúncies a nivell local, entre metges i cirurgians, 
per invasió de competències.

El Dr� Esteve Camp�� Un d’aquests documents cor-
respon al metge Esteve Campà i és una de les poques 
referències que n’hem vist fins ara. Aquí es transcriu:

* “Estevan Campà, residente en el pueblo de Folga-
rolas, Corregimto de Vich graduado en la Universidad de 
Cervera en el dia 25 de febrero de 1803 ÿ hecho socio de 
la Rl. Academia de Medicina Práctica por diploma dado 
en Barña el dia 7 de abril de 1818” (1)

Notem que l’accent sobre la lletra “a” de Campà, en 
el manuscrit és un accent recte, pla. En el document 
posterior, la carta de tramesa, l’accent a la signatura és 
agut i començant, més gruixut,  per baix. – També cal 
notar l’abreviatura de Barña, bastant habitual en els 
escrits dirigits a l’Acadèmia. – Alguna vegada, no aquí, 
hem vist Barña. Acompanya una carta de tramesa a l’Aca-
dèmia, amb la mateixa lletra i signada, que diu:

“Folgarolas 1 Agosto de 1831. -- D.D. Rafael Nadal 
– Muÿ Sor mio: deseando continuar en la clase de Socio 
de la nueva Academia de Medicina ÿ Cirujia  de Barña, 
remito a V. la nota  qe me previene con oficio de 1 del 
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próximo pasado Julio, delegando al Pbro Dr. Bernardo –
iena (¿), residente en esa Capital para recibir el Reglamto 
y demás qe tenga acordado la Academia, como para en-
tregarle ocho reales. -- Con esta ocasión se repite a la 
disposición de V. su afecto s.s. Q.B.S.M.  Estevan Campá  
(rubricat)” (2).

* El segon cognom.  Tanmateix en un altre document 
de l’Acadèmia amb motiu d’un informe a fi de  proposar 
metges de Vic per concedir-los la medalla d’Epidèmies,  
per la tasca feta quan l’epidèmia de còlera de 1854 i 
1855, un d’ells és Esteve Campà i Campà (3).

Posteriorment, analitzant les Actes dels Plens de 
l’Acadèmia (4),  es troba el seu nomenament a la Junta 
del 7 d’abril de 1818, es diu:  “José Campà y Figuerola, 
cerca Vic” el que reflecteix una certa contradicció, amb 
la informació de gairebé quaranta anys més tard. 

* Comparació amb el “cens” de 1840.  Amb les dades 
recollides de la dècada dels anys 1830-40 es va presen-
tar l’any 2011 un treball que permetia fer un cens bas-
tant aproximat dels metges i cirurgians  que exercien a 
Catalunya, en resum: un total de 1330 titulats, dels que 
616 eren cirurgians, 327 metges i 387 tenint la doble 
titulació de metges i cirurgians (5). En aquest treball hi 
ha les dades del partit de Vic (6). I s’hi troben 48 metges 
i cirurgians, entre ells dos amb el cognom Campà (7).     

Estan subdividits segons la titulació. El primer és Cli-
ment Campà que consta com a metge-cirurgià, és a dir 
amb facultat per a exercir les dues titulacions, que fou 
subdelegat. Entre els metges el primer és Esteve Campà 
que, per altres fonts, sabem que és el pare de Climent. 

En el Diccionari Biogràfic de Metges Catalans en la 
primera edició (1981) Esteve Campà no té entrada prò-
pia. Però si que se’l cita a l’article Campà i Cardona, Cli-
ment, i es diu “Fill del metge Esteve Campà que exercí 
a Vic (8). En la segona edició, en fase de revisió, es diu: 
“Campà, Esteve. N. a Bagà (Berguedà). Metge docu-
mentat a Folgarolas l’any 1780, i posteriorment a Vic, ja 
en el primer terç del segle XIX”. La informació ha estat 
donada per Joan Pujol. 

Igualment trobem la cita dels dos metges Campà, 
pare i fill, en la Guia de forasteros de Barcelona de 
1842: Es diu: “Cirujanos: D. Esteban Campá, p. del Pa-
raíso; Médicos-Cirujanos: D. Clemente Antonio Campá, 
p. del Paraíso” (9). 

No hem vist la data concreta de mort del Dr. Esteve 
Campà. Podem suposar que va ser l’any 1866.  Ens ba-
sem en l’anàlisi de les llistes d’acadèmics corresponents 

que es publiquen al final de la memòria anual de l’Aca-
dèmia. A la del 1866 Esteve Campà està amb el núm. 
9 d’antiguitat. En la de l’any següent, 1867, ja no hi és 
(10). A la revista “El Compilador Médico”, de 1868, hi ha 
una necrològica, signada per F. Feu, referida a Climent 
Campà, que sembla que també havia publicat a El Siglo 
Médico. Fortià Feu era farmacèutic a Vic. En canvi no 
n’hem trobat cap, fins ara, d’Esteve Campà.  Cal dir que 
els descendents van morir relativament joves, el seu fill 
Climent als 56 anys, i el nét Francesc, als 53.    

Una �uarta generació.  No sabem si Esteve Cam-
pà va tenir algun antecedent de metge o cirurgià. En 
tot cas és, fins ara, el primer documentat d’una sèrie 
successiva de quatre generacions de metges. Els tres 
primers són Esteve, Climent i Francesc de Paula, el de 
curriculum més brillant. Fills d’aquest en coneixem dos 
més.  Josep Campà i Sanmartí, autor de “Tratamiento 
eléctrico de los fibromiomas uterinos” (B. 1891) (11), i 
Francesc de P. Campà “que cedió los libros de su difunto 
padre,el catedrático de la Facultad de Medicina... doc-
tor don Francisco de P. Campá”   (11).

NOTES
1. Lligall de 1831. 
2. Ibid. Document de tramesa
3.  Corbella, J: “Cens de metges catalans de l’any 1840. Dades 

de l’Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya”, 
Gimbernat 2011, vol. 55, pp. 89-170. v. p. 93.  

4. Llibre d’Actes II, 1795-1824, p. 424 
5. Corbella,J:  loc. cit nota 1 
6. loc. cit. pp. 156-159. 
7. Arx. Hist. RAMC, lligall 22, 1840, núm. 144.
8. Calbet,JM; Corbella, J: DBMC, B. 1981-1983, 3 vols, v. tI, p. 

106, núm. 888).  
9. “Guia de forasteros de Barcelona y de las fábricas de las 

cuatro províncias de Cataluña”, Barcelona (Impr. Libr. M. 
Saurí) 1842, p. 109.

10. Actes de les sessions inaugurals.  Porten al darrere el llis-
tat d’acadèmics. En la dels membres  corresponents l’any 
1866, Esteve Campà té el núm. 9 d’antiguitat. En la de 1867 
ja no hi és. 
11. Dic. Biogr. 1981, t. I, p. 107, núm. 890. 
12. Coroleu, W.: Memòria del curs de 1917, llegida a la 

sessió inaugural de 27 de gener de 1918”, p. 19
    
Nota: Aquest treball ha rebut un ajut del programa de re-

cerca de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estu-
dis Catalans.  

Marc Xifró i Collsamata; Àngels  Gallegos i Paniello; Jacint Corbella i Corbella
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1.  Document de tramesa a la RAM. 1831. Signatura

Esteve Campà, metge corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. 1818. Nota breu. Nissaga

4. Llistat d’Acadèmics Corresponents. 1824.

2.  Dades de la Guia de Forasteros de Barcelona, 1842

3.  Manuscrit del Dr. Esteve Campa donant les seves dades a 
l’Acadèmia 
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Jacint CORBELLA i CORBELLA 
Acadèmic numerari

Resum: Es dóna notícia de Thomas Goulard (1697-1784), 
nascut a Tolosa de Llenguadoc i exercint a Montpeller. Va fer 
una obra extensa i tingué bona fama en el seu temps. Es donà 
el seu nom a un medicament a base de subacetat de plom, 
conegut com a aigua de Goulard. Destacà sobretot en el trac-
tament de malalties de l’aparell urinari. La seva obra va tenir 
una certa difusió a Espanya. 

Paraules clau: Thomas Goulard. Subacetat de plom. Aigua 
de Goulard. Cirurgia. Montpeller. Toulouse.

Thomas Goulard (1697-1784) era un cirurgià del 
Llenguadoc que va tenir una certa fama durant el segon 
terç del segle XVIII. Havia nascut a la regió de Tolosa 
i va exercir gairebé tota la seva vida com a cirurgià a 
Montpeller. Va desenvolupar pràcticament tota la seva 
activitat en el país occità. Introduí algunes variants 
d’instruments i un medicament, ben popular en el seu 
temps, conegut com a aigua, loció, cerat, o extracte de 
Goulard, fet que ha donat continuïtat en el record del 
seu nom. És una solució de subacetat de plom, que ser-
ví com a antisèptic i càustic. 

