


4 Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 9-10, ISSN: 0213-0718



















EDITORIAL 

Aquest volum de Gimbemat té un significat una mica diferent. 
Arribem ja al tom 45, que ja és un bon senyal de continu'itat, perb a 
més ens retroba amb un Congrés a Barcelona, en aquest cas recordant 
el centenari de la nova Facultat del carrer de Casanova i de 1'Hospital 
Clinic, que és, avui, la institució sanitiria més important del país, si es 
valora pel parimetre dels resultats de la recerca. És en bona part el 
centenari de casa nostra, el vell edifici, malmbs i apedaqat, que acull 
fisicament l'estructura del Seminari Pere Mata, de les unitats de 
Medicina Legal i Laboral i Toxicologia i d'Histbria de la Medicina, 
que són les responsables de la publicació de la revista Gimbemat. 

El Congrés s'acompanya de bastants actes que es fan en relació al 
centenari, i que en el seu conjunt li donen un relleu singular. A més hi 
ha els actes propis organitzats per l'Hospita1, des del primer en el mes 
de febrer, amb una sessió al Palau de la Música, la part m6dica de la 
qual, amb el discurs del doctor Broggi, recollim en aquest volum. 
També la taula rodona del mateix dia al mati, recordant alguns 
aspectes del procés de reforma de les estructures de l'hospital, que se 
centren en el projecte de l'any 1972. 

Cal recordar també que el Col-legi Oficial de Metges de Barcelona, 
emmarcat en el seu costum de recordar i honorar les efemkrides de la 
nostra medicina, ha dedicat aquest any a 1'Hospital Clinic. 

També s'ha fet, en el marc dels passadissos de l'edifici de la Facultat, 
durant tres mesos, d'abril a juny, una exposició en forma de 40 
plafons, que reuneixen unes tres-centes imatges de la histbria de 
1'Hospital. Se n'ha editat un catileg, es fari un llibre, i a més seguiri, 
en curs itinerant, exposada en alguns Col.legis de Metges de 
Catalunya. 

Quedari, a més, l'edició d'un llibre amb la Histbria de 1'Hospital. I 
aquest mateix any es complementari amb dos altres reculls d'imatges, 
dedicats un a la part de Cibncies Bisiques de la nostra facultat, i 
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l'altra a les matkries clíniques. El primer recull es dedicari a 1'Institut 
de Fisiologia, creat per l'empenta dlAugust Pi-Sunyer, relacionat amb 
la Secció de Cikncies de 1'Institut d'Estudis Catalans, que l'any 1907 
celebra el seu centenari. L'altre recolliri l'activitat dels serveis de 
medicina interna, és a dir les tres cAtedres de Patologia i Clínica 
Mbdiques, i la de Patologia General, durant aquests cent anys. Esta 
pensat fer-ho entorn del 90k aniversari del naixement de Pere Farreras 
Valentí, mestre de medicina interna, autor d'una tasca extraordiniria, 
que va morir en la seva plena maduresa creadora. 

Aquest congrés ens potencia a més una nova línia d'actuació, que ja 
estava prefigurada en la publicació d'una secció &iconografia de la 
revista. I és la cerca de les imatges, del record grdfic, com a element 
important de la nostra histbria. I en aquest sentit fem una crida, que 
repetirem de manera verbal i repetida en diversos Ambits, per a la 
conservació d'elements, de fotografies principalment, que a vegades 
són petits o pocs i no es valoren, per6 que en el seu conjunt són molt 
importants. 
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L'OBRA DE JOSEP DOMENECH I ESTAPA, ARQUITECTE 
DE LA FACULTAT DE MEDICINA I HOSPITAL CLÍNIC DE 
BARCELONA 

Joan BASSEGODA i NONELL 

Com és natural no vaig tenir ocasió de tractar a l'arquitecte Josep 
Dombnech i Estapa, mort el 19 17 tretze anys abans del meu naixement, perd 
si vaig poder conbixer al seu fill i col-lega Josep Dombnech Mansana (1885- 
1973) a partir de 1957 i fins la seva mort el 1973. Vivia a la casa que fou del 
seu pare al carrer Roger de Llúria, gairebé en front del claustre de la 
Concepció. Era un persona seriosa, molt respectuós amb l'obra del pare i 
autor d'edificis notables, que mostren des d'un excelelent modernisme fins a 
notables edificis singulars, com l'església parroquial de Santa Teresa del 
Nen Jesús a la Via Augusta o l'edifici, actualment de Sindicats, a la Via 
Laietana i Argenteria. 

Va ser arquitecte del Ministeri dbInstrucciÓ Pública i Belles Arts a 
Catalunya, fet que li permeté construir bon nombre d'edificis escolars i 
actuar en restauracions, com la del palau de la marquesa de Palamós per 
ubicar-hi 1'Acadkmia de Bones Lletres i la Comissió Provincial de 
Monuments. Una obra destacable d'aquest arquitecte foren el Magatzems 
"El ÁguilaV, no fa massa incendiats i lamentablement demolits i substituits 
per una construcció sense sal ni oli. 

El nét i fill dels Domknech, Enric, no estudia per arquitecte i es dedica a la 
venda d'antiguitats en una botiga al carrer de Banys Nous. Tenia també un 
magatzem a la Baixada de Viladecols que, quan el buida, va lliurar a la 
Catedra Gaudi gran quantitat de documentació dels arxius del pare i de l'avi 
que, posteriorment es lliuraren a 1'Arxiu Histbric del Colalegi d' Arquitectes. 

Pel que fa a Dombnech Estapi, el fet de ser membre, i durant dos anys 
president, de la Reial Acadkmia de Cikncies i Arts de Barcelona de la que 
sóc numerari d'enqa 1977, em permeté conkixer i intervenir en obres de 
manteniment i restauració de l'edifici de la Rambla, 115 i de I'Observatori 
Fabra, així com també consultar l'expedient acadbmic on hi ha informació 
abundant. Entre altres restauracions realitzades per l'autor d'aquest text en 
qualitat d'acadkmic conservador, cal destacar la de 2002 a l'escala principal. 



Josep Domtnec Estapi (1858-1917) no solament va ser un arquitecte 
distingit, amb Amplia producció prbpia, sinó al mateix temps Doctor en 
Cibncies Exactes, escriptor, catedratic de Geodbsia i Geometria Descriptiva 
a la Universitat i membre de diverses institucions. A 1'Anuari de 
1'AssociaciÓ d'Arquitectes de Catalunya de 1918 (pp. 151-169) hi ha la 
necrolbgica de Domtnech Estapi, escrita pel seu estret col.laborador 
l'arquitecte Ferran Romeu Ribot (1862-1943), on explica com Domtnech 
treballi com particular i també per l'administració a tall d'arquitecte del 
Ministeri d'Instrucci6 Pública i Belles Arts. Bon exemple són la Presó 
Model, el Palau de Justícia i 1'Hospital Clínic. 

A 1'Acadtmia de Cibncies dirigí les obres de reforma de l'antic edifici del 
Col-legi de Cordelles on mostri, ben al principi de la seva carrera, el seu 
títol d'arquitecte és de 1881, una personalitat ben definida. Inicialment 
1'Acadbrnia encarregi la reforma a Francesc de Paula del Villar Lozano 
perb el jove Dombnech imposi el seu criteri, que resta ben pales en 
l'original faqana, l'escala imperial i el saló d'actes, per bé que aquest darrer 
fou novament decorat per Fblix Mestres Borrell el 1926. El retrat a l'oli de 
Domtnech, president (1914-916) al despatx presidencial de l'Acadtmia, el 
pinth el 19 15 Carlos Vázquez Úbeda (1 869- 1944), pintor nascut a Ciudad 
Real perb resident a Barcelona A la faqana es poden veure les figures del 
genis de Rafael AtchC, l'escultor que col.labori amb Domtnech Estapi al 
Palau de Justícia, a la Facultat de Medicina i a l'observatori Fabra. A més 
Atché va ser l'autor de l'estitua del monument a Colom, els grifons de la 
cascada del parc de la Ciutadella i algunes escultures del monument a 
Alfons XII al parc del Retiro de Madrid. 

J.F. Rifols descriu en la seva biografia de Gaudí com aquest assistí al 
banquet anual dels arquitectes en el qual Domtnech Estapi va fer un 
parlament tot criticant la gosadia dels col-legues joves que dehgien els estil 
clissics per cercar models originals. Gaudí li pregunti aleshores de quin 
estil eren els permbdols de l'edifici de l'acadbrnia on Domknech projecti 
formes de rodes dentades, observació que va fer riure als assistents. 

La presó Model (1881-1904) en col.laboració amb Salvador Viñals Sabaté 
(1847-1926), anomenada inicialment "Cárcel Preventiva", és un excelelent 
exemple d'arquitectura carcerkia de tipus panbptic, amb les galeries 
situades de forma radial a partir d'una rotonda central o capella alveolar 
que sobresurt sobre el conjunt d'edificacions. Tarda molt de temps en 
enllestir-se i en realitat no es completa mai, doncs li mancava un menjador 
pels reclusos, que havien de rebre la distribució en els prbpies cel.les. 

L'edifici de la "Sociedad Catalana para el alumbrado por gas", després 
Catalana de Gas, (1893-1895) al portal de 19hge l  és indubtablement 



l'edifici més destacable de la zona i dels seus entorns i mostra l'estil un xic 
pesat i monumental de Domknech, arquitecte al que mantes vegades 
s'inclou en l'estil modernista, de que resta sempre allunyat. 

La fabrica del gas (1893-1909) estava formada per un conjunt d'edificis dels 
que solament s'ha conservat la torre d'aigua a la vila olímpica, de vius 
colors i elegant i esvelta forma 

El Palau de Justícia de Barcelona (1887-1908), en col.laboraciÓ amb Enric 
Sagnier Villavecchia, constitueix un imposant edifici monumental de caire 
molt adequat a les seves funcions per les seves dimensions i per l'abundant 
decoració escultbrica. 

L'asil de 1'Empar de Santa Llúcia (1900-1909)' al carrer Teodor Roviralta, 
és un edifici ai'llat de composició típica de l'estil Domknech. Actualment és 
Museu de la Cikncia. 

L'Observatori Fabra (1902-1904) és una fita en el paisatge de Barcelona i 
una obra que, imaginada pels acadkmics de Cikncies Josep Comas i Sola i 
Eduard Fontser&, es convertí en magnifica realitat per obra de la generositat 
del marquhs d'Alella i el sentit arquitectbnic de Domknech Estapa. En 
ocasió del seu centenari I'Ajuntament li atorga la Medalla d'Or de la Ciutat. 

L'estació de tren de Magbria (1912) a la Gran Via, i altres obres com la casa 
prbpia (1908-1909), la casa Belloso (1909)' els tallers de "El Águila", la 
casa Simon, la casa Mansana i l'església dels Carmelites a la Diagonal, obra 
que deixi inacabada i completa el seu fill, formen el notable conjunt d'obres 
de la seva firma. 

L'Hospital Clínic i Facultat de Medicina, tal com ho descriu Isidre Torres i 
Oriol en la seva Guia General Descriptiva i 11.lustrada de 1907, es situa el 
carrer de Casanova entre Cbrsega i Provenqa en ocupar dues mansanes 
senceres de lYEixample. És un superb edifici de tres cossos, destinat el 
central a Facultat de Medicina i els laterals a hospital. A l'entrada hi ha un 
gran pbrtic hexistil neoclhsic d'estil més aviat corinti d'elevades i esveltes 
columnes que suporten un frontó de l'escultor Rafael Atché Farré (1854- 
1923), un alt relleu que representa si més no, la histbria de la Medicina a 
través dels més eminents metges i sanadors del món. 

El solar ocupa 27.700 m2.. Els cossos laterals de l'hospital els formen dotze 
pavellons, cinc per homes i altres cinc per dones, mentre els dos darrers es 
destinen a malalts infecciosos. Hi ha vuit amfiteatres quirbfans de planta 
circular. El cos central de planta rectangular es destina a Facultat de 
Medicina. Des del pbrtic principal es passa a un ampli vestíbul on hi ha la 
gran escalinata que mena a les plantes superiors i per portes laterals, permet 



el pas al pati central porticat. A la planta, a peu pla, hi ha dues chtedres en 
forma d'amfiteatre per classes tebriques, amb capacitat per 300 alumnes, 
més altres quatre aules amb els seients en forma de graderia, sales de 
dissecció, laboratoris, dipbsit de cadhvers, altres dependbncies i un ampli 
paranimf. A la planta principal es troben la sala de juntes, la biblioteca, la 
sala de togues, secretaria, els museus instrumental anatbmic i higiknic, altres 
dues chtedres per a 300 alumnes, el deganat i una gran galeria porticada i 
envidriada. 

La capella, a la part posterior, sobre el carrer Villarroel, la presidia la imatge 
de la Mare de Déu del Remei i les dels sants metges Cosme i Darnih. 

La fagana principal fa 226 metres i 113 les laterals. El terreny costh 300.000 
ptes. que pagaren l7Ajuntament i la Diputació. L'Estat pagh les obres per 
import de 6.643.798 ptes. Un segle després aquest edifici es irreconeixible 
degut a les moltes reformes i ampliacions que ha sofert. 

La generació del projecte mereix unes consideracions per tal d'aclarir la 
paternitat del projecte i de I'obra enllestida. 

