
La REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA i PUBLICACIONS PERMANYER

es complauen a convidar-lo a la presentació del llibre:

GUERRA   I   EXILI
Les memòries d’un metge català a la sanitat militar republicana durant la Guerra Civil,  

va patir als camps de concentració de França i finalment, arribà com a exiliat a Mèxic
Pelai Vilar i Canales 

Intervencions:

Dr. Josep Antoni Bombí i Latorre  
(Moderador, President de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya)

Dr. Borja de Riquer i Permanyer (Historiador)
Dr. Miquel Bruguera i Cortada (Metge)
Dr. Carlos Viescas Treviño (Historiador)

Dr. Pelai Vilar i Puig (Metge)

Memòries d’un metge 
català a la sanitat  
militar republicana,
1936-1942
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Disseny de portada:
Lilia Aurora Arévalo Ramírez

David Cortés Álvarez

Originari de Barcelona, Catalunya, Espanya, va néixer 
el 1937 en plena Guerra Civil. Juntament amb la 
seva mare al gener de 1939 fuig a França travessant 
els Pirineus, des de Molló a través de Coll d’Ares 
i d’aquí a un aïllat poble francès, Prats de Molló, on 
queden confinats a l’escola prop de quatre mesos.

Tornen a Espanya i viu a Barcelona amb la mare i 
els avis durant els anys de la postguerra i la dic-
tadura. El seu pare continua pres i exiliat a França, 
qui després de dos anys és alliberat i arriba a 
Mèxic el 1942.

El 1949 amb la seva mare i germana s’embarquen 
a Barcelona i arriben a Veracruz on la familia 
aconsegueix reunir-se i, gràcies a la bondadosa 
acollida de Mèxic, aconsegueixen recuperar les 
esperances d’una vida millor. El 1950 obté la ciu-
tadania mexicana.

Es gradua com a Metge Cirurgià el 1963 a la Fa-
cultat de Medicina de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM). Posteriorment es forma 
i desenvolupa com otorrinolaringòleg. 

Ingressa el 1967 als Serveis Mèdics de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), on sota el seu lideratge es 
creen els Serveis d’Otorrinolaringologia, primer a 
l’Hospital Central Norte i després a l’Hospital Central 
Sur a la Ciutat de Mèxic i crea una important escola 
per a la formació d’especialistes en el seu camp.

A la Facultat de Medicina de la UNAM durant 46 anys, 
va participar com a Professor de Pre i Postgrau, i 
coma Cap de la Divisió d’Estudis de Postgrau du-
rant els últims vuit anys fins a la seva jubilació.

Membre Titular de l’Academia Nacional de Medicina 
de México, de la que va ser President el 1996.

La Guerra Civil espanyola va ser l’avantsala de la segona Guerra Mundial. La situació 
interna d’Espanya i la intervenció de les diferents potències europees van provocar una 
cruenta contesa, que en acabar va portar a l’exili a uns 400.000 espanyols. L’autor d’aquest 
llibre s’allista com a metge de Sanitat Militar de l’Exèrcit Republicà, i durant gairebé 
tres anys participa en diversos escenaris de la guerra. Davant la derrota pateix l’exili en 
camps de concentració de França i finalment aconsegueix exiliar-se a Mèxic, gràcies a 
la intervenció del govern de Lázaro Cárdenas i dels diplomàtics que va enviar a França.

En aquestes memòries es mostra com la lluita pels ideals posa en perill la seva vida, 
trenca la normalitat familiar i perd diversos anys l’oportunitat de desenvolupar-se com 
a metge en una societat en pau.

Durant la seva detenció de vint mesos en els camps de concentració no deixa de 
proporcionar els seus serveis com a metge als presoners. A Marsella treballa incan-
sablement com a metge al servei del consulat mexicà, al Centre per a atenció als 
refugiats republicans.

Finalment, tot i la precerietat en què viu durant anys, aconsegueix reunir-se a Mèxic amb 
la seva dona i els seus dos fills. La família pot retrobar-se en un ambient de pau i amor.

Pelai Vilar i Puig
Compilador
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L’acte tindrà lloc: 
Dimarts, 17 de setembre de 2019, a les 19 hores,  

a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (C/ Carme, 47), Barcelona