Havia nascut a Saint-Nicolas-de-la-Grave, poblet on 
el seu pare era metge pràctic, el 3 de març de 1697. Està 
prop de Montalbà, administrativament al Llenguadoc, i 
ara en el departament de Tarn-et-Garonne. Va estudiar 
cirurgia a Montpeller, on exercí. Féu tasques de cirur-
già militar, i des del 1749 fou cirurgià major de l’Hospi-
tal Real i Militar de Saint-Louis, a Montpeller. Allà  fou 
professor d’Operacions durant bastants anys, de 1759 
a nominalment fins a 1784, juntament amb Bartomeu 
Vigarous. Quan ja era prou gran, va haver de tenir un 
substitut: es designava com a “survivancier”, Jean Pou-
tingon, que el succeí en morir. També des del 1749 fou 
encarregat de les demostracions d’anatomia a la uni-
versitat de Medicina de Montpeller. Tenia relativament 
bona fama com a cirurgià pràctic i ja el 1733 havia estat 
admès com a membre de la Societat Reial de Ciències 
de Montpeller. Va morir a Montalbà el 16 de gener de  
 

 
 
 
1784. Aquesta és la data que dóna, i repeteix de mane-
ra documentada, Louis Dulieu que és el màxim histori-
ador de la medicina de Montpeller (1). En algun lloc se 
cita la data de 1790. 

Té una obra escrita relativament extensa, considera-
da en el seu temps, tant en l’àmbit quirúrgic com de la 
terapèutica externa. Introduí un medicament, d’ús ex-
tern a base de plom, que va tenir una considerable difu-
sió en el seu temps. El plom va tenir bastanta importàn-
cia com a medicament durant segles, quan encara es 
valorava poc la seva toxicitat i Goulard en va ser un dels 
seus difusors. L’aigua, a base de subacetat de plom, fou 
coneguda també com a “eau de Saturne” (el plom era 
un mineral relacionat amb el planeta Saturn en l’alquí-
mia antiga, d’on ve el nom de saturnisme), i també com 
a “Eau végéto-minérale”. Igualment se li ha dit “aigua 
blanca”, perquè era una solució d’aspecte blanquinós. 

Els cirurgians s’ocupaven també de la patologia de la 
pell, de les malalties venèries, i de l’orina. Per tant el 
seu camp d’actuació en els malalts era considerable. De 
fet els cirurgians estan entre els precursors de la urolo-
gia. L’aigua blanca s’administrava en forma de bugies o 
per sonda, en el tractament de la gonorrea, sembla que 
amb resultats acceptables. D’aquí en vingué una gran 
part de la seva difusió. 

Aquesta aigua de Goulard no s’ha de confondre amb 
l’aigua de Burow, a base de subacetat d’alumini, que 
es va difondre en el segle XIX, per Karl August Burow, 
(1809-1874) cirurgià i oftalmòleg de Koenigsberg, on  
tenia una clínica important. És una altra cosa. 

Referència dels seus lli�res i escrits. Ja s’ha indicat 
que en bona part són de contingut específic urològic. 
Altres són més generals. Van tenir difusió i influència en 
altres països, algun es traduí a l’anglès i bona part de la 
seva obra també es publicà a Alemanya. Tanmateix va 
tenir alguna difusió a Espanya i, fins i tot, hi ha alguna 
edició a Barcelona (2, 3, 4). 

Medicina d’Occitània

DE QUAN EL PLOM ES FE�A SERV�R EN �ERAPÈU��CA�  
L’A�GUA DE GOULARD (�697 – �784)

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2018; 38-41
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La primera obra que esmenta Dulieu és una “Mémoi-
re sur la litothomie” que va presentar a la Societat de 
Ciències de Montpeller l’any 1733, i que es va publicar 
en resum el 1736.  

En la mateixa línia hi ha la “Mémoire sur l’opération 
de la taille”, presentada a la Societat Reial de Ciènci-
es de Montpeller, Publicada el 1745, per l’impressor J. 
Martel. Sembla que hi ha una nova edició, amb el ma-
teix títol, el 1776. 

També en el camp de les vies urinàries hi ha la 
“Mémoire sur les maladies de l’urètre et sur un remède 
spécifique pour les guérir, de même que beaucoup d’au-
tres maladies chirurgicales”, en edicions de Montpeller 
de 1746 i 1752. Aquí ja es troba el pas a l’aplicació més 
preferent a patologia urinària. 

Encara en aquest vessant principalment urinari, 
d’origen veneri, hi ha “Remarques et observations sur 
les maladies vénériennes, avec une édition des mala-
dies spécifiques de l’urètre et la composition des bou-
gies spécifiques pour guérir les embarras de ce conduit 
et autres formules nouvelles très utiles pour le traite-
ment des maladies vénériennes”. (Pézenas, Montpellier, 
1760). Va ser un escrit important en el seu temps que 
fou traduït a l’anglès. 

També “De la composition des bougies”, Montpellier, 
1751. I encara cal esmentar una “Letre a M. de la Marti-
nière sur les bougies pour les carnosités””, (Montpeller, 
1751). 

Amb un abast més general va publicar ”Sur quelques 
nouveaux instruments de chirurgie”, treball que havia 
presentat a l’Acadèmia de Ciències. 

Com passava sovint cap el final de la seva activitat es 
recollien els treballs en obres completes, o si més no es-
collides. Els escrits de Goulard entren en aquest costum. 
Així s’assegura una certa conservació. Les “Oeuvres de 
chirurgie”, es van publicar en dos volums a París el 1762 
i 1767, quan l’autor entrava en la setantena. També hi 
ha edicions de Montpeller el 1770 i de Liège el 1779. 
A Alemanya es van publicar a Lübeck el 1767 i 1772. I 
encara com a “Oeuvres choisies” a Frankfurt, el 1781. 

Fora d’aquesta llista, hi ha notícia, en el mateix text 
de Dulieu, del “Traité sur les effets des préparations de 
plomb, et principalement de l’extrair de Saturne, em-
ployé sous différentes formes et pour differentes mala-
dies chirurgicales” (Pézenas, 1760) (5).

-- Últims anys. Quan ja s’era vell, i s’estava amb greus 
impediments físics, era costum conservar el càrrec, però 
nomenat un suplent, amb dret a successió, és el que es 
deia un survivancier. Els va tenir tant en l’assistència de 
l’Hospital, com en l’ensenyament. En el primer cas Jean 
Poutignon i a l’ensenyament Jean B. Laborie. Tingué 
una doble cataracta, que li impedia greument la visió. 
Decidí operar-se, i en aquell temps hi havia dues tècni-
ques amb els seus adeptes. Una era extreure el cristal-
lí, i altre abatre’l, deixant-lo dins de l’ull. En operacions 
separades se’n va fer un ull amb cada tècnica, i les dues 
vegades acabà malament, amb ceguesa pràcticament 
total. Morí als vuitanta-sis anys. 

La seva valoració, més a posteriori, va ser una mica 
discutida. El diccionari de Dechambre, tot i que li de-
dica gairebé mitja pàgina, en diu: “Chirurgien qui a fait 
beaucoup parler de lui...”. Aleshores en dóna només els 
títols que es posa a la portada d’una de les seves obres. 
I acaba. “Quoi qu’il en soit...” i “heus aquí la llista de les 
seves obres”. No sembla un to d’elogi sinó més aviat de 
dubte crític. (L’article està signat amb les inicials A.C., 
que corresponen a A. Chereau) (6).

En canvi Dulieu el considera més valuós Diu: “ja sa-
bem que Thomas Goulard va preparar tot tipus de pro-
ductes a base de l’extracte de Saturn, és a dir de suba-
cetat de plom. Per l’autor va ser una panacea gairebé 
universal, fins aleshores desconeguda. Va demostrar 
que era un medicament d’ús tòpic potent, i va ampliar 
el seu ús a gairebé tota la dermatologia i les malalti-
es venèries, que havia de tractar a l’Hospital militar de 
Sant Lluís”. El valora: “Goulard no era un xerraire abu-
sant del seu públic. Volia convèncer a tothom amb fets 
concrets. Ell, i els seus col·legues, van tractar milers de 
malalts seguint el seu mètode. No podem dubtar de to-
tes les publicacions, a tot França, que expliquen els seus 
resultats...”. I acaba recordant que encara persisteix en 
els tractaments amb el nom d’ “eau blanche”. Li accepta 
com a mínim la bona fe (7). Recordem que la diferència 
d’idees sobre diversos tractaments ha estat sovint, i a 
totes les èpoques, causa de polèmiques intransigents. 

El seu coneixement a Espanya. La seva obra va ser 
traduïda per Josef Ignacio Carballo de Castro, amb el 
títol “El cirujano instruído. Modo fácil y barato de curar 
casi todas las enfermedades externas” “diferentemente 
modificada escribióla en francés Mr. Goulard y la tra-
duce... el Dr. D. Josef Ignacio Carballo...”. Madrid, 1783 
(8). També hi ha la “Cartilla de Cirujanos y manual para 
todos deducida de las observaciones de Mr. Goulard, ci-

De quan el plom es feia servir en terapèutica. L’aigua de Goulard (1697 – 1784)
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rujano de la Academia de Montpellier...””...por el lic. D. 
Vicente Ferrer Gorráiz Beaumont y Montesa...” Barcelo-
na (Herederos Ángela Martí), 1780. Poc abans, el 1778 
s’havia publicat a Madrid (9). El propi Gorráiz diu d’ell 
mateix: “Presbítero, profesor de Theologia y aficionado 
a Medicina”. Ha fet el salt de la medicina seriosa i amb 
formació que justifica el títol, a la medicina popular i 
divulgativa. També sabem que anys abans hi hagué una 
polèmica entre el P. Vicente Ferrer i el Dr. Vicente Pé-
rez, dit “el médico del agua” que en el llibre de Palau és 
citat com “la guerra de los médicos” (10). Hi ha encara 
l‘edició de la “Memoria acerca de las enfermedades de 
la uretra y de su remedio específico para su curación”, 
traduïda per Antoni Segarra (11).