De fet la idea general del projecte, el 1879, la donA el claustre de professors 
de la Facultat de Medicina, idea que passh a mans de diferents arquitectes 
vinculats a l'administració de l7Estat. El primer en redactar un croquis 
general va ser l'arquitecte Josep Amargós i Samaranch (1849-1918). En 
base a aquest croquis l'arquitecte Ignasi Conrad Bartroli i Puigventós (1 851- 
1921), redacta un complet projecte, que s'ha conservat i s'ha publicat el 
1990 i 1999. 

Ignasi Bartroli estudih la carrera, des de 1871, a l7Escola Especial 
d7Arquitectura de Madrid on se li lliuri el títol el 18 de desembre de1875. 
Va realitzar diverses obres per entitats oficials i particulars, com el plhol 
del solar de la mansana no 34 de l'Eixarnple, per Antoni Canadell, una casa 
d'habitatges per Joan Rosich al carrer Bergara, 16 (1880), demolida, el 
Col.legi de la Divina Pastora, la capella i la casa del capella al carrer de 
Bailén, 38, entre Casp i Corts, també demolida (1881), l'aixecament dels 
plhnols de 17antiga Muralla de Mar per compte del Capith General de 
Catalunya (1881), el projecte de tanca del solar dels carrers Ronda de Sant 
Pere, Bruc, Bailen i Ausias March per compte de la Diputaci6 Provincial per 
instalalar-hi un Institut de segon Ensenyament (11 de marg de 1886). 
Bartroli tenia l'estudi a la plaga Urquinaona, 5, entre 1903 i 1912, i va ser 
un dels arquitectes que no signaren el manifest en defensa del projecte de 
l'arquitecte Joan Martorell Montells de fagana de la catedral de Barcelona el 
1882. 



El projecte de Bartroli esta clarament inspirat en els hospitals francesos del 
segle XIX, com el Lariboisike de París i d'altres, tal com es descriuen en 
els tractats d'arquitectura de Cloquet o Guadet, que Gaudi estudiant 
consulth quan redacth un projecte d'hospital general de Barcelona, a la 
classe de Projectes. 

Un cop enllestit el projecte Bartroli va ser designat director de les obres 
Ricardo Magdalena Tabuenca (1849-1910), arquitecte del Ministeri0 de 
Fomento, actiu com arquitecte municipal de Saragossa, on intervingué molt 
en 1'ExposiciÓ de 1909, especialista en restauració de monuments a Poblet, 
Santes Creus i San Juan de la Peiia. Sembla ser que Magdalena, massa 
carregat de feina, delegh la direcció de les obres en Domknech Estaph, el 
qual reformh totalment el projecte, no pas pel que feia a la distribució, perb 
si en els aspectes arquitectbnics i decoratius. 

Es característic de I'arquitectura de Domknech Estaph l'ampul-lositat dels 
espais, la grandhria de portes i finestres i l'alqada dels sostres. Una mostra 
d'aquest estil ample es pot veure en l'amfiteatre o paranimf de la Facultat de 
Medicina de Barcelona, voltat d'una aparatosa columnata. Hi ha una gran 
diferkncia entre les formes tímidament classicistes del projecte de Bartroli i 
el que signh Domhnech, el desembre de 1896 del que, ultra el paranimf, hi 
destacava l'església sobre el carrer de Villarroel, que desaparegué en fer-se 
les obres dYampliaci6 de l'hospital ben entrat el segle XX. 

El Clinic ha prestat un continuat servei a la medicina de Barcelona i en les 
aules de la Facultat es formaren generacions de metges de prestigi. Quan 
l'edifici resulta insuficient s'opth per ampliar-10 i encara que intervingueren 
bons arquitectes, el resultat final no es pot dir que sigui un 6x3. 
Originalment l'edifíci tenia tres plantes, ara en té sis i és evident que els 
estils radicalment diferents d'una part de l'edifici i de les altres, fan una 
conjunt poc harmoniós. La degradació de la pedra de l'edifici original 
mostra un estat lamentable de cornises, columnes i hp i t s .  Les fotografies 
de quan s'inaugurh el Clinic mostren realment l'aspecte d'una construcció 
que no és certament l'actual. 

Cal dir que Domknech Estaph que visqué solament 59 anys, ultra la seva 
ampla activitat arquitectbnica, palesa en edificis de grans dimensions i 
importhcia, dedich moltes hores a la dochncia i a la investigació. En aquest 
sentit cal recordar el "Tratado de Geometria Descriptiva ", "La Geometria 
proyectiva en el Arte Arquitectónico", '2bsurdos geométricos que 
engendran ciertas interpretaciones del injnito matemático': "Los 
mecanismos no pueden destruir l m  verdades rnatemáticas", "Breves 
consideraciones acerca de 10s progresos del klgebra en 10s tiempos 
modernos", "Geometrías racionales y Geometria real dentro de la finitud 



humana", 'fiusta interpretación que debe darse al cero y al infinto 
matematico" i, més en "El modernismo arquitectónico", particularment 
valuós, on exposa la seva opinió contraria a la moda de l'estil coup de fouet 
tan difosa al comenqament del segle XX. 

Josep Domknech Estapa va néixer a Tarragona el 7 d'octubre de 1858 i va 
morir a Cabrera de Mar (Maresme) el 5 de setembre de 1917. Les seves 
despulles descansen el cementiri de Cabrera. 

El 2004 es commemora el Centenari de l'observatori Fabra i el 2006 es fa 
membria de 1'Hospital Clínic, dues de les mostres de saviesa arquitectbnica 
de Josep Domknech una de les llumeneres de l'arquitectura catalana 
moderna i una gran personalitat científica i acadkrnica de primera magnitud. 
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A LA FACULTAT I EL CLÍNIC ABANS DE LA 
INAUGURACI~) OFICIAL O ELS METGES, PRESENTS EN 
DOS CONGRESSOS D'ARA FA CENT ANYS 

Oriol CASASSAS i SIMO 

Motivació 

Tots els congressos són reunions d'importhcia: cada un és el resultat de 
l'esforq i el treball d'unes persones mogudes per un sentiment de pertinenqa 
a un col.lectiu social. Tots els congressos són importants; alguns, perb, 
tenen a més del valor general una significació especial. És el cas dels dos 
que motiven aquesta comunicació: tots dos tingueren lloc l'any 1906, un el 
mes de juny i l'altre el mes d'octubre, un és el primer congrés mbdic 
celebrat mai en llengua catalana i és, a més, un clar i primigeni exemple de 
l'indispensable caracter pluridisciplinari amb qub han d'ésser tractats molts 
dels afers relatius a la salut, i l'altre, el del mes d'octubre, és una mostra 
significativa de l'interbs que sovint es manifesta entre metges per qüestions 
que de ple corresponen al camp de les humanitats. I encara més: el congrés 
del mes de juny es reuní, per algun acte d'especial solemnitat, a l'amfiteatre 
del nou edifici del carrer Casanova abans que fos inaugurat oficialment. 

Així és: del Primer Congrés d'Higiene de Catalunya en poden ésser referits 
detalls i aspectes dignes de record, si; ara bé , una de les seves 
característiques el fa singular: és el primer congrés mbdic de la histbria que 
presenta els parlaments, les ponbncies i comunicacions en catala. Se celebra 
l'any 1906, amb el precedent del Primer Congrés Universitari Catala de 
1903, el de la ponbncia de Dombnec Martí i Julia sobre "OrganitzaciÓ de la 
Universitat catalana", el que porth a la creació dels Estudis Universitaris 
Catalans; l'any 1906, que és l'any de Solidaritat Catalana, l'any d'aparició 
de La Nacionalitat Catalana de Prat de la Riba, l'any d'inici de la 
publicació a La Veu de Catalunya del Glosari dYEugeni d'Ors. Un altre fet 
que confereix el carhcter d'histbric a aquest Congrés és que, segons 
anunciava La Veu de Catalunya una setmana abans de la inauguració, "Les 



Sessions extraordinkies se celebraran en locals adequats del pis principal de 
la nova Facultat de Medecina". I afegia -com que l'emplaqament del nou 
edifici encara no era de coneixement general- que "de la plassa de 
Catalunya (banda esquerra) ne surten els cotxes de la Companyia General 
de Tramvies, que deixen a la porta mateix de l'edifici." 

Organització i inauguració 

El secretari general del Congrés fou Manuel Mer i Güell (1873-1939), un 
metge interessat pels enormes problemes d'higiene de l'kpoca que, l'any 
1912, presidiria el Comitb executiu del Primer Congreso Español de 
Higiene Escolar. 

En la seva Membria exposada el dia de la Inauguració diu que "Hem 
procurat a l'escollir els temes que han d'ésser objecte principal dels nostres 
debats, que responguessin a les apremiants necessitats de Catalunya." El 
Congrés fou presidit per Felip Proubasta i Masferrer (1866-1939), el metge 
que després de la llicenciatura i el doctorat no se sentia prou capacitat per a 
l'exercici professional i passi tres anys a Paris en un hospital al costat dels 
mestres. De I'any 1916 al 191 8 presidí 17Acadbmia i Laboratori. El Congrés 
comptava amb una Comissi6 executiva presidida per August Pi i Sunyer 
que, nascut l'any 1879, només tenia en aquell moment vint-i-set anys. El 
vicepresident de la Comissió era Eduard Xalabarder i vocals ho eren, entre 
altres, Josep Tarmella, Lluis Suiié Medan, Emili Monturiol 

El solemne acte inaugural del Congrés tingué lloc el dia 27 de juny de 1906, 
a les deu de la nit, al Saló de Sant Jordi del Palau -en aquell temps- de la 
Diputació Provincial de Barcelona. Tant el governador civil interí Joaquim 
Sostres, com el batlle de Barcelona Salvador Samá, Marqubs de Marianao, i 
el president de la Diputació Trinitat Maria Oms deixaren la llengua materna 
a casa i feren el seu protocol-lari parlament en castell&; el secretari Manuel 
Mer i el president Felip Proubasta parlaren en la llengua de la gairebé 
totalitat dels 295 congressistes inscrits, els quals -segons detall& el secretari 
en la seva Membria- havien satisfet com a drets d'inscripció 10 pessetes si 
eren socis de 1'Acadkmia dYHigiene de Catalunya i 15 pessetes si no ho 
eren. 

La veritat és que la lectura de la llista de congressistes equival a una lectura 
d'una llista de les personalitats mkdiques de l'kpoca: August Pi i Sunyer, 
Benet Oliver, Pere Nubiola, Agustí Prió, Puig i Sais, Pere Esquerdo, Miquel 
A. Fargas, Alvar Presta, Lluis Comenge, Ricard Zariquiey, Jesús Bellido, 
Martí i Juli&, Jaume Peyri, Ramon TurrÓ, Josep Maria Bartrina, Valentí 



Carulla, Jaume Ferran, Lluís Sayé, Riera i Vilaret, Manuel Corachan, 
etcttera. 

Manuel Mer, que militava en el Partit Nacionalista Republich i ja devia 
creure que el país i el món havien emprQ el bon camí, acaba la seva 
Membria de Secretaria amb unes paraules que són exponent del seu 
idealisme; digué: "L'hgel tutelar de la Pau estén ses ales sobre el món 
civilisat i la humanitat es decideix presurosa a tenir per pare l'Arnor, per 
mare 1'Higiene i per vincle 1'EducaciÓ. L'odi s'ha extingit entre els homes 
cultes.'' Desgraciadament, el seu vaticini no era encertat. 

La Diputació de Barcelona subvencioni el Congrés amb 2.000 pessetes i 
també amb 2.000 1'Ajuntament de Barcelona; la Diputació de Girona amb 
500, la de Lleida amb 100 i la de Tarragona féu el sord a la sol-licitud 
d'ajuda. 

Les Ponhcies 

El Congrés fou estructurat en tres Seccions que, tal com havia anunciat el 
Secretari general en el seu parlament inaugural, tractaren de necessitats 
urgents per a Catalunya. La Secció primera, presidida per Francesc Pi i 
Sunyer, el petit dels germans del memorable catedrhtic de Patologia general 
Jaume Pi i Sunyer, tracta de temes relatius a l'estat sanitari de les comarques 
catalanes; ja en aquestes pontncies hi participaren, al costat dels metges, 
professionals d'altres disciplines, veterinaris en aquest cas -com Joan 
Arderius o Lleó Baby. La Secció segona tracta de les malalties infeccioses i 
de les causes que afavoreixen la seva presentació, i la tercera Secció es 
dedica als problemes d'higiene social. 

Tot el Congrés fou de denúncia, exposició dels mil aspectes de la situació 
que eren plens de flagrants mancances. Per exemple, l'oftalmbleg Dolcet 
exposh que "les escoles municipals de Barcelona funcionen amb detestables 
condicions higitniques [...I sobretot algunes els locals de les quals 
s'haurien de tancar": falta de llum, bancs i taules inadequats, material 
d'ensenyament i llibres de mala qualitat, etc. En el tema d'aprovisionament 
d'aigiies i desguassos -en quk participa l'enginyer Francesc Ricard- 
Ramon Turró digué que "les aigües de Barcelona deixen molt que desitjar" 
i que hom " vol un remei petit per un mal que és molt gros." Repetidament 
foren citades com a causa de morbiditat i de mortalitat la manca d'aigües 
potables, l'alimentació insuficient, les aberrants condicions de treball, 
l'alcoholisme i la ignorhcia. Pel que fa a aquesta última causa, més d'una 
vegada fou citada la necessitat d'elevar el nivell de cultura de totes les 



classes socials i pel que fa a les condicions laborals es denuncia el treball 
infantil, el de les dones, els accidents de treball, l'atmosfera pulverulent i 
insana de moltes indústries, els horaris i els salaris escarransits; Lluís 
Comenge exposi que "el 60% dels obrers guanya menys que el cavall 
destinat al transport." 