Notes
1. Dulieu, Louis: “La Chirurgie à Montpellier de ses origines 

au début du XIXe siècle”, Montpellier (Les Presses Univer-
selles), 1975, pp. 263-264. Dóna també relació detallada 
de les seves obres. – v. t: v.t. Dulieu, Louis: “La Médecine à 
Montpellier” tome III (“Époque classique”), 2 vols. Toulou-
se (Les Presses Universelles) 1986, v. pp. 300-302

2. La relació d’obres de Th. Goulard, a més de les cites de Du-
lieu, es troba bé a l’article del Dictionnaire de Déchambre 
y a la referència del llibre de Bayle et Thillaye (notes 3 i 4), 
més d’altres fonts. 

3. Déchambre, A (Directeur): “Dictionnaire Encyclopédique 
des Sciences Médicales”, (secret. réd. L. Hahn) Paris (Asse-
lin et Cie; G. Masson), 1883, 4e série t. IX, p. 763). L’article 
està signat A.C. (A. Chereau)

4.. Bayle et Thillaye: “Biographie Médicale par ordre chrono-
logique”, reed. Amsterdan (B.M. Israel), 1967, pp. 703-704

5. Dulieu, L: “La Chirurgie à Montpellier”, loc. cit. p. 193. 
6. Déchambre, loc. cit nota 3. 
7. Dulieu, L: La médecine à Montpellier” (cit. nota 1, t. III, 1a 

part. pp. 300-302.
8. López Piñero, José Maria, (dir) et al: “Bibliographia Medica 

Hispanica. 1475-1950. Vol. III. Libros y folletos, 1751-1800” 
Valencia (Univ. Valencia) 1992. pp. 120-121. (cites núm. 
562 i 563). Se citen dues edicions: de Madrid (Oficina Ma-
nuel Martín), 1773; i Madrid (Imprenta Real) 1783, les dues 
amb 172 pp. 

9. López Piñero, JM. Ibid. p. 121, cita núm. 563
10. En el llibre de Palau se cita també (vol.... p. 316), núm. 

106291. “Cartilla de Cirujanos y Manual para todos, Dedu-
cida de las observaciones de Mr. Goulard” Madrid, 1778, 

També: “Idem. Barcelona, En la Impr. De los Herederos de 
Maria Ángela Martí. Plaza de san Jayme, 1780, núm. 
106292, i encara: --- Idem. Madrid, 1785, tots ells en 8o. 
Diu: es la segunda edición de Madrid, núm. 106293.

11. Madrid, (Antonio Muñoz del Valle), 1786, v. López Piñero 
et al. Loc. cit. t. III, p. 121 (núm. 564)

Jacint Corbella i Corbella
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“Traité sur les effets des préparations de plomb, et principalement 
de l’extrait de Saturne...” Pézenas 1760. (id)y

Portada “El cirujano instruido”, 1783 (europeana) (trad, Carballo)

“Cartilla de Cirujanos” Madrid, 1780. (trad. V.F. Gorráiz)

“Oeuvres de chirurgie” de Mr. Goulard” Montpeller, 1770 (id)
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1- MOVIMENT DEL PERSONAL ACADÈMIC 

Baixes

Durant l’any 2017, l’Acadèmia ha hagut de lamen-
tar la pèrdua de dos acadèmics numeraris: els Molt Il-
lustres Doctors Joan Rodés i Teixidor i Jesús González-
Merlo

Dr� Joan Rodés �eixidor, (�938�20�7)

Nascut a Barcelona l’any 1938. Va ampliar estudis a 
Paris a l’Hospital Saint Antoine amb el Professor Caro-
li al servei d’Hepatologia i malalties biliars. Doctor en 
Medicina a la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Barcelona i Catedràtic de Medicina a la mateixa. La 
seva activitat professional sempre va estar vinculada a 
l’Hospital Clínic on va exercir diversos càrrecs com ara 
Director Mèdic (1984-1986), Director de Recerca (1997-
2003) i Director General (des de juny 2003). L’any 1972 
creà la Unitat d’Hepatologia a l’Hospital Clínic, on liderà 
un grup reconegut internacionalment. Fruit d’aquesta 
tasca són els més de 500 articles originals publicats en 
les revistes de més impacte de l’especialitat, a més dels 
nombrosos capítols de llibre i edició de llibres. Entre ells 
l’Oxford Textbook of Hepatology, co-escrit per molts au-
tors i coordinat per un equip en el que hi participava 
activament que ha tingut varies edicions i ha estat el 
llibre de referència per tots els hepatòlegs. L’any 1997 
creà l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i 
Sunyer (IDIBAPS) del qual va ser director i que va ser 
clau pel desenvolupament de la recerca a l’Hospital Clí-
nic. Va ser mereixedor de diversos premis, entre els que 
destaca la Creu de Sant Jordi. Ingressà a la RAMC l’any 
2002. 

Dr� Jesús González Merlo (�926�20�7) 

Nascut a Alcázar de San Juan (Ciudad Real), d’on és 
fill predilecte i on hi ha un carrer que porta el seu nom. 
Doctor en Medicina per la Universitat Complutense de 
Madrid on va ser deixeble del Professor Botella Llusià. 
Amplià estudis a Heidelberg (Alemanya) formant-se  
 

 
en Colposcòpia i en Anatomia Patològica ginecològi-
ca. Catedràtic al 1969 de la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona y Director del Departament 
d’Obstetrícia i Ginecologia. Professor Emèrit al 1991. 
Va ser Professor Honorari de la Universitat Nacional de 
Tucumán (Argentina). Membre d’Honor d’una sèrie de 
societats científiques. President del IV Congrés Europeu 
d’Esterilitat. President d’Honor de la Societat de Ferti-
litat, de la de Ginecologia i Obstetrícia, de la Societat 
Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia. Premi del V Euro-
pean Sterility Congress. Premi de la International Fede-
ration of Ginecology and Obstetric. Més de 30 llibres 
publicats, més de 300 articles en revistes, més de 400 
conferències, cursos y simposis impartits. Va ingressar 
a la RAMC l’any 2001.

També la pèrdua d’un acadèmic d’honor, el Dr. Hum-
berto Veronesi i de dos acadèmics corresponents: els 
doctors Rafael Battestini Pons i Pere Lacasta i Mussons. 

Dr� Hum�erto Veronesi (�925�20�6)

Nascut a Milà l’any 1925, va fer els estudis de me-
dicina en aquella ciutat graduant-se l’any 1951. Va ser 
professor d’anatomia patològica (1958) i de Cirurgia des 
del 1961 a la universitat de Milà. Va treballar a l’Insti-
tut Nacional del Càncer de Milà de 1951 a 1994, primer 
com a patòleg i després com a cirurgià. Va ser durant 
molts anys cap del servei de cirurgia oncològica i direc-
tor científic de 1975 a 1994. Després va seguir com a 
director científic de l’Institut Europeu d’Oncologia, a 
Milà, de 1994 a 2000, càrrec que va deixar en una breu 
etapa de pas per les responsabilitats polítiques i va re-
prendre el 2001. El seu prestigi com a persona per sobre 
discussions, en un moment en que calia una figura que 
no fos objecte de polèmica, el va portat a ser nomenat 
ministre de Salut del govern de la República Italiana, en 
el gabinet presidit per Giuliano Amato, socialista, des 
d’abril de 2000 a juny de 2001. Va treballar en l’estudi 
de la terapèutica dels tumors, quirúrgica i amb quimi-
oteràpia, més en el càncer de mama, camp en el que 
va ser una autoritat de primer nivell mundial. Els seus 
treballs sobre la utilització del Tamoxifè en oncologia 

MEMÒR�A DE LA RE�AL ACADÈM�A DE MED�C�NA DE CA�ALUNYA 
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mamària són molt citats. Va ser autor de més de 600 
articles sobre temes d’Oncologia Clínica i Experimental 
i de dotze llibres. Va ser nomenat acadèmic d’honor en 
el ple del dia 12 de juny de 2007 i li fou lliurat el diploma 
durant un acte celebrat al rectorat de la Universitat de 
Lleida el dia 17 d’octubre. Va coincidir, en una mateixa 
sessió acadèmica amb el nomenament com Doctor Ho-
noris Causa per aquella universitat, en una cerimònia 
presidida pel doctor Joan Viñas, rector de la Universitat 
i membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya.

Dr� Rafael Battestini i Pons (�932�20�7)

Nascut a Barcelona el 1932. Estudià a l’Escola 
Blanquerna. Llicenciat en Medicina, el 1956. Diplomat 
en Sanitat, el 1958, i Medicina Aeroespacial, el 1963. 
Especialista en Medicina Interna i Aparell Digestiu, el 
1966. Doctor en Medicina, el 1973. Soci i Membre de 
Mèrit de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. Fundador 
de la Societat Catalana de Medicina Aeroespacial, 
Subaquàtica i Ambiental. Soci del Centre Excursionista 
de Catalunya. Col·laborà en la seva revista, Muntanya. 
Fou fundador i soci de l’Institut d’Estudis de Medicina 
de Muntanya. Ingressà a la RAMC com acadèmic 
corresponent l’any 2008.