Perd, potser on foren més contundents les denúncies fou quan es tracta de 
l'habitació obrera. En aquest camp, la veu més incisiva fou la de Domknec 
Martí i Julil; digué que "els defectes higiknics dels edificis són deguts 
principalment a la manca de civilització i cultura i fins a la falta de 
sentiments humanitaris per part dels potentats." El mateix Martí i Julii 
redacti un contundent preimbul a les conclusions de la Ponkncia -d'una 
vigkncia encara no superada- que comengava: "Fonamentant-se en 
principis d'equitat i justícia socials, considerant natural i intangible el dret 
dels homes a la vida plena ..." i apelalava al respecte degut a la dignitat 
humana. Després seguien les Conclusions, la primera de les quals deia: 
"Han d'ésser reformades o destru'ides totes les cases obreres que per llur 
condició d'emplagament i construcció atemptin contra el dret al benestar 
inseparable de la condició humana o que siguin impediment per a la major 
perfecció individual i social dels homes." 

La característica de pluridisciplinarietat ja mencionada, a part dels 
veterinaris i l'enginyer citats, fou manifesta en la participació dels 
arquitectes Quintana i Josep Pijoan, de Joaquim d'Espona, catedritic 
d'agricultura, Alfons Sala, industrial, Josep Maria Vallks i Ribot, advocat i 
Manuel Gispert i Blanch, enginyer. 

L'acte de clausura 

El Congrés, és clar, tingué també els seus actes socials i les seves visites: 
l'eficacissim (fins que fou transformat en Junta Provincial del Real 
Patronato Centrai) Patronat de Catalunya per a la lluita contra la 
tuberculosi oferí un festival al Palau de Belles Arts i els Jardins annexos, 
tingué lloc una recepció al Sa16 de Cent de la Casa de la Ciutat de 
Barcelona, se serví un dinar al Restaurant del Tibidabo i s'efectuaren visites 
al Dispensari antituberculós, a la Casa de Maternitat, a lYAlianqa, a la Casa 
Municipal d'alletament, al Laboratori Microbiolbgic del Parc, a 1'Institut 
d'Higiene Urbana i se celebra lYAssemblea a la Sala d'Actes del Col-legi de 
Metges. 

Finalment, el dia 1 de juliol a les sis de la tarda, el Congrés ompli -i creiem 
que estreni- 1'Amfiteatre de la novissima Facultat de Medicina, l'edifici 



que, amb 17Hospital Clínic, havia estat edificat en els terrenys adquirits feia 
vint-i-nou anys i havia vist la col~locació de la seva primera pedra en feia 
exactament onze. Presidi l'acte Felip Proubasta, acompanyat dels 
presidents de les tres Seccions, Francesc Pi Suñer, Bassols i Prim i Vidal i 
Ribas. 

Proubasta en el seu parlament conclogué que "el nostre Congrés ha estat 
una determinació de regles de vida col.lectiva a Catalunya" i proclama 
l'acord de "protestar fermament, xardorosament, intensament, en nom de 
1'Higiene i en calitat de metges higienistes, del, per a Catalunya, verinós 
trasllat dels penats al castell de Figueres, protesta que no podran desvirtuar 
ni desviar argúcies de cap mena y que's mantindri ferma y viva mentres 
subsisteixi la causa." 

La Veu de Catalunya diu que el doctor Proubasta fou estrepitosament 
aplaudit; el que el diari no ens ha aclarit és si la protesta tan 
"xardorosament" manifestada fou escoltada. 

Després de l'acte de clausura només quedava la recepció al Saló de Cent de 
la Casa de la Ciutat, on després d'unes paraules del marqubs de Marianao 
"s'obsequii els assistents ab un lunch esplbndidament servit per la sucreria 
de don Lluís Puigdombnech". Ah, i "la banda municipal amenisa l'acte 
executant algunes peces abaix al peu de l'escala". De tot aixi, ara fa cent 
anys. 

Aquest Congrés, convocat i presidit pel canonge de la Seu mallorquina 
Antoni Maria Alcover, tot i el seu claríssim motiu lingüístic aplega més de 
quatre mil congressistes; l'explicació d'aquesta ingent concurrbncia és que, 
tant a Catalunya com al País Valencia, les Illes, la Catalunya del Nord i la 
ciutat de l'Alguer, el Congrés fou entbs com un acte d'afirmació com a 
poble. 

Al conjunt d'esdeveniments polítics i culturals de caricter nacionalista que 
se succe'iren durant la primera dkcada del segle XX, els metges també s'hi 
adheriren; o millor, alguns metges i, alguna vegada, molts metges. Tot i 
que la confirmació magna d'aquesta adhesió tingué lloc l'any 1913 en el 
Primer Congrés de Metges de Llengua Catalana, tant el Congrés d'Higiene 
com aquest Congrés de Llengua en foren uns determinants antecedents. 



Foren més de quaranta els metges inscrits al Congrés de mossbn Alcover, 
de la Catalunya estricta i també d'altres terres de parla catalana, com el 
fidelíssim valencia Faustí Barbera. Com a entitats, 1'Acadbmia i Laboratori 
de Cibncies Mbdiques i lYAcadbmia dYHigiene de Catalunya, i a títol 
individual Antoni Bartumeus, Claudi Bassols, Jesús Maria Bellido, Joan 
Freixas, Miquel A. Fargas, Manuel Mer, Dombnec Martí i Julia, Pere 
Nubiola, Hermenegild Puig i Sais, Baltasar Pijoan, August Pi i Sunyer, 
Jaume Peyrí, Josep Maria Roca i Heras, Jacint Reventós, Josep Roig i 
Raventós, Manuel Salvat, Humbert Torres, Eduard Xalabarder i un etcbtera, 
fins a quaranta-tres. 

Els treballs 

El Congrés fou inaugurat el dia 13 d'octubre de 1906, al Teatre Principal de 
Barcelona. La Veu de Catalunya se'n féu ressb: a més d'una extensa noticia 
de premsa inserí un article de Prat de la Riba que deia: "Els catalans no'ns 
podem refiar del Estat pera res, tot ens ho hem de fer nosaltres mateixos." 
"L'Estat espanyol de tot 10 catali se'n desentén y abandona, quan no ho 
combat o ho atropella." 

El Congrés fou dens: hi foren presentats, entre ponbncies i comunicacions, 
uns vuitanta treballs, d'entre els quals destaquen els d'Antoni Maria 
Alcover -el pare i iniciador del Diccionari que coneixem com a 1'Alcover- 
Moll- i Pompeu Fabra. El Congrés fou d'una gran transcendbncia perqub 
evidencia la necessitat d'ordenar i normativitzar la llengua catalana, que fins 
aleshores era escrita en peribdics i publicacions diverses d'una forma 
totalment anarquica; com a exemple, la preposició era escrita en la 
forma correcta o en les formes ab o am, o la conjunció i unes vegades 
apareixia llatina i altres, grega, o els pronoms febles i els apbstrofs eren 
emprats de totes les formes imaginables i encara d'algunes més. És clar, 
Pompeu Fabra -el fílbleg més preparat, el de mhim prestigi i el que 
seguia mbtodes de normativització més científics- acaba essent la persona 
elegida per a emprendre la imprescindible tasca de posar ordre al desori. 

En el Congrés hi hagué dues comunicacions presentades per metges: una de 
Puig i Sais i l'altra d'Antoni Bartumeus. Puig i Sais, com a bon empordanbs, 
féu constar l'ús empordanbs del verb auxiliar ser o esser en expressions com 
ara som anats a mercat o tu, ets sabut la l l i~ó? La seva proposta fou que 
els gramatics ho prenguessin en consideració per si 1'6s empordanbs 
d'aquest auxiliar fos el correcte. Tant Pompeu Fabra com el ponent del 
tema, que havia estat el mallorquí Bernat Obrador, admeteren la licitud 



d'aquest ús com a varietat dialectal, perb no en la grarnitica general, no en 
el catalh estindard, que diríem avui. 

La comunicació de Bartumeus fou de molta més volada. La.presenta en 
nom de 17Acadbmia i Laboratori de Cibncies Mbdiques i el seu títol era 
"Necessitat de reconstituir el llenguatge mbdich-biolbgich catals". Exposi 
que, si bé havia fet ús del catali des dels 12 anys i actualment l'escrivia 
sense dificultat, cada un dels mots t2cnics li presentava un greu problema, 
tant els pertanyents a "les dues grans branques Medecina y Cirugia, com a 
les ciencies biolbgiques, de les quals tantes branques y branquillons 
arrenquen." 

En la comunicació féu un repb dels dubtes que poden presentar-se en la 
versió catalana dels mots tbcnics, suggerí uns camins per a la resolució del 
dubte i conclogué que cal sotmetre's a les regles generals de la llengua, que 
es bo recórrer a l'etimologia del mot per obtenir una bona guia en la solució 
del dubte, que per a depurar les formes incorrectes degut a la influbncia 
d'altres llengües la consulta dels clissics pot representar una ajuda i, 
finalment, que és del tot necesshia l'elaboració del "Diccionari mbdich- 
biolbgich catali, branca del Diccionari general." 

Tot i que aquestes conclusions eren compartides per molts dels afectats per 
l'absbncia de diccionaris catalans, com que la confecció tant dels generals 
com dels especialitzats no és ficil i molt menys encara si la circumstincia és 
adversa, el Diccionari Fabra trigh vint-i-sis a aparbixer i el Diccionari 
Corachan en trigh trenta. Hi ha paisos que es fan "gricies a" i d'altres, en 
canvi, que es fan "a pesar de"; sort, perb, que amb tenacitat i malgrat els 
entrebancs, es fan. 

Reiteració dels motius. Cap de les realitzacions d'avui ha estat comenqada 
avui; tot, absolutament tot, té les seves arrels, i si una arrel s'ha fet 
centeniuia, és bon moment per al record. El Congrés d7Higiene és, alhora, 
una lliqó d'inconformisme -el metge ha de denunciar la injustícia- i de 
fidelitat a les essbncies; i el Congrés de la Llengua és un exemple de 
l'amplitud intel.lectua1 i humana que ha de caracteritzar els professionals de 
cibncies de la salut. Record i gratitud, doncs. 
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LA INAUGURACIO DE LA NOVA FACULTAT DE 
MEDICINA I DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA 

Manuel M. ESCUDE i ALYELA 
Joan PUJOL i ROS 

La inauguració dels edificis de la nova Facultat de Medicina i de 1'Hospital 
Clínic de Barcelona se celebrh el 2 d'octubre de 1906. Fou un acte molt 
esperat per la població per les deficibncies que hi havia en el camp de 
l'ensenyament mbdic i hospitalari a la Barcelona de finals del segle XIX i 
inicis del segle XX. Per una banda la Facultat de Medicina havia estat 
ubicada fins al 1906 en l'edifici del Col-legi de Cirurgia, que s'havia pensat 
per a un nombre redui't d'alurnnes, per altra banda l'únic hospital de 
Barcelona era 1'Hospital de la Santa Creu, que també havia quedat en una 
situació molt deficient des del punt de vista tant higibnic com d'espai. Per 
aixb calia fer un edifici que fos vhlid tant per a l'ensenyament com per a 
l'assistbncia mbdica, finalitats que requerien solucions diferents. La 
docbncia necessitava una fhcil comunicació entre els departaments de la 
facultat i amb les prhctiques a l'hospital, perb en canvi, es vivia una bpoca 
en qub es defensava la teoria del pavellons hospitalaris independents. A més 
havien de ser constniits a l'eixample barceloní i en un espai limitat. La 
necessitat ineludible d'un nou hospital arribh a plantejar la supressió de la 
Facultat de Medicina. La construcció tardi uns deu anys, des de 1895 a 
1906, perd la idea havia sorgit feia gairebé uns quaranta anys, cap a finals 
dels anys seixanta (1868). El primitiu projecte s'havia proposat el 1882 i la 
primera pedra es col.loch el 1888 coincidint amb 1'ExposiciÓ Universal de 
Barcelona. La seva histbria comenqa gairebé uns quaranta anys abans de la 
seva inauguració. Per aixb destacats promotors del projecte com Joan Giné i 
Partaghs no viuran la seva.rea1itzaciÓ. 

En aquest treball presentem el resum dels discursos de l'acte inaugural que 
es publicaren a la membria de la Universitat de Barcelona (1). Es un text 
poc conegut i creiem que dóna informació interessant sobre la construcció i 
les característiques dels edificis. Fou escrit en castella i té dues parts, el 
discurs de l'arquitecte Josep Dombnech i Estapa on fa la presentació dels 
edificis, i el del rector Joaquim Bonet i Amigó que és més protocol.lari i 
dedicat a donar les grhcies a les persones i institucions que van ajudar a la 
seva construcció. A més, en un apbndix trobem una detalladissima 



descripció de l'edifici: departament anatbmic, laboratori d'histologia, 
citedra de medicina legal i toxicologia, departament de terapkutica fisica, 
safareig mecinic i farmicia. També hem afegit una llista del professors del 
curs 1906-1907 i una estadística de la facultat de medicina que trobem a la 
membria de la Universitat. Probablement seria interessant fer una 
transcripció completa dels discursos i de l'addenda. 

La inauguració del edificis de la Facultat de Medicina i de 1'Hospital Clinic 
se celebri el 2 d'octubre de 1906 a les 15,30 hores en el paranimf de la 
Facultat de Medicina. Presidi l'acte el rector de la Universitat, el baró de 
Bonet. A la seva dreta tenia el governador civil, Francisco Manzano; el 
president accidental de la Diputació, Trinidad Ma Oms; en representació de 
l'arquebisbe, el canonge Jaume Almera; i el vicerector de la Universitat de 
Madrid, Lorenzo Benito de Endara. A la seva esquerra, el president de 
lYAudikncia Territorial, Buenaventura Muñoz; l'alcalde de Barcelona, 
Domknec J. Sanllehy; el fiscal de l'Audikncia, Enrique Diaz Guijarro; i el 
degi de la Facultat de Medicina, Marii Batllés i Bertran de Lis. Obri la 
sessió el rector, que doni lectura a un telegrama enviat pel ministre 
d'lnstrucció Pública, disculpant la seva abskncia. A continuació inviti a 
l'arquitecte responsable de les obres i catedritic de la Facultat de Cikncies, 
Josep Domknech i Estapi a pronunciar la seva conferkncia. 

Josep Domhech i Estapi comenqi el seu discurs fent un repis histbric 
sobre la necessitat de construir els edificis de la Facultat de Medicina i 
1'Hospital Clinic. Segons ell, la histbria de la construcció dels edificis 
comenqava amb el dictamen que el 31 de maig de 1879 presenti una 
comissió elegida pel claustre de la facultat de medicina, en preshcia del 
rector Julián Casaña. En el detallat informe s'indicava la doble necessitat 
que tenia Barcelona d'un nou edifici per a l'ensenyament de la medicina i 
d'un Hospital Clínic annex a la Facultat de Medicina. Aquesta sol-licitud 
sorgia no tan sols per la finalitat docent, sinó també per les condicions 
mateixes de la població barcelonina en constant creixement. El 1879 l'irea 
de Barcelona tenia uns 600.000 habitants i només un hospital, el de la Santa 
Creu, que en condicions higikniques podia acollir 800 malalts. Es crida 
l'atenció de les administracions provincials i municipals sobre l'estat 
d'amuntegament de l'hospital de la Santa Creu, i de l'amenaqa que 
haguessin de tancar les seves portes, i es deixés morir la gent al carrer, com 
passaria al cap d'uns anys. El nou hospital havia de servir com a centre de 
benefickncia i donar suport a l'ensenyament de la medicina. L'hospital de la 



Santa Creu havia complert aquesta finalitat docent gracies a una bona entesa 
amb la facultat de medicina. En canvi la vida acadkmica d'aquesta estava 
sotmesa a les ordenances d'un patronat particular, que funcionava 
completament deslligat de tot vincle oficial, i per tant era ixbitre de posar 
insuperables obstacles al desenvolupament de l'ensenyament. Per aixb el 
claustre va veure la necessitat que 1'Hospital fos clínic i que fos annex a 
l'edifici destinat a Facultat. El conflicte havia arribat a un nivell que l'estat 
es trobava en l'alternativa d'edificar un hospital clínic o de suprimir la 
Facultat de Medicina de Barcelona. 

La principal dificultat arquitectbnica que s'havia de resoldre era construir un 
edifici que complís ambdues finalitats, la primera i principal l'ensenyament 
de la medicina, i en segon terme la benefickncia pública. L'hospital exigia 
uns grans patis per a la ventilació de les diferents sales, i les separacions 
d'aquestes; i la facultat necessitava tenir chtedres, gabinets i laboratoris 
amb la corresponent relació entre si, i al mateix temps amb l'hospital. 
Semblaven dues idees oposades, que calia resoldre adaptant-se al solar que 
tenien. 

L'antiga facultat de medicina 

El discurs continua amb un ressenya de les característiques de l'antic edifici 
i les seves mancances. L'edifici que havia ocupat la facultat de medicina era 
el de l'antic Colalegi de Cirurgia, construit el 1762 i dirigit per Pere Virgili. 
Estava emplagat al costat de 1'Hospital de la Santa Creu. Tenia dues plantes 
de 36 metres de llarg per 15 d'arnple, amb un pati posterior de la mateixa 
longitud i 10 metres d'amplada. Estava pensat per 50 alumnes i en el curs 
1905-1906 n'hi havia més de 700. La dependbncia més notable era 
l'amfiteatre d'anatomia, de figura circular i d'aspecte monumental, de 12'30 
metres de dihmetre interior i amb capacitat en graderia de pedra per 260 
alumnes. Critica la seva forma perque presenta dificultats de visió i audició 
per a una part dels assistents. A l'esquerra del vestíbul, i simbtricament a 
l'amfiteatre, existia una sala, destinada a dispensari i que havia servit durant 
molts anys de sala de dissecció. Era una sala fosca, mal ventilada i redui'da, 
amb una capacitat mixima de 100 alumnes, i amb una sola taula per cada 
deu d'ells. La sala de dissecció s'havia traslladat a un pati contigu que 
s'havia cobert amb cristall. L'espai era encara més redu'it perb amb més 
claror. 

En el primer pis hi havia la sala d'examens, que tenia diferents usos, ja fos 
com a sala de juntes de facultat, de catedra de patologia i obstetrícia o altres 
serveis. Tenia capacitat per 90 alumnes, essent el nombre mínim de 



matriculats de 250. Completaven la distribució de la primera planta, la 
biblioteca, d ' l l  metres per 4,35, i dos locals petits per al deganat i la 
secretaria. Per necessitat d'espai es van habilitar altres locals que es 
constniiren en el pati posterior, on hi trobem dues catedres superposades 
d'11,80 metres de llarg per 4,25 d'ample i només 3,70 d'alqada, amb 
capacitat per 80 alumnes, essent 200 els matriculats. La de la planta baixa, 
denominada de medicina legal, era utilitzada també per fisiologia i 
patologies mbdiques i quirúrgiques. La catedra superposada era la de 
terapbutica, i utilitzada per la d'histologia i altres catecires. Per últim hi 
havia una sala amb armaris per als instruments, els aparells quirúrgics i els 
vestits acadbmics dels catedratics. 

En resum l'antiga Facultat de Medicina tenia un amfiteatre principal 
deficient, tres chtedres, un pati per dissecció, quatre o cinc dependbncies 
destinades a laboratoris i gabinets, i finalment una galeria de 2,30 metres 
que servia de museu. En aquesta part de l'exposició, Dombnech i Estapi 
volia deixar clar la deficihcia de l'antic edifici i la necessitat d'una nova 
Facultat de Medicina. 

La nova facultat de medicina i I'hospital clínic 

Josep Dombnech i Estapi segueix la seva conferbncia explicant que ell no 
era el pare primitiu del projecte, sinó el padrí que l'adopta. El projecte 
inicial s'havia aprovat feia uns vint anys, i ell havia incorporat les 
modificacions que els progressos de la cibncia mbdica i arquitectbnica 
demanaven. Seguint els criteris expressats pel claustre de la Facultat de 
Medicina, s'escolli com emplaqament un solar constitu'it per dues illes de 
l'eixample barceloni, limitat pels carrers de Casanova, Provenqa, Villarroel i 
Cbrsega, amb una Area total de 27.700 metres quadrats. 

Després d'estudiar diferents disposicions, es recomana per a la Facultat de 
Medicina la disposició lineal doble amb pavellons paralalels a la faqana 
principal, que era la forma adoptada per l'acadbrnia francesa i aplicada als 
hospitals de Lariboisibre, nou H8tel Dieu, Bourges, Baltimore, Leeds i 
Edimburg, entre altres. Permetia una uniforme orientació en tots els 
pavellons, enllaqos regulars d'uns cossos amb uns altres, i facilitat de 
comunicació per mitja d'una galeria interior d'enllaq. Segons ell, la millor 
disposició dels pavellons era la que havien adoptat els hospitals d'Hamburg 
i Berlín, amb pavellons totalment ayllats, a grans distancies els uns dels 
altres, i d'una sola planta. L'extensió petita del solar, les dificultats 
d'intercomunicació dels diferents edificis (com s'observava en el nou 
hospital militar de Madrid), i la impossibilitat de situar cada clínica el més 



prop possible de les classes tebriques, feia inadmissible el projecte. També 
es valorava que un centre d'ensenyament havia d'estar dins de la ciutat. 
Dombnech i Estapl ens recorda que malgrat aquestes dificultats, 1'Hospital 
Clínic de Barcelona disposava de 55 metres quadrats per llit, quan alguns 
autors havien fixat el mínim en 50. 

L'Hospital tenia dotze pavellons (vuit en el projecte inicial) amb dos pisos, 
semisoterrani i altell, amb capacitat per a 500 llits (400 en el projecte 
inicial). Els dos pavellons posteriors, convenientment alllats, es destinaven a 
malalties infeccioses, i els deu restants (cinc per a homes i cinc per a dones) 
a malalties de cirurgia, en la seva planta baixa, i de medicina en la planta del 
primer pis. En els patis que quedaven entre els pavellons, es van construir 
vuit amfiteatres operatoris (dos en el projecte inicial), amb llum zenital i 
lateral, i al costat cadascun de la respectiva sala de cirurgia. 

En la planta baixa i principal de cada pavelló, hi havia una gran sala de 29 
metres de llarg, la primera, per a 18 llits; i de 3 1,90 la segona, per a 20 llits, 
amb una amplada de 9,80 metres i una alqada de 6 metres, amb vint i vint-i- 
dues finestres respectivament. La capacitat cúbica d'aire era de 95 metres 
cúbics per malalt, superior als 50 metres cúbics de la majoria d'hospitals. Al 
costat de les sales hi havia les dependkncies destinades al metge de gukdia, 
la infermera, una habitació reservada per un malalt, lavabo, bany, witer i 
menjador de convalescent. Tenia una capacitat de 40 malalts per pavelló. 
Dels pavellons per a homes, un es destina a nens d'ambdós sexes, i dels 
destinats a dones, un a ginecologia i l'altre a obstetrícia. Els pavellons per a 
infecciosos estaven alllats segons les malalties, amb una capacitat per 50 
llits per pavelló. 

La calefacció funcionava per mitja d'estufes d'aire calent de gas, i la 
ventilació per mitja d'orificis d'entrada d'aire, que a l'hivern passava abans 
per les estufes i altres orificis de sortida que comunicaven amb xemeneies 
d'aspiració. La calefacció de l'ambient dels amfiteatres operatoris tenia lloc 
per mitja de l'aigua calenta que des d'unes calderes emplaqades en el 
soterrani arribava per uns serpentins que discomen per les baranes que 
separaven el recinte de l'operador de les grades dels alumnes. 

En els semisoterranis hi havia cuina, rebost, farmacia, dispensari públic i 
I'aáministració de l'hospital. Tots ells estaven connectats per una ampla 
galeria subterranis que posava en comunicació les dues parts de l'hospital 
(una per a homes i l'altra per a dones) i no es comunicava per cap altre lloc. 



Els atris quedaven destinats a habitacions de les monges i infermeres, així 
com a dependbncies auxiliars que podien servir d'infermeria en cas de forqa 
major. Completaven l'hospital les cambres d'hidroterdpia, electroterdpia, 
pneumoterdpia, i un costós safareig mecbic, amb la seva estufa de 
desinfecció i un forn crematori per a residus. Quatre ascensors elkctrics 
pujaven els malalts del soterrani, on hi havia l'oficina d'entrada a totes les 
plantes de l'hospital. A cada pavelló un muntachregues transportava els 
aliments i altres necessitats per al servei. 

La forma rectangular del solar predisposi un edifici hospitalari en forma 
d'U oberta al carrer de Casanova, on donava la seva faqana principal. Al 
mig s'emplaqaria Ia facultat, que estaria separada de la galeria porticada que 
enllaqava els diferents pavellons de l'hospital, per mitji d'un passadís 
d'amplitud variable entre 11 i 20 metres. L'edifici de la facultat ocupava 
una superficie de 7.800 rn2. La faqana principal tenia 100 metres de 
longitud i les laterals 74 metres. Si es comptava el cos circular, els 
avanqaments dels pbrtics i els cossos angulars s'arribava a l'hea total. 

La facultat tenia set accessos amb l'hospital. El principal pel pbrtic central 
de la seva faqana, al frontó de la qual hi observem un alt relleu on es 
mostren personatges de la medicina; dos laterals eren l'entrada usual del 
alumnes; dels posteriors, un comunicava amb la "morgue" i la cambra 
frigorifica, que el públic podria visitar sense entrar a l'edifici, i I'altre amb 
el dipbsit de cadAvers de l'hospital; i dues portes en els extrems del pbrtic 
circular posterior facilitaven l'accés al carrer Villarroel. 

El pbrtic principal donava a un gran vestibul que es continuava amb l'escala 
principal que condui'a al pis superior. Dues escales laterals al costat dels 
vestíbuls laterals eren utilitzades pels alumnes per accedir al primer pis. Dos 
corredors laterals comunicaven el vestibul principal amb el pati central 
porticat, on trobivem totes les dependbncies de la planta baixa. Aquestes 
eren dues citedres per a l'ensenyament tebric, en forma d'amfiteatre, de 15 
metres d'amplada per 15 de llarg, per a 300 alumnes, i amb una alqada de 
13,50 metres. A continuació quatre cittedres destinades a les assignatures 
d'histologia, higiene, medicina legal i patologia mbdica i quirúrgica. Totes 
elles de 12 metres de llarg per 10 d'amplada, i una alqada de 5,40 metres. 