Sr. Pere Lacasta i Mussons (�933�20�5)

Nascut a Barcelona al 1933, començà a treballar des 
del 1952 a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estal-
vis de Catalunya i Balears. Entrà al Seminari d’Alta Direc-
ció d’ESADE i cursa Gestió Hospitalària, “L’hospital com 
empresa”, i acabà el curs l’any 1974. El mateix any, a 
l’escola EADA, va seguir el màster de Planificació i Ges-
tió Gerencial Hospitalària. L’any 1975 va ser nomenat 
vicepresident primer de l’Associació pel Desenvolupa-
ment Hospitalari de Catalunya i presenta el Pla Regional 
d’Hospitals Geriàtrics de Dia per a Catalunya i Balears. 
Entre els anys 1980 i 1982 va ser membre del Comitè 
d’Experts de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Soci-
al de la Generalitat de Catalunya, per a l’elaboració del 
document de treball sobre “Establiment de nivells als 
centres assistencials”. Quan es va jubilar, cursà diversos 
estudis monogràfics a la Universitat de Barcelona, uns 
dedicats a la Biologia i a algunes de les seves especiali-
tats com ara la Paleoantropologia, la Immunologia i la 
Genètica, i altres a la part d’Història amb especialitats 
com Prehistòria i Arqueologia. L’any 2001 seguí estudis 
al Centre d’Història de la Ciència de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona on llegí el treball de recerca pel 

mestratge en Història de les Ciències “Estudi biobibli-
ogràfic crític de l’obra de Ramon Turró i Darder (1854 
– 1926)”. L’any 2009 va obtenir el Premi Dr. Lluís Sayé 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya amb el 
treball titulat “Ramon Turró (1854 – 1926). Anàlisi de la 
immunologia dels segles XIX i XX a Catalunya”, pel qual 
va ser nomenat acadèmic corresponent l’any 2009.

Ingressos

Van ingressar 5 Acadèmics Numeraris i un Acadèmic 
d’Honor.

El 26 de febrer va ingressar com Acadèmic Numerari, 
el Dr. Josep Tabernero i Caturla, el qual llegí el discurs 
prescrit pels Estatuts: “La integració dels avenços diag-
nòstics i terapèutics i la investigació en el tractament 
del càncer en un model de medicina sostenible”. Va ser 
respost per el Acadèmic Numerari, Dr. Guillem López 
Casasnovas.

El 7 de maig va ingressar com Acadèmic Numerari el 
Dr. Jordi Sierra i Gil el qual llegí el discurs prescrit pels 
Estatuts, “Trasplantament de cèl·lules mare de la sang 
i el sistema immune: quatre dècades de progressos a 
una Catalunya pionera.” Va ser respost per l’Acadèmic 
Numerari Dr. Ciril Rozman i Borstnar.

El 28 de maig va ingressar com Acadèmic Numerari 
el Dr. Borja Corcóstegui i Guraya, el qual llegí el discurs 
prescrit pels Estatuts, “Desprendiment de retina. Mites 
i realitats”. Va ser respost per l’Acadèmic Numerari Dr. 
Antoni Bayés de Luna.

El 8 d’octubre va ingressar com Acadèmic Nume-
rari el Dr. Elías Campo i Güerri, que va llegir el discurs 
prescrit pels Estatuts, “L’Anatomia Patològica, una vi-
sió integradora de la malaltia des del microscopi fins 
al genoma”. Va ser respost per l’Acadèmic numerari Dr. 
Antoni Cardesa i García.

El 12 de novembre va ingressar com Acadèmic Nu-
merari, el Dr. Antonio Alcaraz i Asensio, que llegí el dis-
curs prescrit pels Estatuts “Innovació en Cirurgia: un 
viatge guiat per la passió”. Va ser respost per l’Aca-
dèmic Numerari. Dr. Laureano Fernández-Cruz i Pérez.

El 19 de setembre va ingressar l’Acadèmic d’Honor, 
Dr. Flair José Carrilho, que va dissertar sobre el tema: 
“La influencia de l’Hospital Clinic i de l’Hospital de 
Sant Pau de Barcelona en la formació d’especialistes 
en Gastroenterologia i Hepatologia del Brasil”, sent 
acollit per l’Acadèmic Numerari Dr. Miquel Bruguera i 
Cortada

Memòria de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (2017)
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Pel que fa als acadèmics corresponents, en van in-
gressar 7 per elecció, 2 per premi i dos acadèmics cor-
responents estrangers.

El 18 d’abril de 2017, ho va fer l’Acadèmic correspo-
nent estranger, Dr. Jesús González i Bosquet, el qual 
dissertà sobre el tema: “Predicción de la respuesta a 
quimioterapia en cáncer de ovario” sent acollit per 
l’Acadèmic Numerari Dr. Xavier Iglesias i Guiu.

El 23 de maig ho va fer la Dra. María José Pérez Sáez, 
la qual dissertà sobre el tema que va ser objecte del 
premi, atorgat conjuntament per la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya i la Fundació Catalana de Tras-
plantament, per l’article: “Survival benefit from kidney 
transplantation using kidneys from deceased donors 
aged ≥ 75 years: a time-dependent analysis”

El 6 de juny de 2017, ho van fer la Dra. Francesca Pons 
i Pons que va llegir el treball “La medicina nuclear en el 
diagnòstic i la teràpia oncològica. Aplicació al càncer 
de mama, sent acollida per l’Acadèmica Numerària Dra. 
Carmen Gomar i Sancho i el Dr. Joan Monés i Xiol que 
va llegir el treball “És legítima l’objecció de consciència 
dels metges en la sanitat penitenciaria?”, sent acollit 
per l’Acadèmic Numerari Dr. Arcadi Gual i Sala.

El 27 de juny de 2017, ho van fer el Dr. Jaume Candell 
i Riera, que va llegir el treball: “El cor té bona imatge” 
sent acollit per l’Acadèmic Numerari Dr. Jaume Bech i 
Borras i el Dr. José Manuel Mascaró i Galy, que va llegir 
el treball: “No és or tot el que brilla: Tècniques d’immu-
nofluorescència en l’estudi de les malalties cutànies” 
sent acollit per l’Acadèmic Numerari Dr. Josep M. Mas-
caró i Ballester. 

El 24 d’octubre de 2017, ho va fer l’Acadèmica Cor-
responent estrangera, Dra. Maria José Merino-Neu-
mann que va llegir el treball “El arte y la patología”, 
sent acollida per l’Acadèmic Numerari Dr. Antoni Car-
desa i García.

El 14 de novembre ho van fer el Dr. Xavier Gómez i 
Batiste-Alentorn, que llegí el treball “Reptes de l’aten-
ció pal·liativa del segle XXI : cobertura poblacional i de 
serveis, atenció de necessitats essencials, i la vincula-
ció amb societat”, sent acollit per l’Acadèmic Numerari 
Dr. Antoni Bayés de Luna i el Dr. Joan Carles Riera i So-
casau, que llegí el treball: “Era salut ena Val d’Aran a 
finaus deth sègle XVIII. Responses as qüestionaris de 
Francisco de Zamora” sent acollit per l’Acadèmic Nu-
merari Dr. Jacint Corbella i Corbella

El 21 de novembre, ho va fer el Dr. Ricardo P. Casa-
roli-Marano, Premi Professor Joaquim Barraquer, que 
llegí el treball: “Potential Role of Induced Pluripotent 
Stem Cells (IPSCs) for Cell-Based Therapy of the Ocular 
Surface”, sent acollit per l’Acadèmic Numerari, Dr. Bor-
ja Corcóstegui i Guraya i el Dr. Vicenç Riambau i Alon-
so, que llegí el treball: “Tractament Endovascular de 
l’aorta: història personal en la revolució de la Cirurgia 
Vascular” sent acollit per l’Acadèmic Numerari Dr. Jordi 
Palés i Argullós.

Pas a la condició de membre emèrit

En compliment de la modificació dels Estatuts apro-
vada pel Ple l’any 20�0, �uatre acadèmics numeraris 
de més de vuitanta anys d’edat van passar a la situació 
d’Acadèmic Numerari Emèrit, mantenint tots els drets 
per� dispensats de les seves o�ligacions: la Dra� Edel-
mira Domènech i Lla�eria, i els Drs� Josep Carriere i 
Pons, Antoni Bayés de Luna i Ramón Segura i Cardona�

2.- RENOVACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

En els plens del mes d’abril i juliol es va escollir i ra-
tificar els membres de la nova junta de govern. D’acord 
amb les votacions, la junta de govern va quedar consti-
tuïda de la següent manera:

Josep A. Bombí i Latorre, President; Miquel Vilardell 
i Tarrès, Vicepresident; Jordi Palés i Argullós, Secretari 
General; M. Àngels Calvo i Torras, Vicesecretaria; Car-
me Gomar i Sancho, Tresorera; Romà Massot i Punyet, 
Secretari d’Actes; Lluís Guerrero i Sala, Bibliotecari-Ar-
xiver; Evarist Feliu i Frasnedo, Joaquim Tornos i Mas i 
Antoni Esteve i Cruella, Vocals. 

3 � SESS�ONS ACADÈM�QUES

3.1. Sessions Plenàries

D’acord amb els Estatuts, el Ple de l’Acadèmia va rea-
litzar, l’any passat, dos tipus de sessions plenàries: ses-
sions de govern i sessions solemnes.

3����� Sessions de govern de l’Acadèmia

El Ple de l’Acadèmia va celebrar 4 sessions de Ple (fe-
brer, abril, juliol i desembre). En les diferents sessions 
es van prendre entre altres els següents acords:

• L’elecció com acadèmics numeraris dels Drs. Tomás 
Pumarola i Suñé (Secció 1a), Josep Mª Gatell i Arti-
gas (Secció 2a), Josep Mª Lailla i Vicens (Secció 3a) 
i Josep Llupià i Mas (Secció 4a).