Completaven la planta baixa, dues sales destinades al primer i segon curs de 
dissecció, de 24 per 10 metres. A cada sala de dissecció hi havia tretze 
taules, tres de grans i deu de petites, on s'hi podia trobar un bust de 
Gimbernat i un altre de ketamendi; la "morgue" amb cambra frigorifica 
alveolar per a la conservació i congelació dels cadivers; un dipbsit de 



cadhvers del mateix hospital; una sala de projeccions; una de reunions de 
professors; altres dependkncies secundhies, com porteries, lavabos, etc. i 
finalment el gran amfiteatre, paranimf o sala de graus. El paranimf tenia una 
dimensions monumentals, i s'havien estudiat amb detall les condicions de 
visualitat i sonoritat. Per manca de recursos econbmics, es van ajornar els 
aspectes decoratius per més endavant. 

A la planta principal i damunt del vestíbul hi trobem la Sala de Juntes de la 
Facultat; a continuació hi havia una sala de togues; una gran biblioteca amb 
una galeria superior; tres grans museus: l'instrumental, l'anatbmic i el 
d'higiene; dues aules per més de 300 alumnes, destinades a les chtedres de 
fisiologia i ginecologia i obstetrícia; i un laboratori per a patologia mkdica. 
El deganat i la secretaria els trobhvem en el centre del corredors laterals; 
una galeria porticada i acristallada envoltava el pati central i servia 
d'exposició permanent d'elements per a l'ensenyament de la medicina; dos 
laboratoris destinats a teraphtica general i patologia general; i finalment la 
galeria que a nivell d'aquest pis constituia el decorat principal del gran saló 
d'actes. 

A la planta de I'htic hi havia les cambres fotogrhfiques i tallers d'escultures, 
habitacions per mossos i bidells de la facultat, i altres serveis. 

En resum, la nova Facultat de Medicina de Barcelona tenia un paranimf o 
gran amfiteatre; tres grans museus; una biblioteca; una sala de togues; dues 
chtedres en forma d'amfiteatre per a 300 alumnes; sis de forma rectangular 
per a més de 200 alumnes; dues sales de dissecció; set gabinets ( amb 3 ,4  6 
5 dependbncies cadascun); onze laboratoris; una sala de projeccions; tres 
sales per a professors; una cambra frigorífica; un dipbsit de caditvers; dos 
grups de lavabos, amb separació de professors i alumnes i altres serveis. 

Seguint 17eix principal del solar, trobhvem un altre cos de 17edifici que 
dividia la galeria principal de 1'Hospital Clínic en les dues parts destinades 
als dos sexes, i que servia de llaq d7uniÓ entre ells, ja que per les seves 
tribunes podrien arribar els malalts sense passar per 17exterior. Era la capella, 
de petites dimensions, que estava presidida per la imatge de la Verge del 
Remei, acompanyada pels sants Cosme i Damih. 

També es va construir a petició del catedrhtic de fisiologia, un edifici per a 
animals de raqa bovina, equina, canina, i per a conills i aus, junt al mur que 
tancava el solar en el carrer Provenqa. Dos aquaris, amb aigua dolqa i aigua 
de mar, i un gran estany ho completaven. 



Es va habilitar un dels soterranis d'un amfiteatre anatbmic, com a sala 
d'operacions per a experimentació animal. L'emplaqament d'aquella sala 
estava al mateix nivell que els estables dels animals. 

El soterrani d'un altre amfiteatre s'habilita per a les practiques de clínica 
quirúrgica i medicina legal, i en quedaven dos més per utilitzar. Al costat de 
les clíniques de l'hospital s'hi disposaren auditoris per a l'ensenyament dels 
alumnes. Al costat de la Clínica de Nens, hi havia un petit laboratori a la 
planta principal, i en el soterrani un dispensari, amb vestíbul i gabinet per a 
analisis i operacions. El públic hi accedia per la porta del xamfra sud de 
l'hospital. Les clíniques d'obstetrícia i Ginecologia tenien un dispensari en 
el semisoterrani, dos auditoris a la planta baixa per als alumnes, habitacions 
reservades, i ascensor per pujar els malalts als diferents pisos dels pavellons. 
A més del dispensari general pel públic, hi hauria tres dispensaris de 
medicina. Acaba el discurs recordant la dificultat que havia presentat la 
doble finalitat de l'edifici: l'ensenyament de la medicina i la benefickncia 
pública. 

A continuació va prendre la paraula el rector de la Universitat, el baró de 
Bonet. En primer lloc, manifesta la seva satisfacció per la inauguració de 
l'edifici. Segons ell, per al prestigi del professorat de la facultat de medicina 
de Barcelona es necessitava solucionar el problema de la carkncia d'aules, 
gabinets, amfiteatres, museus, infermeries i altres mitjans per a un 
ensenyament mkdic digne. Després va agrair a l'estat el seu ajut, i als 
companys que havien traspassat des de I'inici del projecte, la seva 
implicació i lluita durant aquest llarg període de temps. 

Recorda que des d'abans de 1877, el claustre de la facultat de medicina 
havia fet reiterades i estkrils gestions, com havia fet constar el dega 
Francesc de P. Folch. Que fins al 23 de desembre de 1878, i gracies a la 
gestió del rector Julián Casaña amb el ministre de Foment, no hi hauria 
l'acord de nomenar una comissió per estudiar la construcció d'una facultat 
de medicina amb el seu respectiu hospital clínic. La comissió estava 
formada pels catedratics Silóniz, Giné, Armenter, Valentí i Coll i Pujol, que 
redactaren un dictamen que fou aprovat pel claustre en sessió celebrada el 
3 1 de maig de 1879, i remks al govern amb l'informe favorable del rectorat. 
En poc temps i gracies a les gestions del senador per la universitat, marquks 
de Magaz, i el rector Julián Casaña, s'aconseguí de la direcció general 
d'instrucció pública que el projecte es declarés d'utilitat i de necessitat per 



l'ensenyament. La direcció general d'obres públiques declara que es 
formulés un projecte i pressupost per a les obres. 

El 14 de gener de 1880 el Negociat de Construccions civils va nomenar 
l'arquitecte de la diputació de Barcelona, Sr. Bartroli, quedant exclbs de la 
designació el Sr. Amargós, que tan eficag i desinteressadament havia 
assessorat la comissió del claustre. El 24 de gener de 1880 la Direcció 
General d'Instrucci6 pública disposi que comencessin els treballs de 
Bartrolí. El 21 de gener de 1881 la Junta Consultiva de Camins, Canals i 
Ports va emetre un dictamen favorable a l'aprovació del projecte, i el 23 de 
gener del mateix any la "Real Academia de San Fernando" atorga la seva 
aprovació. El projecte va quedar definitivament aprovat, per reial ordre del 
ministre de Foment, el 26 de gener de 1882. 

Poc temps després, i aprofitant l'avinentesa que la Diputació provincial i 1' 
Ajuntament van aportar respectivament la quantitat de 150.000 ptes. del seu 
pressupost per a fins benkfics, el govern nomena una comissió que designés 
els terrenys, que estava constitui'da pels doctors Casaña, Rull, Robert i 
Batllés i pel Sr. Roselló. No obstant, els terrenys proposats per aquesta 
comissió no foren aprovats pel claustre i fou nomenada una altra junta 
perquk designés uns terrenys amb unes condicions determinades i d'acord 
amb les 300.000 ptes. abans citades. Tot seguit, el rector, president de la 
nova junta, va voler sol.licitar l'opinió del claustre de la facultat de 
medicina sobre les ofertes de terrenys proposades en el concurs que s'obri 
per a aquest fi. Finalment, el mateix rector junt amb el governador Sr. Luis 
Antúnez, després de llargues i difícils gestions, firmaren amb els propietaris 
dels terrenys les escriptures de venda de l'actual emplaqament. 

El 27 de maig de 1888 se celebra solemnement la col~locació de la primera 
pedra per a bastir I'edifici. L'acte coincidí amb 1'ExposiciÓ Universal de 
Barcelona, que compta amb la preskncia de S.M. la reina regent. Presidit pel 
ministre de Foment, Sr. Carlos Navarro Rodrigo, en nom de S.M. la reina 
Maria Cristina, i hi assistiren les autoritats, el claustre de professors, 
alumnes i gran quantitat de públic. A causa de dificultats econbmiques, 
1'Estat no podia iniciar encara les obres, malgrat els esforqos del senador per 
al districte universitari i dels professors de la facultat. Finalment, a finals de 
1894 el consell de ministres acorda que s'anunciés la subhasta de les obres i 
el 25 de juny de 1895, amb e1 rector Sr. Casaña, s'inauguraren amb tota 
solemnitat els treballs. Assistiren a l'acte el governador civil Sr. Ramón 
Larroca i representants de la universitat, la diputació provincial, 
I'ajuntament i altres corporacions, així com una nombrosa representació 
d'alumnes de medicina. 
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La subhasta fou adjudicada al prestigiós contractista Joan Pruneda. 
L'arquitecte inspector de la zona era Ricardo Magdalena i el director de les 
obres el ja citat Dr. Josep Dombnech EstapP, arquitecte i catedrPtic de la 
facultat de cibncies. Pel que fa a aquest Últim, el baró de Bonet remarcP 
l'encert d'aquesta elecció tot fent menció de la idoneytat i la bellesa de la 
construcció. Les obres no es van interrompre des de l'any 1895. 

A continuació el baró de Bonet recordb l'obligat agraaiment a totes aquelles 
persones o institucions que ajudaren econbmicament al projecte, 
concretament els ministres López Puigcerver, Garcia Alix, comte de 
Romanones, Allendesalazar, Bugallal, Domínguez Pascual, Mellado i 
Gimeno, Cierva, Santamaria i San Martin; així com els catedrPtics de la 
facultat de medicina per les seves gestions per obtenir recursos. 

S'acordP que la despesa en la beneficbncia hospitaliria seria sufragada a 
parts iguals per I'estat i la diputació. L'estat fou representat pel ministre 
Conde de Romanones, i la diputació pel seu president, Joaquim Sostres Rey. 

També va agrair a Amalio Gimeno Cabañas la seva tasca i el felicith pel seu 
nomenament com a ministre, i al ministre d'hisenda, I'enginyer Juan 
Navarro Reverter, que, tancat el parlament, va trobar els mitjans per 
aconseguir el crkdit necessari. 

Recorda els professors Silóniz, Armenter, Jaume Pi i Suiier, Rull, Robert, 
Horns i Giné, ja traspassats, i que tant havien lluitat per la construcció d'un 
nou edifici, i també la participació del professors Manuel Duran i Bas, 
Joaquim Rubió i Ors, Josep Ramon de Luanco, Ramon Manuel Garriga 
Nogués i Rafael Rodríguez Méndez. Acaba els agrayments destacant el 
mhit del senador de la universitat, marqubs de Magaz, i del rector Julián 
Casaña. 

Donada la doble finalitat de la institució, la docent i la hospitaliria, el 
professorat només tindria una missió docent, i calia organitzar la secció 
hospitalkria. Per aixb, es va dictar un reial decret on es feia menció de la 
necessitat de constituir una junta administrativa de l'hospital. Aquest 
organisme estaria capacitat per rebre els fons que proporcionessin I'estat i la 
diputació, confeccionar els pressupostos per les instal-lacions clíniques, 
realitzar el muntatge de tots els serveis, i atendre la bona marxa de I'hospital. 

La Junta administrativa estaria formada pel José Collaso i Gil, comte de Sert, 
Guillem de Boladeres i Rbmul Bosch i Alsina, nomenats pel ministeri; Gil 



Saltor, per la corporació provincial, F. Puig i Alfonso, per la municipal i 
Antonio Morales, pel rectorat. 

També agraeix al marqubs d7Alella, Camil Fabra, la seva donació 
econbmica per a l'hospital, i a la "Companyia Barcelonesa d7Electricitat" 
dirigida i presidida per Hugo Herberg i Emilio Rathenau, haver regalat la 
instal.laci6 elbctrica de tot l'edifici. 

L'acte finalitza amb les paraules del ministre d'instrucció pública que en 
nom del rei declarava inaugurada la nova facultat de medicina i hospital 
clínic. 

APENDIX 
PROFESSORS DE LA FACULTAT DE MEDICINA 1906-1 907 

Degh. Marian Batllb i Bertran de Lis 
Secretari. Valenti Carulla i Margenat 

Catedrdtics 

Marian Batllbs i Bertran de Lis (Anatomia Descriptiva. 2n curs) 
Antoni Riera i Villaret (Tkcnica Anatbmica de l r  i 2n curs) 
Carles Calleja i Borja-Tarrius (Histologia i Histoquímica normals i 
Anatomia Patolbgica) 
Alexandre Planellas i Llanos (Anatomia Descriptiva de l r  curs) 
Ramon Coll i Pujol (Fisiologia Humana) 
Eusebio Oliver i Aznar (Patologia General) 
Valenti Carulla i Margenat (Terapbutica) 
Francesc Rusca i Dombnech (Patologia Quirúrgica i la seva clínica de l r  
curs) 
Martín Vallejo i Lobón (Patologia Mbdica i la seva clínica de 2n curs) 
Joaquim Bonet i Arnigó (Obstetrícia amb la seva clínica) 
Antoni Morales i Pérez (Anatomia Topogrifica i Operacions) 
Gil Saltor i Lavall (Patologia Quirúrgica amb la seva clínica) 
Miquel A. Fargas i Roca (Ginecologia amb la seva clínica) 
Andrés Martínez Vargas (Malalties de la Infhncia amb la seva clínica) 
Ignasi Valenti i Vivó (Medicina Legal i Toxicologia) 
Rafael Rodríguez Méndez (Higiene) 



Professors encarregats de 1 'ensenyament de les especialitats 

Gil Saltor i Lavall (Professor interí de la chtedra de Dermatologia i 
Sifiliografia). 
Josep Antoni Barraquer i Roviralta (Professor interí de la cAtedra 
d'oftalmologia amb la seva clínica). 
Francesc de Sojo i Batlle (Professor interí de la chtedra 
d'otorinolaringologia). 

Professors auxiliars encarregats de l'ensenyament de practicants i 
llevadores (comadrones) 

Ramon Torres i Casanovas (De la carrera de practicants) 
Pere Nubiola i Espinós (De la carrera de llevadores) 

Professors auxiliars numeraris 

Emili Sacanella i Vidal (Ir grup) 
Ramon Torres i Casanovas (51: grup) 
Enrique Pi i Morell (2n grup) 
Jaume Peyrí i Rocamora (61: grup) 
Pau Ferrer i Piera (61: grup) 
Jesús Bellido i Golferichs (3r grup) 
Manuel Saforcada i Ademh (4r grup) 
Pere Nubiola i Espinós (71: grup) 
Vacants una auxiliaria del 51: grup i un altra del 71:. 

Estadística de la Facultat de Medicina del curs 1906-1907 

Inscripcions d'alumnes oficials: 2.05 1. Excel-lents 344; Notables 446; 
Aprovats 909; Suspensos 170; Total 1859; Han perdut curs 362; 
Inscripcions amb matrícula d'honor 150. 

Inscripcions d'alumnes no oficials: 941; Excel-lents 38; Notables 113; 
Aprovats 489; Suspensos 217; Total 857; Han perdut curs 301; Inscripcions 
amb matricula d'honor 22. 

Practicants: 21; Exce1,lents O; Notables 1; Aprovats 19; Suspensos O; Total 
20; Han perdut curs 1. 



Llevadores: 20; Excelslent 1; Notable 4; Aprovades 8; Suspenses 5; Total 18; 
Han perdut curs 2. 

Inscripcions a graus i revhlides de medicina: 112; Excel.lents 1.2; Aprovats 
98; Suspensos 2; Premi Extraordinari 2. 

Inscripcions a graus i revhlides de practicants: 39; Excel-lents 2; Aprovats 
37. 

Inscripcions a graus i revhlides de comadrones: 22; Excel.lents 1; Aprovats 
2 1. 

Titols de llicenciats en medicina: 83; Excel.lent 12; Aprovat 69; Premi 
Extraordinari 2. 

Títols de llevadores: 23; Excelalents O; Aprovats 23. 

Titols de practicants: 15. Excelalents O; Aprovats 15. 

(I) "lnauguracidn de 10s nuevos edificios destinados á Facultat de Medicina y 
Hospital Clinico". Universidad de Barcelona, 1906-1907, pdg. 23-99 (Hem 
consulta la memdria que es conserva a la biblioteca de la facultat de medicina de 
Barcelona. També hi ha un text mecanografiat del discurs de Josep Dominech i 
Estapa, a /'Arxiu Histdric del CoE.legi d'Arquitectes de Catalunya a Barcelona). 
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SOBRE ALGUNS ASPECTES DE L'OBRA DE FRANCESC 
PUIG I ALFONS0 (1865-1946)' PRESIDENT DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE L'HOSPITAL CL~NIC DE 
BARCELONA 

Jacint CORBELLA i CORBELLA 

Francesc Puig i Alfonso (1865-1946) fou, durant bastants anys, president de 
la Junta Administrativa de 1'Hospital Clínic, de la que abans ja havia estat 
secretari. Des de 1906, i durant trenta anys, fou un personatge clau en la 
gestió i direcció dels aspectes administratius de 1'Hospital. 

Ingressa a la Junta l'any 1906, quan fou creada, com a representant de 
1'Ajuntament de Barcelona; aleshores era regidor. Dura fins a les acaballes 
de 1909, data en que fou substitui't per un altre regidor. Perb ben aviat fou 
nomenat altra vegada membre de la Junta, aquesta vegada en representació 
del Ministeri, i així ho fou practicament fins a la guerra. 

Venia a 1'Hospital amb una representació política, era un home personalment 
moderat i no tenia relació amb la medicina. Al llarg dels anys va ocupar-se 
de moltes qüestions en relació amb la benefickncia i té bastants escrits sobre 
aquest tema. Molts d'ells es van reunir en un llibre (1927). 

En el seu origen Puig era llibreter. Tenia botiga, que ja li venia del pare, a la 
plaga Nova, ben a prop de la catedral, en el lloc on ara hi ha el Col.legi 
d'Arquitectes. Es dedicava a l'edició de llibres, molts d'ells de divulgació de 
coneixements sobre temes d'agricultura o ramaderia: arbres, plantes i 
animals. També a vendre'ls. Era doncs un home de petita empresa cultural. 
Aixb va marcar una bona part de les seves activitats, sense interferir-ne altres 
aspectes. 

El seu pare era Eudald Puig i Soldevila (n. Ripoll, 1829 - m- Ripoll, 1891). 
De jove va anar a Barcelona i l'any 1860 va posar una llibreria a la plaga 
Nova, on es reunien bastants dels escriptors coneguts de 1'6poca. Va ser el 
primer editor d'obres de teatre en catali. Des del 1879 participa activament 
en política, afiliat al partit conservador, i fou regidor de 1'Ajuntament de 



Barcelona en més d'una ocasió. Participi molt activament en les tasques de 
17ExposiciÓ de 1888. 

En l'obra escrita de Puig s'hi poden destriar tres aspectes que són molt 
diferents: 

1) El primer són molts llibres de divulgació sobre els aspectes ja 
esmentats: plantes i animals domkstics; també algun sobre 
alimentació. Els signava gairebé sempre amb pseudbnim, diferent 
per a cada tema, i així en va tenir molt diversos. Puig era un bon 
cultivador de 1'6s dels pseudbnims. 

2) Els articles sobre beneficincia, principalment en relació a I'activitat 
de lYAjuntament de Barcelona i altres més directament sobre 
1'Hospital Clínic, que formen el seu vessant m6s social. 

3) Llibres de records i meindries. Era un petit memorialista de la ciutat, 
fets cap al final de la seva vida. L'últim "Recuerdos de un setentón" 
el 1943. 

L'obra de divulgació naturalista. ~ 
És de caricter naturalista i esta publicada pricticament tota ella amb 
pseudbnim. Per a la seva identificació ens ha estat una ajuda decisiva la 
consulta de l'obra d'un altre llibreter de Barcelona, Antoni Palau, amb el seu 
monumental "Manual del Librero Hispanoamericano" (t. 14, pp. 292-293). 
Recull, en tota l'obra de Puig, fins a 37 inscripcions, algunes d'elles edicions 
repetides del mateix llibre. Hem vist citats els següents llibres, que intentem 
sistematitzar. 

- Sobre animals i els seus productes. Potser uns dels primers és sobre les 
cabres i els formatges. "Las cabras de leche, sus razas, su cria y sus 
productos. Enfermedades. Tratado completo de la fabricación de quesos 
de varias cluses " (Barcelona, 1900). (Palau, 3) 

- Alguns anys més tard repeteix el tema "Enfermedades del ganado 
cabrio y su tratamiento. Higiene de las cabrerias y legislación vigente 
sobre las mismas. Tratado completo de la fabricación de quesos". 2". Ed. 
Barcelona, 1908. 144 pagines. Esti signat amb el pseudbnim de Narciso 
Montagut. Consta com a editor, el que no passa sempre, Libreria 
Francisco Puig, i com a impressor Tipografia El Anuario de la 



Exportación. Consten també una tercera edició, l'any 1917 i una quarta 
el 1926, les dues a la Impremta de la Casa de Caritat, i igualment amb 
144 pigines. (Palau, 4,5,6). 

Altres llibres sobre animals en relació amb l'home, i amb aprofitament 
comercial, són sobre els canaris, les abelles, els cucs de seda i els coloms. 

El llibre sobre els canaris devia tenir molt bxit. Hi ha una primera edició el 
1903: "El canario, su origen, razas, cria, higiene, cruzamiento y 
enfermedades". Consta com a editor la seva llibreria i l'imprimeix Jaume 
Jesús. Té 64 pagines. Palau n'esmenta una desena edició, l'any 1943, amb 
78 pigines. (Palau, 10,ll). El pseudbnim emprat és Antonio Recasens. 

Sobre "El gusano de seda. Estudio de la morera", publica, en les mateixes 
condicions editorials de l'bpoca, un llibret de 80 pigines, amb el pseudbnim 
de Alfonso Nogués. Palau esmenta també una quarta edició el 1933 i una 
cinquena el 1943, aquesta de 96 pigines (Palau, 13,14,15). 

El mateix pseudbnim dYAlfonso Nogués l'utilitza en el llibre "Cria lucrativa 
de las palomas. Palomas mensajeras. Reglas para la construccibn de 
palomares", de 86 pagines, publicat el 1943. (Palau, 36) 

I encara en aquesta línia dels animals tenim un llibre sobre les abelles. "Las 
abejas, modo de criarlas y de benejiciar sus productos por medio de 
sistemas 10s más adelantados, al alcance de todos 10s agricultores". 
(Barcelona, 1931). Puig consta com a editor, la impremta és la de NÚÍíez, 
amb la que treballi molt. És un llibre extens, de 259 pagines. I en aquest cas 
el pseudbnim és Enrique Hamet. Hi ha una segona edició, per la mateix 
impremta, perb amb altre peu editorial, de 215 phgines, l'any 1944. (Palau, 
3 1,32). 

** En aquesta mateixa línia naturalista, perb més en el vessant més 
directament d'agricultura, de vegetals, hi ha altres llibres, esmentats per 
Palau. 

El primer és de contingut una mica heterogeni "Las trufas, las setas, 10s 
espárragos y las fresas", publicat a Barcelona, amb peu editorial M. Saurí, 
l'any 1900. (Palau, 1). 

Segueix "Arboles frutales.. . tratado completo de su cultivo y explotación ", 
publicat per la seva llibreria, imprbs per fills de Jaume Jepús, el 1901, de 232 
phgines. Palau esmenta la segona edició el 1908, amb el mateix número de 



pagines. (Palau, 7,8). Esta signat amb el pseudbnim de Víctor Miranda. 
Comprkn l'estudi de 19 tipus d'arbre, tots ells esmentats en el titol i per orde 
alfabktic, des de I'albercoquer fins el plataner. 

Un altre llibre de l'apartat agrícola és sobre "Semillas, plantación, cultivo 
natural y art@cial, recolección, variedades, consewación y comercio", de 
129 pagines, publicat per Taller Graf. Núñez, l'any 1930. (Palau, 2) 

Un altre text en aquest grup és "Huertos y jardines. Tratado completo del 
cultivo de toda clase de hortalizas y de las flores en general". Aquí el 
pseudbnim és Eduardo Roselló. Publicat per la Casa de Caritat sense any. 
Palau esmenta també una tercera edició, l'any 194, de 184 pagines. (Palau, 
30 i 35). 

Aquest és el capítol, el que n'hem trobat, de llibres de divulgació tkcnica, 
editats per la Llibreria Puig, escrits pel seu responsable, segons sembla, 
signats amb diversos pseudbnims, molts d'ells amb edicions repetides, el que 
significa l'kxit o interks de la informació. I tot aixb ben lluny dels altres 
aspectes de l'obra de Puig, perb ben aprop de la seva feina de llibreter i 
editor. També del seu interks per escriure. 

** Encara en aquesta línia divulgativa queden més coses. Algun llibre de 
cuina, i de consells a la família, sigui en temes d'economia o de salut. 

De cuina sabem de dos llibres. Un és "Cocinapráctica de Cuaresma", editat 
per ell mateix, imprbs per Núñez, l'any 1905 que va sortir amb el pseudbnim 
de P.L. Lasus. Té 92 pagines. (Palou, 12). L'altre és diferent: "La Cuyna 
catalana. Aplech de fórmules per a preparar tota mena de plats amb 
economia i facilitat ... " amb el pseudbnim Joseph. Té 80 pagines. Palou 
esmenta una tercera edició l'any 1913, i encara una altra el 1923, amb 234 
pagines (Palou, 18,19,20) 

- "El Consultor de las Familias. Tesoro de la vida practica ... " de títol molt 
llarg i amb contingut molt variat, té 287 pagines, Consta com a editor la 
Llibreria de Francesc Puig i Jaume Jepus com a impressor. Surt el 1905 i 
esta signat, també com a pseudbnim, per Carlos Ortega y Rubio. 

- LYÚItim que hem vist esmentat en aqueta línia és "Diccionario de la Salud. 
Novísima y completa medicina de las familias en la ciudad y en el campo. 
Medicina de Urgencia. Farmacia para todos. Higiene preventiva, curativa y 
profesional.. . " Barcelona, 1907. Diu Palau (P, 16) "publicó esta obra bajo el 
pseudónimo de Dr. H. Goddard". 