Jordi Palés i Argullós
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• L’elecció com acadèmics corresponents, la Dra. 
Francesca Pons i Pons (Secció 1a), els Drs. Jaume 
Candell Riera i Josep Mª Mascaró Galy (Secció 2ª), 
la Dra. Montserrat Espuña Pons i el Dr. Viçens Ri-
ambau i Alonso (Secció 3º), i els Drs. Joan Monés 
i Xiol (Secció 4a) i Joan C. Riera Socasau i Xavier 
Gómez Batiste-Alentorn per residents a fora de la 
regió sanitària de Barcelona.

• L’aprovació de la convocatòria de 4 places d’acadè-
mic numerari (1 per secció) i 10 places d’Acadèmic 
Corresponent (dos per secció i dos per residents a 
fora de la regió sanitària de Barcelona.) 

• L’elecció del Dr. Flair J. Carrilho com Acadèmic 
d’Honor  

• L’aprovació del tancament de l’exercici de l’any 
2016. 

• L’aprovació del pressupost de l’any 2017

• La renovació de la Junta de Govern. 

3.1.2.Sessions Solemnes

Com a sessions solemnes, de caràcter públic, es van 
celebrar les següents sessions: 

El 29 de gener va tenir lloc la sessió pública inaugu-
ral de curs. En ella, el Secretari General, va presentar la 
memòria de les activitats de l’Acadèmia corresponent 
a l’any 2016. A continuació, l’Acadèmic Numerari Dr. 
Josep Maria Caralps i Riera va llegir el discurs de torn: 
“El llarg viatge del cor”. Seguidament, es va procedir al 
lliurament de medalles als Acadèmics Emèrits i a la pro-
clamació dels guanyadors dels premis de l’any anterior i 
a la convocatòria dels corresponents al 2017.

El 7 de novembre es va celebrar la sessió “IN MEMO-
R�AM”, en record dels acadèmics numeraris i correspo-
nents traspassats durant l’any 2017 abans esmentats. 

Finalment es van celebrar les sessions de recepció de 
nous acadèmics esmentades prèviament.

3�2� Sessions Commemoratives

El 25 d’a�ril es va cele�rar la sessió commemorativa 
de diversos centenaris en relació amb la medicina:

Centenari del naixement del Dr� Joa�uim Piñol 
Aguadé a càrrec de l’Acadèmic Numerari Dr. Josep M. 
Mascaró i Ballester

Centenari del naixement del Dr� Josep Sèculi i Bri-
llas, a càrrec de l’Acadèmic Numerari Dr. Jacint Corbella 
i Corbella.

Centenari del naixement del Dr� Víctor Conill i Ser-
ra a càrrec de l’Acadèmic Numerari Dr. Xavier Iglesias i 
Guiu.

Any Dr� Alexandre Frias i Roig, a càrrec de l’Acadèmic 
Corresponent, Dr. Jordi Salas i Salvadó. 

3�3� Sessions �em�ti�ues: 

Durant l’any 2017 les seccions van realitzar diverses 
sessions temàtiques.

3�3��� Actes monogr�fics anuals de les Seccions 

El 7 de març la Secció Tercera va celebrar un col·loqui 
sobre el tema “Revisió evolutiva de la reproducció hu-
mana ” coordinada per l’Acadèmic Numerari Dr. Xavier 
Iglesias i Guiu i els ponents: Dr. Simón Marina: “Impor-
tancia del sexo en la vida humana”; Dr. Josep M. Po-
merol: “Aspectos antropológicos de la reproducción” i 
Dr. Josep Lluís Ballescà: “La reproducción humana hoy: 
nuevos horizontes”

El 14 de març la Secció Segona va celebrar un col-
loqui sobre el tema “ Nivells extremadament baixos 
de colesterol LDL. On som, on anem? ” moderat pel 
Dr. Lluís Massana i Marin, Acadèmic Numerari i els po-
nents: Dr. Joan Carles Pedro - Botet, Catedràtic de Me-
dicina de la Universitat Autònoma de Barcelona: “Nous 
Conceptes en la fisiopatologia de la hipercolesterolè-
mia , el PCSK9 i els seus inhibidors”, Dr. Xavier Pinto 
Sala, Unitat de Lípids. Hospital Universitari Bellvitge de 
l’Hospitalet de Llobregat: Aplicació i efectes clínics in-
hibidors de PCSK9 i Dr. Lluis Masana i Marín, “Valors 
extremadament baixos de LDL . Ens els podem perme-
tre?” 

El 16 de maig, la Secció Quarta va celebrar un col-
loqui sobre el tema “Herència multiparental. aspectes 
genètics, jurídics i forenses” moderat per l’Acadèmic 
Numerari Dr. Emili Huguet i Ràmia, i els ponents: Dr. 
Rafael Oliva Virgili, Catedràtic de Genètica. Facultat de 
Medicina UB:” Aspectes genètics”, Dr. Carlos Villagrasa 
Alcaide, Professor Titular de Dret Civil. Facultat de Dret 
UB: “Aspectes jurídics” i el Dr. Emili Huguet i Ràmia: As-
pectes forenses.”

3.3.2. Sessions dels Seminaris

El 17 d’octubre es va celebrar la sessió del Semina-
ri d’Història de la Medicina Catalana en la qual es va 
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presentar el treball guanyador del Premi Medicina i Sa-
nitat Comarcals 2016, “Aspectes sanitaris històrics de la 
Vall d’Hebron”, a càrrec del Dr. Oriol de Fàbregues-Boixar i 
Nebot i la presentació del “Centenari de la Bibliografia Me-
dical de Catalunya (1917-2017)”, a càrrec de l’Acadèmic 
Numerari Dr. Jacint Corbella i Corbella. 

3�3�3� �aules rodones, col·lo�uis i altres sessions 

El dimarts 9 de maig es va celebrar una Taula Rodo-
na sobre el tema: “Desenvolupament històric de l’He-
moteràpia a Catalunya. Expansió actual” introduïda 
pel Dr. Josep Antoni Bombí i amb la participació dels 
ponents Dr. Carles Hervàs i Puyal, Acadèmic Correspo-
nent: “Inici i desenvolupament de les transfusions a 
Catalunya: la guerra civil”; Dr. Miquel Lozano i Mole-
ro (Hospital Clínic, Servei d’Hemoteràpia): “Desenvolu-
pament de serveis hospitalaris de transfusions. El cas 
de l’Hospital Clínic de Barcelona. El Dr. Ricard Castillo, 
primer catedràtic d’Hemoteràpia”; Dr. Jacint Corbella i 
Corbella: “Desenvolupament paral·lel en altres ser-
veis. La revista “Sangre” i el Sr. Víctor Grífols i Roura: 
“El gran desenvolupament: tasca científica i expansió 
industrial. L’obra dels laboratoris Grífols”.

El 19 de juny va tenir lloc la presentació del II Volum 
de l’obra “Història de la Medicina Catalana” escrita 
per l’Acadèmic Numerari Dr. Jacint Corbella i Corbella, 
i editada per Edicions DAU. Van intervenir el Dr. Lluís 
Guerrero i Sala, Acadèmic Numerari i ex-president de 
la Societat Catalana d’Història de la Medicina; Sr. An-
toni Barnils i Carrera, director d’Edicions DAU; Dr. Jordi 
Casassas i Ymbert, catedràtic d’Història Contemporània 
de la UB i president de l’Ateneu Barcelonès i l’autor del 
llibre. Va cloure la sessió, el President Dr. Josep Antoni 
Bombí i Latorre

El 13 de juny es va celebrar una taula rodona sobre el 
tema: “1966-2016. Cinquantenari de la jerarquització 
hospitalària i de l’ensenyament per la via MIR” mo-
derada per l’Acadèmic Numerari Dr. Joan Viñas i Salas 
i amb els ponents: Dr. Miquel A. Asenjo i Sebastian, 
Acadèmic Numerari,: “Els ensenyaments del Dr. Soler 
i Durall”; Dr. Carles Soler i Durall: “La nova gestió hos-
pitalària”; Dr. Alfons Fernández Sabaté, Acadèmic Cor-
responent de la RAMC: “Vivències de la jerarquització 
i la docència MIR”�

El 28 de novembre es va celebrar la sessió extraordi-
nària sobre “Història i bases de futur dels Congressos 
de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana” presidida pel 
Dr. Josep Antoni Bombí, president de la RAMC i mode-

rada per el Dr. Carles Hervàs, acadèmic corresponent 
En el transcurs de la mateixa, l’Acadèmic Numerari Dr. 
Jacint Corbella va dictar la conferencia: “Més de cent 
anys de Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Ca-
talana. Una visió analítica”. Posteriorment es va cele-
brar un col·loqui moderat pel Dr. Lluís Esteve de la Junta 
de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona i amb 
la participació del Dr. Ricard Guerrero, President de la 
Fundació Alsina Bofill; Dra. Àngels Mach, presidenta de 
la Societat Andorrana de Ciències; Dra. Rosa Estopà, 
professora titular de Traducció i Ciències del Llenguat-
ge de la Universitat Pompeu Fabra i el Dr. Àngel Llàcer, 
professor de Fisiopatologia Mèdica de la Universitat de 
València.