En conjunt doncs Puig és un editor de llibres que han de tenir bona sortida, 
dedicats a un públic lector, perb sense l'exigkncia científica, Útils per a la 
societat. Els edita ell mateix a la seva llibreria. Els imprimeix en tallers que 
eren ben coneguts per la seva feina ben feta (Jepús, principalment Nuñez) i 
sempre de manera continuada pseudbnims diferents. En molts aconsegueix 
edicions repetides, el que indica el seu kxit editorial, que és el que es 
buscava. 

Ara queden els altres aspectes de l'obra escrita de Puig, els de la 
beneficbncia, i al final de la vida els de records. 

Idees i obra sobre Benefidncia 

Aquest és l'aspecte més important, des del nostre punt de vista, de I'obra de 
Puig. Tenia interks per la política i fou regidor de lYAjuntament de 
Barcelona. Ho fou en diversos períodes, fou tinent d'alcalde i en més d'una 
ocasió, ell mateix ho explica, va exercir la funció d'alcalde. Tenia doncs un 
coneixement suficient de les coses de lYAjuntament, de les seves funcions, 
dificultats i entrellat. Probablement per aquest interks s'ocuph dels aspectes 
de la Benefickncia Municipal, i a partir d'aqui ve la seva relació amb 
lYHospital Clínic, i amb altres temes de la salut. Perb també aspectes socials 
com poden ser la pobresa, el treball, la mendicitat, la que aleshores es 
denominava vagAncia, i altres. En tot aquest camp, relativament homogeni, 
perb extens en la seva obra d'actuació política i cívica i també en l'evolució 
de les seves idees hi ha alguns punts que destaquen més pel seu interks. Cap 
a finals dels anys vint va reunir en un volum extens molts dels seus treballs 
esparsos en aquest camp, el que és una bona font d'infonnació sobre la seva 
activitat. 

Idees generals sobre la BeneJicBncia Municipal. 

Entre els seus primers escrits destaca una descripció molt detallada de les 
necessitats i funcions de la benefic&ncia a c h e c  dels ajuntaments, explicant 
amb detall la situació de 1'Ajuntament de Barcelona. (p. 9 Benefickncia). 
L'any 1908 va publicar un extens informe a La Veu de Catalunya. Explica 
"Amb motiu de la presentació, discussió i no aprovació dels pressupostos 
municipals per aquest any.. . . . .L'opiniÓ pública.. .te el ple convenciment 
que lYAjuntament, en determinats serveis municipals llenqa els diners, 
malbarata els cabals de la ciutat" (p.9). I aleshores explica: "Un dels serveis 
que realitza 1'Ajuntament ... és el de Beneficbncia. Val la pena parlar-neu. 



Explica que la quantitat consignada per l'any 1908 era de 1.334.478,16 ptes. 
I ho descompta en set capítols. De fet és una explicació de la realitat de la 
Beneficbncia municipal. Com que aixb fonna part de les vivbncies de Puig 
en aquells anys ho recollim aqui de manera molt resumida. 

El primer capítol és el de la Despesa General i Cos Mbdic Municipal. S'hi 
consignen 71 1.672 ptes, o sigui més de la meitat del pressupost del capítol. 
Aqui hi ha la despesa de personal, "tots els metges municipals, numeraris i 
auxiliars, " en els dotze dispensaris que hi ha a la ciutat i que fan la visita a 
domicili dels malalts pobres; també el personal auxiliars i les llevadores 
municipals. Justifica principalment la funció i existbncia dels dispensaris per 
l'atenció als accidents, siguin de treball o a la via pública. I sobretot la visita 
als malalts pobres, el nombre dels quals "és més gran del que molts suposen" 
(p. 11). Aqui hi ha un bon coneixement de la realitat social "aquests 
funcionaris són els qui podrien fer el padró real de la rnisbria de Barcelona" 
(P. 11). 

A més dels dotze dispensaris generals, esmenta alguns serveis específics. 
Aixa el nou dispensari ORL del carrer d'Aragó que porta el doctor Avel.lí 
Martín, o la Casa de Lactincia, aleshores al carrer de Valldonzella, a la que 
es destinen 62.877 ptes, i on es dóna alimentació a "passen de cinc-centes les 
criatures directament beneficiades" (p. 12). El creixement d'aquesta funció, 
que considera essencial, fa que es projecti un nou edifici al carrer de 
Calhbria (p. 13). 

Una segona secció del Cos Mkdic Municipal és la d7Higiene Prhctica, que 
dirigeix el doctor Comenge. Esmenta la desinfecció de les habitacions on hi 
ha hagut un malalt contagiós. (p. 13). Puig creu que aquest Servei "és 
susceptible de millora". Una tercera secció d'aquest Cos és el laboratori 
Municipal, que te tres seccions: Anhlisi Química, Vacunació i Bacteriologia. 
Diu perd que aquest laboratori és poc conegut pels barcelonins. 

El capítol de "Socors domiciliaris" te consignades 7.500 ptes, "per ajudar a 
quantes persones necessitades es presenten dihriament a la Casa de la Ciutat 
demanant una almoina" (p. 15). "És una quantitat insignificant, irrisbria, atbs 
el gran nombre de persones entre les quals ho ha de repartir l'alcaldia". Toca 
a 20 ptes. dikies i d'aquí es paguen alguns aparells, entre ells per a les 
hkmies. Vistes les peticions que s'atorguen "cal recon2ixer que mitja 
humanitat esta herniada", ja surt per aqui el seu coneixement dels abusos (p. 
15). I d'aquí en segueixen els enterraments de beneficbncia, de pobre, en que 
I'ajuntament paga el taüt. També clama contra els abusos (p. 17), i apunta 
que el 17 % dels cadhvers que s'enterren van al cementiri en taüt pagat per 



l'ajuntament. Perb quan la Comissió dYHisenda va apuntar alguna solució, 
va tenir massa oposició per part de "la majoria radical de lYAjuntament no 
va voler aprovar la proposició" 47). 

Segueix la partida d'atenció als malalts mentals, estades en manicomis. 
Aquest és un problema social molt important. Sovint hi ha persones que 
arriben a la ciutat, els troben prop de les estacions, no tenen aspecte de sans 
mentals i no se sap que es pot fer amb ells. Van a parar a 1'Asil del Parc, i 
després els envien a Sant Boi, on lYAjuntament ha fet un conveni, pagant 
1,50 ptes. oer malalt i dia. Perb el problema no s'arregla, perqub els malalts 
no es curen. 

El capítol de subvencions a "Establiments benbfics" és important, de 
136.955 ptes. El llistat és molt gran, i de ben segur que el que es doni és 
insuficient, tot i que IYAjuntament no és el responsable Únic. Acaba, entre 
altres, amb els Hospitals de la Santa Creu i Clínic, que s'emporten cadascun, 
en aquest any, més del 10 % de la partida. 

Segueixen encara altres capítols. Un és el dels Albergs Municipals, cases on 
es recull la gent per a poder dormir. Un altre és el de lYAsil del Parc, del que 
explica "és el mar en el que desemboquen els rius de la misbria.. . on van les 
desferres de la societat, tot el que sobra, és abandonat i fa nosayy i clar, parla 
de persones (p. 3 1). En altre lloc diu: "he tingut ocasió de visitar-10 diverses 
vegades, com a regidor, i he de dir que sempre m'ha causat una tristesa 
pregona" (p. 57). 

En aquesta etapa Puig és doncs un regidor que explica la feina de 
Beneficbncia que fa lYAjuntament i intenta justificar-ne la necessitat, sense 
amagar-ne ni les insuficibncies, els abusos, ni el regust amargant que deixa. 
Perb s'hi veu una visió positiva en la gestió del propi Ajuntament. 

** Més endavant orienta la seva visió d'una altra manera. Veu que 
19Ajuntament fa malament la gestió, que és dificil que la faci bé. És aleshores 
quan parla de la "Desmunicipalització de la Beneficbncia" (p. 151). 
Assenyala que si paga lYAjuntament la despesa és quatre vegades més gran. I 
també raons d'eficicia "Les coses, grans o petites han de ser creades i 
organitzades . . . pels qui tinguin coneixement i idonei'tat respecte a la matbria; 
mai per corporacions purament administratives". Els administradors han de 
facilitar els recursos i les han de dur a terme els tkcnics. (p. 49). 
LYAjuntament ha d'aportar les subvencions, perb no fer-ne la gestió, deixar- 
ho en mans més tbcniques i també més lliures. Sovint hi ha institucions que 
poden gestionar-ho bé, i si no es creen Patronats. 



Altres activitats socials de 1 'Ajuntament 

Hi ha, a més altres aspectes, en els quals Puig ha treballat, que queden al 
marge de la sanitat estricta, perb no de la que en diríem obra social. Hi 
dedich moltes hores i alguns articles. Els temes són diversos i aquí només 
s'apuntaran breument. 

Potser el més visible és el de la pobresa, dels indigents, la gent que no té res. 
La solució és dificil perquk les causes no les pot abordar IYAjuntament, sinó 
que és un problema social. Per comenqar no se sap quanta pobres hi han. I 
així parla de la necessitat de fer un Padró de Pobres. Potser és un criteri molt 
burocrhtic per a mesurar la pobresa, perd és una qüestió que té plantejada. 
Alguna vegada torna al concepte ja antic de "pauperisme". 

Junt amb aixb hi ha els captaires. Barcelona és una ciutat on hi ha molt gent 
que demana almoina (p. 85). La ciutat vol estar neta de pobres i aleshores el 
que fa és reprimir els captaires (p. 97). La posició administrativa i la social 
poden ser diferents. Perb el regidor sap que hi ha captaires que tenen aquesta 
feina com un ofici, organitzat, amb distribució per barris. Si hi ha pressió en 
algun els pobres van cap a l'extrarradi. Un altre lloc dificil són els punts 
d'arribada d'immigrants. (pp. 98-99). Sovint hi ha una barreja de conceptes, 
el que no evita que tots conflueixen la necessitat de demanar. Fa una 
exposició , amb detall, de "les fonts d'irnmigració que a diari arriben a 
aquesta capital" (p. 98). Recordem que és el text d'una ponkncia de l'any 
191 1, per tant I'actualitat és antiga. El que és segur és que bastants dels 
immigrants acaben essent també mendicants. 

I després d'aixb ve el capítol de la "vaghncia", els qui volen viure sense 
treballar. Puig hi dedica una certa atenció i algun escrit (pp. 103, 133, 169). 
També el tema de la gent jove de vida dificil i "pericolosa", els que 
denomina "trinxeraires", que poden acabar fiicilment en presidiaris. Ho 
esmenta perd l'enfocament de les solucions queda fora del seu camp. 

I encara en aquesta obra social, cal situar els albergs nocturns (p. 38), com 
els dels carrers del Cid, Rocafort o plaqa de Santa Caterina, per a dones i 
nenes. Les cantines escolars (p. 39), per a fills de famílies obreres, 
inaugurada la primera el febrer de 1907. Una mica més enllii les Colbnies 
escolars (p. 40). També la "Lacthcia gratuita", ja esmentada (p. 39). I fins a 
la preocupació per la paga dels treballadors de les brigades municipals, sigui 
establint un salari mínim de 2,50 i 2,75 ptes./dia, per alguns dels obrers, o 
establint una pensió de jubilació per edat (p. 37,42). 



I 
El seu coneixement de la realitat dels problemes de la Beneficbncia, afectant 
a totes els mitjans, va fer que se li encarregués, de manera oficial per part de 
la mancomunitat de Catalunya, l'any 1920, de fer un informe sobre 
"Millores que poden realitzar-se en els Establiments de BeneJicBncia que 
depenen de les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona" (pp. 251-281). 
És un informe extens on s'analitzen amb detall molts aspectes i es proposen 
les millores que es demanen. 

Les idees sobre els Hospitals 

Puig va ser un home amb un coneixement profund de la realitat hospitalhia 
de Barcelona. D'una banda, en part, per la seva activitat com a regidor de 
l'Ajuntament, perb sobretot per la seva prolongada actuació a 1'Hospital 
Clínic. Va escriure bastant sobre temes de l'hospital, i en el conjunt d'escrits 
hi ha alguns punts que cal remarcar. 

** Les dades hist6riques sobre l'hospital. Un, el primer, són les dades que 
d'aquest conjunt es desprenen sobre aspectes, avui histbrics, del propi 
Hospital. Així I'article "El Hospital Clínico de la Facultad de Medicina", 
publicat al Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya el 1926 i reprodu'it 
en el llibre sobre "BeneJicencia" (pp. 361-377). També la seva monografia 
"La meva actuació com a Vocal i com a President de la Junta 
Administrativa de lJHospital Clínic de la Facultat de Medicina de 
Barcelona", escrit extens de 39 phgines, que és com un resum i 
acomiadament dels seus anys d'activitat a 1'Hospital. Encara hi ha més, una 
mica espars, perb en aquests dos escrits esmentats hi ha el que creiem més 
interessant del que en diríem informació sobre ]'Hospital. 

** L1assist2ncia als malalts crdnics i els incurables. Altra cosa són les idees. 
Entre totes una potser és més important: la necessitat d'atendre la salut dels 
malalts crbnics. Era bastant clar que hi havia persones que tenien una 
patologia o unes seqüeles, que amb l'estat de coneixements del temps no es 
curarien. Són els malalts crbnics. La sensibilitat social no afinava massa en 
la terminologia i sovint es designaven com a "incurables". Amb aquest nom 
era clar que una institució que es cuidava de curar no tenia ni la possibilitat 
de curar-los, ni per tant l'obligació d'atendre'ls. Quedaven doncs per fora del 
"circuit assistencial". No hi havia llits per a ells. El problema era antic i n'és 
un bon símbol el cartell de Llimona, referit a 1'Hospital de la Santa Creu, 
amb el lema "No hi ha llits". 