3�3�4 Conferències

L’11 d’abril el Dr. Joaquín Callabed i Carracedo, Aca-
dèmic Corresponent va dictar la conferència: “Aborda-
jes sociales y bioéticos para la mejora de la infancia”

El 20 de juny de 2017, l’Acadèmic Numerari Dr. Anto-
ni Caralps i Riera va dictar la conferència “Patologia de 
la política ”

El 19 de desembre de 2017, l’Acadèmic Numerari Dr. 
Antoni Caralps i Riera va dictar la conferència “La de-
pressió silenciosa del metge”

4.- ACTIVITATS INTERINSTITUCIONALS

El 10 d’abril es va celebrar una sessió científica en 
ocasió del Dia Mundial del Parkinson organitzat con-
juntament per el Grup d’Estudis de Trastorns del Mo-
viment de la Societat Catalana de Neurologia (GETM 
- SCN), l’Associació Catalana de Pacients de Parkinson 
(ACAP) i la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 
En el decurs de la sessió es recordaren el Bicentenari 
de la descripció de la malaltia de Parkinson a càrrec del 
propi Dr. James Parkinson (1817); el Cinquantenari dels 
estadis de progressió de la malaltia proposats per la 
Dra. Margaret Hoehn i el Dr. Melvin Yahr (1967); el Cin-
quantenari de la demostració per part del Dr. George 
Cotzias i els seus col·laboradors de la gran eficàcia de 
la levodopa en el tractament simptomàtic de la malal-
tia de Parkinson (1967); el Vintè aniversari de la desco-
berta de la rellevància en la malaltia de Parkinson de la 
proteïna neuronal anomenada alfa - sinucleïna (1997). 

Hi van participar: el Dr. Romà Massot (membre de 
la RAMC i l’SCN): Breu revisió històrica de la malaltia 
de Parkinson a Catalunya”; el Prof. Werner Poewe (In-
nsbruck, Àustria): 20 years of alpha synuclein in PD, 

Jordi Palés i Argullós
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the key to understanding Parkinson’s; el Prof. Jaume 
Kulisevsky (Hospital de Sant Pau): Cinquantenari dels 
estadis de la malaltia per Margaret Hoehn & Melvin 
Yahr; el Prof. Eduard Tolosa (Universitat de Barcelona): 
Cinquantenari de la publicació de l’eficàcia de la levo-
dopa a la malaltia de Parkinson per George Cotzias i 
col·laboradors; el Prof. Andrew J. Lees (Londres, Regne 
Unit): James Parkinson his disease and his lessons for 
modern doctors.

El dia 15 de març es va celebrar a la Reial Acadèmia 
de Medicina de València, a la ciutat de València, una re-
unió conjunta de les Juntes Directives de les Reials Aca-

dèmies de Medicina de Catalunya, València i de les Illes 
Balears, per tal de tractar temes d’interès comú. Està 
prevista una tercera reunió i un acte acadèmic a Cuitat 
de Palma el primer trimestre de l’any 2018.

5.- SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

Finalment la Junta de Govern va celebrar sessions or-
dinàries tots els primers dimarts de cada mes excepte 
el mes d’agost i setembre i octubre. Van tenir per ob-
jecte fonamental, programar i organitzar les activitats, 
discutir el temes que s’havien de portar als plens i altres 
afers.

Memòria de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (2017)
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Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2018; 47-48

REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA 
CONVOCATÒRIA DE PREMIS DEL CURS 2018 

I. PREMI EN HONOR DE L'ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ i CAMPILLO 
Tema relacionat amb alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia: 
Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia – 
Ciències mèdiques socials i afins. 
És el premi més antic de l'Acadèmia, atorgat per primera vegada l'any 1792.  

II. PREMI DE MEDICINA I SANITAT COMARCALS
Tema: Estudi de qualsevol aspecte sanitari referit a alguna localitat o comarca de 
Catalunya.  

III. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
Concedit a una tesi doctoral presentada, llegida en alguna de les Facultats de Medicina 
de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi.  
Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre 
document).  

IV. PREMI DEL DOCTOR LLUÍS SAYÉ
Tema: Estudi de la vida i obra científica d’algun dels acadèmics numeraris o 
corresponents de la institució, ja traspassat. 

V. PREMI JOAQUÍN BARRAQUER 
Distingir el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres 
indexades, durant els dos anys anteriors a la convocatòria. 
D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic 
Corresponent. 

VI. PREMI PROFESSORS SALVADOR I JOSEP-MARIA GIL-VERNET
Tema: Sobre un treball de l’especialitat d’Urologia. 
Dotació: Mil euros 
D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic 
Corresponent. 

VII. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT
Serà concedit a l'autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre 
trasplantament publicat en el període comprès entre l’1-X-2017 i el 30-IX-2018.  
D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic 
Corresponent. 
Dotació: veure convocatòria FCT http://www.sctransplant.org/indexcat.html 

REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA 

250 anys del naixement del 
Dr. Francesc Carbonell i Bravo 

(1768-1837) 
Farmacèutic, Botànic i Metge 

Carrer del Carme, 47 - 08001 Barcelona - Tel: 93.317.16.86 - e-mail: secretaria@ramc.cat  
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Convocatòria de Premis del curs 2018. Reial Acadèmia de Medicina  de Catalunya

CONDICIONS GENERALS DELS PREMIS 

1. Poden optar-hi tots els titulats en ciències sanitàries o activitats afins, espanyols i
estrangers. 
2. No poden optar-hi els Membres Numeraris de l'Acadèmia.
3. Els treballs han de ser inèdits, excepte si el premi es per treballs publicats.
4. No podrà ser presentat un mateix treball en diferents premis, de l’Acadèmia ni
simultàniament en altres institucions 
5. S'han d'enviar, per duplicat, a la Secretaria de l'Acadèmia (carrer del Carme núm.
47, 08001 Barcelona). El termini d'admissió és fins a les 12 hores del dimarts 
31 d'octubre de 2018. 
6. Cada treball ha d'estar identificat únicament amb un lema, i sense que en cap lloc
visible hi consti el nom de l'autor, llevat del cas de les tesis doctorals. 
7. Junt amb el treball, els autors faran constar la seva identificació personal en un
sobre tancat, al davant del qual hi haurà solament el lema. Allí han d'expressar les 
seves dades d'identificació personal i, en les memòries de tipus clínic o de recerca, 
la Institució on s'ha fet el treball.  
8. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la Junta de Govern,
informant-ne als autors dels treballs premiats. El lliurament del premi es farà en el 
transcurs de l'Acte d'Inauguració del curs 2019 (darrer diumenge del mes de 
gener). Les pliques dels altres treballs seran destruïdes sense obrir-les.  
9. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l'Acadèmia, d'acord amb l'article
39 dels seus Estatuts. Totes les memòries restaran dipositades i conservades a 
l'Arxiu de l'Acadèmia, sense que cap d'elles sigui retornada.  
10. El títol d'Acadèmic Corresponent, es concedirà només al primer signant, o al
següent, si l'anterior ja el tenia. 

Barcelona, 28 de gener de 2018 

Josep A. Bombí  Jordi Palés i Argullós 
 President     Secretari General 
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Vida Acadèmica

COMPOS�C�Ó DE LA RE�AL ACADÈM�A DE MED�C�NA DE CA�ALUNYA
(A 3� DE GENER DE 20�8)

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2018; 50-53

JUNTA DE GOVERN
PRESIDENT: Josep A. Bombí i Latorre
VICEPRESIDENT: Miquel Vilardell i Tarrés
SECRETARI GENERAL: Jordi Palés i Argullós
VICESECRETARIA: M. Àngels Calvo i Torras
SECRETARI D’ACTES: Romà Massot i Punyet
TRESORER: Carme Gomar i Sancho:
BIBLIOTECARI-ARXIVER: Lluís Guerrero i Sala
VOCAL Primer: Evarist Feliu i Frasnedo
VOCAL Segon: Joaquim Tornos i Mas
VOCAL Tercer: Antoni Esteva i Cruella

ACADÈMICS D’HONOR
1978 Pedro R. David (Buenos Aires, La Haia)
1989 Frederic Mayor i Zaragoza (Madrid)
1996 Salvador Moncada (Londres)
1996 Valentí Fuster de Carulla (New York)
2005 Francesc X. Pi-Sunyer Diaz (New York)
2005 James D. Watson (New York)
2006 Carles Cordón (New York)
2006 Joan Massagué (New York)
2006 Angel G. Pellicer (New York)
2009 Pere Brugada i Terradellas (Brussel·les)
2012 Carol W. Greider (New York)
2012 Françoise Barré-Sinoussi (París)
2012 Josep Baselga Torres (New York)
2013 Eugene Braunwald (New York)
2014 Albert Oriol Bosch (Barcelona)
2017 Flair José Carrilho  (Sao Paulo)

SECCIÓ PRIMERA (Ciències bàsiques, diagnòstiques
i terapèutiques)

Acadèmics numeraris
1983 Joan Sabater i Tobella (numerari emèrit, 2016)
1987 Joan Uriach i Marsal (numerari emèrit, 2014)
1992 Soledat Woessner i Casas (numerari emèrit, 2014)
1993 Antoni Cardesa i Garcia
1996 Josep M Domènech i Mateu
1998 Francesc Domènech i Torné (numerari emèrit 2015)
2006 Miquel A. Nalda Felipe (numerari emèrit, 2014)
2006 Josep A. Bombí i Latorre
2008 Xavier Forn i Dalmau (numerari emèrit, 2018)
2008 Ramon Segura i Cardona (numerari emèrit, 2017)
2010 Jaume Bech i Borràs,(numerari emèrit, 2018)
2012 Francesc Jané i Carrencà,
2012 Manuel Esteller i Badosa
2012 Jordi Palés i Argullós
2016 Arcadi Gual i Sala
2016 Antoni Esteve Cruella
2017 Elíes Campo i Güerri
          Tomàs Pumarola i Suñé (electe)  

Acadèmics corresponents.
La lletra (p), significa que són corresponents per premi.

1962 Pere Costa i Batllori (p)
1967 Antoni Rodríguez i Torres (p)
1971 María Beltrán i Dubon (p)
1972 August Corominas i Vilardell (p)
1977 Joan L. Vives i Corrons (p)
1977 Santiago Ripol i Girona
1977 Guillermo Suárez Fernández (p)
1978 María Teresa Jiménez de Anta i Losada (p)
1984 Francesc X. Cabañes i Saenz (p)
1985 Josep Vidal i Tort (p)
1990 Maria Teresa Gallart i Gallart
1990 Margarida Puig i Riera de Conias
1992 August Moragas i Redecilla
1992 Josep Costa i López
1993 Antoni Gallardo i Ballart
1995 Nicolau Barquet i Esteve (p)
1998 Lluís Ferrer i Caubet
1998 Cristina Gutiérrez Fornés (p)
2000 Francesc González i Sastre
2000 Jordi Setoain i Quinquer
2000 Mercè Durfort i Coll
2000 Emilio Fernandez Espejo (p)
2000 Sergi Serrano i Figueras
2001 Joan Castell i Conesa
2001 Veronica Piera i Lluch
2004 M. Carme Agramunt de Gràcia (p)
2004 Leticia Fernández Zabalegui (p)
2005 Francesc Vera i Sampere (p)
2007 Abel Mariné i Font
2008 Alfonso Rodríguez Baeza
2008 Teresa Ribalta i Farrés
2012 Pedro Pablo Medina Vico (p)
2012 Gemma Perelló Berenguer (p)
2012 Tània Garcia Soldevila (p)
2012 Aureli Ariza i Fernández
2012 Ramon Bartrons i Bach
2012 Isidre Ferrer i Abizanda
2012 Xavier Matias i Guiu
2012 M. Rosa Fenoll i Brunet
2012 Jordi Camarasa i García
2013 Anna Domènech i Vilardell (p)
2014 Santiago Ramón y Cajal Agüeras
2015 Ricard Pujol i Borrell
2016 Lina Badimon Maestro
2017 Francesca Pons i Pons 
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SECCIÓ SEGONA (Medicina)

Acadèmics numeraris.
1984 Antoni Caralps i Riera (numerari emèrit, 2016)
1990 Ciril Rozman i Borstnar (numerari emèrit, 2013)
1990 Francesc Vilardell i Viñas (numerari emèrit, 2012)
1993 Josep M. Moragas i Viñas (numerari emèrit, 2011)
1995 Màrius Foz i Sala (numerari emèrit, 2013)
1998 Josep M. Mascaró i Ballester (numerari emèrit 2015)
1998 Manuel Cruz Hernández (numerari emèrit, 2012)
2002 Lluis Masana i Marin
2004 Romà Massot i Punyet
2006 Miquel Vilardell i Tarrés
2007 Antoni Bayés de Luna (numerari emèrit, 2017)
2011 Francesc Cardellach i Lòpez
2013 Celestino Rey-Joly Barroso
2014 Josep Maria Grau Junyent
2016 Evarist Feliu Frasnedo  
2017 Josep Tabernero Caturla
2017 Jordi Sierra Gil 
2018 Josep M. Gatell i Artigas (electe)

Acadèmics corresponents
1960 Santiago Tintoré Ferrer
1964 José de Portugal Álvarez (Madrid) (p)
1974 Jaume Guàrdia i Massó (p)
1977 Carles Ibañez i Fina (p)
1979 Josep Ramon Armengol i Miró
1983 Raimon Cornudella i Mir
1984 Gerard Martí i Rodríguez (p)
1992 Eduard Tolosa i Sarró
1992 Ramon Calsapeu i Cantó
1993 Josep M. Campistol Plana
1994 Miquel Ingelmo i Morín
1994 Ferran García-Bragado i Dalmau
1994 Pere Pardo i Peret
1994 Pompeu Pascual i Busquets
1996 Carles Besses i Raebel
1996 Pau Umbert i Millet
1997 Joan Figueras i Felip (p)
1998 Vicenç Martí i Claramunt (p)
1999 Eduardo Garrido Marin (p)
1999 José M. Morales Cerdán (p)
2000 Josep M. Grau i Veciana
2001 Nolasc Acarín i Tusell
2001 Josep M. Llovet i Bayer (p)
2001 Lourdes Florensa i Brichs
2001 Emili Montserrat i Costa
2002 Josep M Cruzado i Garrit (p)
2003 Nuria Lloberas i Blanch (p)
2005 Albert Sánchez i Fueyo (p)
2006 Miguel Hueso i Val (p)
2007 Maria José Soler i Romeo (p)
2007 Rosa M. Martí i Laborda
2007 Josep M. Casanova i Seuma
2008 Inmaculada Herrero Fresneda (p)
2008 Ramon Pascual i Turon
2008 Marta Pulido i Mestre
2008 Juli de Nadal i Caparà

2008 Josep Ramon Germà i Lluch
2008 Àlvar Net i Castel
2008 Pere Miret i Cuadras (p)
2008 Secundí López-Pousa
2009 German Soriano Pastor (p)
2009 Daniel Fuster Martí (p)
2009 Maria G. Crespo Leiro (p)
2010 Meritxell Ibernon i Vilaró (p)
2010 Antoni Castells i Rodellas
2010 Jordi Carbonell i Abelló
2010 Pere Gascon i Vilaplana
2010 Joaquin Callabed i Carracedo
2011 Jordi Rovira i Juárez (p)
2012 Antoni Bayés i Genís
2012 Eudald Maideu i Puig
2013 Carles Ferràndiz i Foraster
2013 Francisco Camacho Martínez
2015 Carlos Garcia Santos Gallego (p)
2015 Yaroslav Compta Hirnyj (p)
2015 Jordi Casademont i Pou
2015 Bonaventura Clotet i Sala
2015 Jordi Salas i Salvadó
2016 M. Cinta Cid Jutglà
2017 Jaume Candell i Riera
2017 Xavier Gómez i Batiste-Alentorn
2017 Josep Manuel Mascaró i Galy
2018 Antonio Castro i Salomó
2018 Ramon Pujol i Farriols
2018 Albert Selva O’Callaghan

SECCIÓ TERCERA (Cirurgia)

Acadèmics numeraris 
1981 Josep M. Gil-Vernet i Vila (numerari emèrit, 2010)
1990 Josep Traserra i Parareda (numerari emèrit, 2013)
1994 Josep M. Caralps Riera
2004 Josep Carrière i Pons (numerari emèrit, 2017)
2004 Joan Viñas i Salas
2006 Marc Antoni Broggi i Trias
2012 Lluís Morales Fochs
2013 Xavier Iglesias Guiu (numerari emèrit, 2018)
2013 Laureano Fernández-Cruz Pérez
2013 Juan Carlos Garcia-Valdecasas Salgado
2015 Carmen Gomar Sancho
2016  Manuel Trias Folch
2017 Borja Corcóstegui Guraya 
2017 Antonio Alcaraz Asensio
          Josep M. Lailla i Vicens (electe) 

Acadèmics corresponents
1965 José M. Usandizaga Pombo (p)
1970 Josep M. Capdevila i Mirabet (p)
1977 Manuel Carreras i Padrós
1977 Carlos Dante Heredia García.
1978 Carles Piqué i Vidal (p)
1979 Xavier Piulachs i Clapera
1982 Cristóbal Zaragoza Fernández (p)
1983 Gabrriel Gili Cirera
1984 Elisabeth del Amo i Laforga (p)
1988 Lluís Tresserra i Llauradó
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1990 Pere Abelló i Vila
1990 Joaquim Gironella i Coll
1990 Joan Faig i Garrober (p)
1992 Cosme Gay i Escoda
1993 Manuel Galofré i Folch
1994 Carles Esteve de Miguel i Honour (p)
1994 Manuel García-Valdecasas i Salgado
1994 Josep Temprano i Acedo
1994 Carles E. Torner i Baduell
1996 Ernest Mallat i Desplats
1996 Santiago Dexeus i Trias de Bes
1996 Eduard Padrós i Fradera
1998 Josep M. Ustrell i Torrent
2000 Xavier González i Compta (p)
2001 Pere N. Barri i Ragué
2001 Rafael I. Barraquer i Compte
2002 Josep Traserra i Coderch (p)
2004 Anna Carrera Burgaya (p)
2004 Alfons Fernández i Sabaté (p)
2005 Ferran Mascaró i Ballester
2005 Josep M. Carrera Macià
2007 Helena Vallverdú Cartier (p)
2007 Enric Pieras i Ayala (p)
2007 Josep Comet i Batlle (p)
2007 Humberto Villavicencio i Mavrich (p)
2007 Anastasio Montesinos Baillo (p)
2007 Manuel Sarró i Palau (p)
2008 Josep Roig i Garcia
2008 Antoni Rosales i Bordes
2008 Josep Lluís Güell i Villanueva
2009 Joan Palou i Redorta (p)
2009 Josep Salvador Bayarri (p)
2009 Juan Antonio Peña i González (p)
2010 Francisco M. Sánchez-Martín (p)
2010 Ramon Espasa i Oliver
2010 Josep García i Arumí
2011 Maria Monlleó i González (p)
2011 Javier Ponce de León Roca (p)
2011 Amelia Judith Hessheimer (p)
2011 Eduard Targarona Soler
2012 Albert Fortuny i Estivill
2013 Manuel Armengol Carrasco
2013 Alexandre Garcia Larrosa (p)
2013 Eduard Gonzàlez Bosquet (p)
2013 Jordi Gràcia Sancho (p)
2013 Guillem Simon Castellví (p)
2013 Daniel Vilaplana Blanc (p)
2014 Manuel Matas Docampo (p)
2014 Jeroni Nadal i Reus (p)
2014 Gonzalo Sapisochin Cantis (p)
2015 Isabel Canut Jordana  (p)
2015 Alejandro Sousa Escandón (p)
2015 Miquel Quer i Agustí
2015 Pere Clarós i Blanch
2015 Marc Lúcia Pérez
2016 Xavier Gasull Casanova (p)
2016 Jaume Mas i Atance (p)
2016 Mónica B. Jiménez i Castro (p)
2016 Enric Ferrer Rodríguez

2016 Jaume Fernández-Llamazares Rodríguez
2017 Montserrat Espuña i Pons 
2017 Ricardo P.  Casaroli-Morano (p)
2017 Vicenç Riambau Alonso
2018 Sergio Martínez Roman
2018 Salvador Navarro i Soto

SECCIÓ QUARTA: (MEDICINA SOCIAL)

Acadèmics numeraris
1977 Francesc Puchal i Mas (numerari emèrit, 2016)
1985 Jacint Corbella i Corbella (numerari emèrit, 2018)
1991 Josep Esteve i Soler (numerari emèrit, 2014)
1995 Gabriel Ferraté i Pascual (numerari emèrit, 2014)
1995 Miquel A. Asenjo i Sebastián
1995 M. Àngels Calvo i Torras
1996 Jordi Vives i Puiggrós
1996 Carles Ballús i Pascual (numerari emèrit, 2013)
1997 Edelmira Domènech i Llaberia (numerària emèrita, 2017)
2001 Manuel Camps Surroca
2001 Lluis Salleras Sanmartí
2002 Guillem López i Casasnovas
2005 Joaquim Tornos i Mas
2009 Lluís Guerrero i Sala
2012 Miquel Bruguera i Cortada
2013 Emili Huguet i Ràmia
2016 Julio Vallejo Ruiloba
          Josep Llupià i Mas (electe)

Acadèmics corresponents
1954 Carles Soler i Durall (p)
1979 Josep Maria Calbet i Camarasa
1983 Bartomeu Nadal i Moncadas (p)
1989 Roser Monforte i Martínez (p)
1991 Margarida Luna i Descalzo (p)
1992 Josep Tomàs i Cabot
1992 Manuel Escudé i Aixelà (p)
1992 Conrad Curtó i Soler (p)
1993 Miquel Vilardell i Ynaraja (p)
1994 Josep L. Domingo i Roig
1994 Rafael Albiol i Molné (p)
1994 Daniel Montañà i Buchaca (p)
1995 Manuel Gené i Badia (p)
1996 Marc Mayer i Olivé
1996 Josep Ramon Navarro i Carballo
1996 Joan Ribas i Deix (p)
1997 Josep Ramis i Pujol (p)
1997 Ramon Balius i Matas (p)
1998 José M. López i Gómez
1998 Carles Hervàs i Puyal
1998 Joan M. Llobet i Mallafré
1998 Francesc X. Buqueras i Bach
2000 Jordi Pau i Roigé (p)
2000 Jordi Obiols i Llandrich
2001 Lluís Bohigas i Santasusagna
2002 Josep L. Ausín i Hervella (p)
2003 Francesc Salamero i Prat (p)
2005 Andreu Prat i Marín
2005 Josep A. Pujante i Conesa
2006 Víctor J. Marí i Balcells (p)
2006 Enric Aragonés Benaiges (p)
2007 Armand Rotllan i Verdaguer
2007 Joan Pujol i Ros (p)
2007 Joan Vilalta i Franch
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2008 Josep Corbella i Duch
2008 Roger Armengol i Millans
2008 Joan Gené i Badia
2008 Jesús Martí Prieto Vives (p)
2008 Àlvar Vera i Granados (p)
2008 Ferran Sabaté i Casellas (p)
2010 Miquel Ylla-Català i Genís
2010 Josefa Canals Sans
2010 Daniel Cruz Martínez
2010 Josep Arimany Manso
2010 Rafael Manzanera López
2010 Amando Martin Zurro
2010 Josep M. Forcada Casanovas
2010 Josep M. Simón Tor (p)
2011 Virgínia Novel Martí (p)
2011 Àngel Manuel Hernàndez Cardona (p)
2011 Paloma Ruiz Vega (p)
2012 Miquel Balcells Riba
2012 Josep Toro i Trallero
2012 M. Teresa Anguera i Argilaga
2012 Joaquim Brufau de Barberà
2013 Begonya Torres Gallardo (p)
2014 Antoni Trilla Garcia
2014 Juan Ignacio Gil Pérez (p)
2014 Roberto Elosua Llanos
2015 Pere Munné i Mas (p)
2015 Genís Sinca i Algué (p
2016 Montserrat Agut Bonsfills
2016 Teresa Estrach Panella
2017 Joan Monés i Xiol
2017 Joan Carles Riera Socasau
2017 Àngela Domínguez Garcia

ACADÈM�CS CORRES PONEN�S AMB CARÀC�ER NA�
Tots els acadèmics numeraris de les R.R.A.A. de Medicina  
de l’Estat espanyol

ACADÈMICS CORRESPONENTS ESTRANGERS
(Elegits des de 1986)
1986 J. Stewart Cameron (Regne Unit)
1986 Jacques Dubarry (França)
1987 M. Carmelo Martínez (Mèxic)
1988 Dominique Droz (França)
1988 Kay Clawson (USA)
1988 Horacio Rodríguez Castells (Argentina)
1989 Jean Berger (França)
1989 Herman E. Berrios (Regne Unit)
1990 Diego De Caro (Itàlia)
1990 Albert Esconville (Bèlgica)
1991 Victor Espinosa de los Reyes Sánchez (Mèxic)
1991 Antonio Fraga Mouret (Mèxic)
1991 Manuel Velázquez Juárez (Mèxic)
1991 Filippo M. Ferro (Itàlia)
1991 Marie Claire Gluber (França)
1992 Alfredo D. Bonsignore (Itàlia)
1992 Sergio B. Curri (Itàlia)
1992 Liberato J. Didio (USA)
1992 Adolfo Martínez Palomo (Mèxic)

1993 Ian A. D. Bouchier (Regne Unit)
1993 Paul Fleury (França)
1993 José M. García de Valdecasas Rath (Mèxic)
1993 Emilio Barragán Hernández (Mèxic)
1993 Ricardo P. Cabral (Portugal)
1994 Carlos Campillo Serrano (Mèxic)
1994 Pelayo Vilar Puig (Mèxic)
1995 Anthony S. Fauci (USA)
1999 Maurizio Luca-Moretti (Itàlia)
1999 Fabio A. Cabrera Polanco (R. Dominicana)
1999 Meinhard Classen (Alemanya)
2000 Eduardo A. Santiago Delpín (Puerto Rico)
2000 Josep García Llauradó (USA)
2000 Fernando Mañé Garzón (Uruguai)
2000 Enrique Wolpert (Mèxic)
2000 Antoine Dhem (Bèlgica)
2001 José Aristodemo Pinotti (Brasil)
2001 Concepcio Brandt-Casadevall (Suïssa)
2001 Miguel E. Cabanela (USA)
2002 Julio Everardo Sotelo Morales (Mèxic)
2002 Juan Ramon de la Fuente (Mèxic)
2003 Rafaello Cortesini (USA)
2004 Otto Dörr Zegers (Xile)
2004 Héctor Pérez-Rincón García (Mèxic)
2005 Misael Uribe Esquivel (Mèxic)
2005 Roberto Medina Santillán (Mèxic)
2005 Alejandro Mohar Betancourt (Mèxic)
2005 Luis A. Díaz (USA)
2005 Ana Kaminski (Argentina)
2005 Roque Sáenz Fuenzalida (Xile)
2006 Erich Sahling (Alemanya)
2006 Giorgio Brunelli (Itàlia)
2006 William Richards (USA)
2007 Manuel H. Ruiz de Chávez Guerrero (Mèxic)
2007 Norberto Treviño Garcia Manzo (Mèxic)
2007 Daniel C. Batlle (USA)
2007 Juan Carlos Kaski (Argentina)
2009 Andrzej Maciej Wojtczak (Polònia)
2010 Andreu Baliarda Casajuana (Suïssa)
2010 Salvador Castells Cuch (USA)
2010 Carlos Roberto Hojaij (Austràlia)
2010 José Serra da Silva Neves (Portugal)
2012 Pere Santamaria (Canadà)
2012 Madalena Folque Patricio (Portugal)
2012 Enrique Ruelas (Mèxic)
2012 Carlos Viesca (Mèxic)
2012 David Kershenobich (Mèxic)
2012 Enrique Luis Graue Wiechers (Mèxic)
2013 Paolo Menghini (Itàlia)
2013 Pierre Lafforgue (França)
2013 Joan Sabaté Casellas (USA)
2013 Charles Tamarelle (França)
2013 Alexander Yussim (Israel)
2013 Ronald Harden (UK)
2014 Antoni Ribas  Bruguera (USA)
2017 Jesús González Bosquet (USA)
2017 Maria José Merino (USA)
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Iconografia de l’ Acadèmia

Cartell del XX Congrés d’Història de la Medicina Catalana, organitzat per la Reial 
Acadèmia Medicina de Catalunya, amb la col.laboració de la Societat Catalana 
d’Història de la Medicina. 
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