Puig va patir aquest problema primer des de lYAjuntament, quan veia que no 
hi havia lloc per a l'assistkncia dels incurables. Després des del propi 
Hospital Clinic. El tema el va colpir i en va escriure llargament. Demanava 
un "Hospital de Incurables" en diversos articles i conferkncies, ja l'any 1909 
i 1910 a La Veu de Catalunya. També en una conferkncia feta al Foment del 
Treball Nacional de Barcelona l'abril de 19 10, reprodui'da després al Butlleti 
de lYAteneu Obrer i també a lYAnuari Estadístic de ]'Ajuntament de 
Barcelona de 1912. Era una idea persistent. Més tard alguns amics, i potser 
més Eugeni d'Ors li van fer veure que el nom no era el més indicat i va 
insistir més en la idea que en el nom (pp. 304-305). Així en l'article "El 
problema hospitalario en Barcelona", text d'una conferkncia a 1'Ateneu 
Barcelonbs i publicat a la revista Bios i al Butlleti del Sindicat de Metges de 
Catalunya (1925) (v.p. 303). 

El propi Hospital Clínic, que no havia d'acceptar en principi aquests malalts, 
va fer una conversió assistencial. Se'ls hi van destinar algunes sales, bastant 
aviat quatre, que rebien el nom de sales dV'excedents". Als crbnics i als 
incurables, se'ls deia "excedents" que era un terme neutre, que no designava 
res perb resolia la qüestió terrninolbgica i moral. En part foren dotades per la 
benefickncia particular. 

** La idea d'un gran hospital municipal. Aqui podem pensar que les idees 
de Puig fluctuen al llarg dels anys. D'una banda al comenqament explica bé 
les h c i o n s  de benefickncia de 17Ajuntament. Després accepta millor la 
"desmunicipalització" de la beneficbncia, no tant perqub lYAjuntament se la 
tregui de sobre i no pagui sinó que la pagui perb no la gestioni. 
L'experikncia de govern li va demostrar que I'Ajuntament no era, ni podia 
ser per la seva estructura, un bon gestor. En principi li costava molt més car, 
i a més els qui decidien duraven poc en el cimec i no eren tbcnics en els 
problemes. 

Perb també en algun moment creu que lYAjuntament podria crear i dotar un 
hospital d'uns mil llits, que resoldria els problemes (p. 283, en el seu article 
sobre els Hospitals de Barcelona. També l'al.lusi6, a vegades, sobre els 
hospitals específics, en principi els de traumitics, potser el que surt amb més 
freqübncia. 

I en el mateix sentit la referbncia a la importhncia dels que aleshores es deien 
"Sanatoris marítims" (159, 165, 223). Aqui recull (p. 157) les idees de 
Jaume Bofill: "les paraules de Bofill són les d'un convenqut. La seva llarga 
actuació a 1'Hospital Clinic l'ha situat en condicions de poder parlar amb un 



perfecte coneixement de causa, indicant els camins que cal seguir i eis 
remeis que s'han d7aplicar" 

** Els organismes directius de gestió. Una necessitat que apareix cap el 
final és la proposta de crear un "Consejo Superior Hospitalario" (p. 325). 
Explica "En mi proyecto se iba a la constitución de un 'Consejo Superior 
Hospitalario' organismo que habia de administrar 10s recursos que el Estado, 
por Ley, podia proporcionarle, siendo el distribuidor ... haciendo en 
consecuencia la propuesta de mejoras y reformas. Además había de ser 
misión del citado organismo la iniciación de nuevas instituciones 
hospitalarias . . . de acuerdo con 10s adelantos de la ciencia.. ." 

L'obra com a memorialista. Els llibres de records 

Potser l'última faceta important de Puig, cronolbgicament, és d'autor de 
textos sobre els costums del seu temps i els llibres de records, no massa 
llargs, facils de llegir, amb una certa erudició de record personal i tenint la 
tbnica de la descripció més que la crítica. 

"Curiositats barcelonines", en tres volums, de 1919 i 1920, i els "Recuerdos 
de un setentón", ja en el període de després de la guerra, de 1943. Els altres 
dos són: "Recordant coses passades" i "La Llibreria Puig de la Plaqa Novayy. 

"Curiositats barcelonines ". És una obra relativament extensa, publicada en 
tres volums, al voltant de les dues-centes pagines cadascun, amb un total de 
585 pagines. El signa amb el seu nom, i com a pseudbnim, a sota i entre 
parbntesi, Jordi de Bellpuig. Es publiquen l'any 1919, amb un prbleg de 
Lluís Duran i Ventosa. Consta com a editora la "Societat Catalana 
d7Edicions" i són els volums 48,49 i 52 del llistat d70bres de l'editorial. 
Recull de manera monogr8fica, com a capítols independents, diversos 
aspectes de la geografia i la histbria de la ciutat. El primer, i molt llarg, és la 
"Gbnesi de 1'Ensanche de Barcelona" (sic) (I, 11-117), recollint una 
conferhcia feta a la Lliga regionalista el maig de 1915, i editada abans de 
manera independent. És una bona font de dades. Segueixen articles sobre La 
Rambla, el Passeig de Gracia, el Passeig de Sant Joan. En els altres dos 
volums els articles són més curts i més nombrosos. En conjunt és una obra 
interessant, i plena de records personals. 

"Recuerdos de un setentón", és un llibre primet de 122 pagines, publicat per 
Llibreria Dalmau, dins de la col~lecció "Barcelona y su Historia". La 
col.lecciÓ la va comenqar Joaquim M. Nadal amb "Barcelonerias" i cal 



situar-10 en el context dels anys de repressió i enfosquiment de la cultura 
catalana. A la portada hi ha una caricatura del vell Puig, de perfil amb 
barret i ulleres. En l'explicació inicial, breu, es veu que a I'autor li devia 
costar d'acceptar d'escriure'l. I explica (p. 8): "Como que la mitad de 
nuestra vida ha transcurrido dentro del último tercio del ochocientos --y 
buenos ochocentistas que nos sentimos- nos limitaremos a hablar de cosas 
de aquellos pasados tiempos ...". El contingut es refereix principalment als 
llocs d'esplai i hhbits dels barcelonins: les diversions públiques, teatres, 
cafks, hotels, restaurants, algunes festes, els que es deien "dies assenyalats". 
La relació amb I'activitat de Puig en els altres aspectes, siguin els d'editor, o 
l'hospitalari, hi són prhcticament absents. 



Francesc Puig i Alfonso 
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LES ANECDOTES DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE 
BARCELONA ENTRE 1928 I 1934 

El Bar Galeno, el Charoles, el Marqués de Altahoja , el Sr. Güell i 
el savi Lleonart 

Josep M. MASSONS i ESPL UGAS 

1 . - Introducció 

Un historiador seriós no abusarh mai de l'anbcdota. Es limitarh a exposar 
fets que siguin importants. Perb com hem dit nosaltres, l'anbcdota es la sal i 
el pebre de la histbria, i qub serien uns bons bistecs, si no haguessin estat 
adobats amb un punt de pebre i amb un punt de sal?. 

Us demanem perdó per endavant, per obligar-vos a menjar sal, pebre i 
mostassa. Comenqarem parlant del Bar Galeno. Una barraca col.locada 
davant de la porta que hi havia en l'espai sud entre l'hospital Clínic i la 
Facultat. El text el dec al Dr. Ferran Sancho Fonoll que va cursar la carrera 
amb nosaltres i que va exercir a Montblanch. 

2 . - E1 Bar Galeno 

(Capítol del llibre inbdit "Uns estudiants de Medicina", una mica d'histbria 
de la promoció 1.928 - 1.936). Autor: Ferran Sancho 

A la sortida de la classe matinenca d'Anatomia, anhvem a esmorzar al 
Galeno, el quiosc-bar que estava davant mateix de la porta del Clínic, on 
avui hi ha uns jardins. 

Algun dia s'haurh d'escriure la histbria d'aquest bar per on hi van passar 
tantes generacions de metges. Les que el van conbixer, el recorden amb 
afecte, amb enyoranqa de les moltes hores perdudes -o guanyades ?- a les 
taules de marbre i cadires de ferro, jugant a cartes, al dbmino o prenent el 
sol. 



Si el Galeno fou el culpable de la perdició de molts futurs metges que hi van 
malgastar massa hores, també és veritat que nom& s'és jove una vegada, i 
qui no en treu el suc a la inconscikncia o a la ignorbcia, ja no tindrii mai 
ocasió de tornar-hi, de rescabalar-se o de reviure el qut no ha viscut. 

L'amo del Galeno era un homenis alt i gros que no tenia fills i l'explotava 
amb la seva dona mestressa de la cuina. Era bastant raonable i 
comprensible, sabia qui li pagaria al comptat o a qui podia fiar. Els deutes 
els anotava a una taula de marbre i els esborrava passant-hi el dit mullat 
amb saliva. 

A primers de mes es liquidaven la majoria de rbssecs, qui rebia la paga en 
destinava la quantitat necesshia per l'arno; no podia deixar-se perdre la 
confianga i la possibilitat de que no li fiessin mai més. Qui el volia fer 
passar amb raons, podia esperar que el creguessin, perd no gaire, l'amo 
preferia perdre el deute, perd ja no et concedia ni un ral de credit. Crec que 
tots els estudiants li hem degut molts favors i si bé no et deixava ni un 
centim, et fiava un got de vi o un llonguet amb truita que costava vint 
ckntims. 

La sala del Galeno era bastant espaiosa, sempre estava plena d'estudiants 
atrafegats amb les partides de cartes o de dbmino interminables i culpables 
de moltes festes i campanes a classe. 

Pels ganduls, tenia majors al-licients jugar-se els quartos al burro, a la 
manilla o al solo, al tuti subhastat o boig, al dbmino per parelles o al paso, 
que anar a classe a escoltar les llaunes d'alguns professors no massa 
brillants. 

"Me'n vaig a classe ", deia un que volia complir el seu deure, i els 
companys li treien ripidament aquell mal pensament del cap, convencent-10 
de que comenqarien immediatament una nova partida de "boig" a deu 
cbntims qui guanya al que queda eliminat. O bé, tenies una bona ratxa de 
caps i cues al dbmino i no es podia deixar perdre aixi com aixi. 

Els parroquians d'hores i hores s'hi passaven tot el matí sense comptar-les, 
jugant o mirant si estaven pelats i els contraris no fiaven a cobrar l'endemi 
perqub ja sabien del cert que no cobrarien. 

El dbmino per parelles a deu centims la partida i vint el cap i cua, era potser 
el joc preferit. Amb el meu gran amic Busquets formivern una parella de 



primeríssima categoria, guanyhvern molt més que perdíem, n'érem mestres, 
i ens costava trobar rivals que s'exposessin a caure a la ratera. El que 
guanyavem, ens ajudava a mantenir altres vicis petits, o bé ho perdíem en 
un moment si gosavem jugar al "burro" amb els veterans d'altres cursos que 
se les sabien totes. 

Allí vam aprendre a jugar al Pbquer i al Bacarrh, a la Senyora i al Set i mig. 
L'acadbmia del Galeno ha ensenyat a milers de metges, a jugar a tots els 
jocs de cartes, d'envit o de basa, amb trampes o joc net, amb signes i 
senyals les parelles del dbmino, amb noblesa i educació no tan corrents. 

Gairebé es pot assegurar que no hi ha cap metge que hagi estudiat a la 
Facultat de Medicina de Barcelona entre els anys mil nou-cents vint i trenta 
dos, que en una o altra ocasió no hagi perdut una classe per culpa de les 
atraccions del Galeno. 

No em sap greu confessar que potser he passat més hores per aquelles taules 
que pels bancs de les classes, i que quan estava pelat -cosa que em succei'a 
massa sovint- i amb el crbdit personal exhaurit per incompliment de tractes, 
em dedicava a jugar a escacs contra algun aprenent amb qui ens aposthvem 
deu cbntims la partida ! !. Pobret ! !, no sabia amb qui es jugava els quartos, i 
obria la boca de pam quan a les poques jugades li deia - "Mat, paga noi". 

A les tardes el Galeno estava desert, no hi anava ningú, només els visitants 
de l'hospital hi berenaven o compraven alguna cosa pels internats, perb si 
nosaltres teníem algunes prhctiques, abans d'entrar-hi o al sortir-ne, 
s'organitzava alguna partideta per a passar l'estona, el que no vol dir que si 
la cosa es posava interessant es deixés la feina i fins les nou de la nit que ens 
despatxava l'amo, no paraves de pinxar si pujava el cavall de bastos per a 
cantar les quaranta, o tenies el pito blanc per a fer cap - cua. 

3 . - El cor0 d'en Juanola 

També ens podíem divertir cantant al cor0 del Galeno dirigit per un 
company anomenat Juanola, canqons més bbsties i pornogrhfiques que hom 
es pugui imaginar. 

La lletra era del Mestre i ja no cal dir-ne res més; ell s'ho prenia 
seriosament, es treia una trompeta de la butxaca per a donar la nota, i 
després cadascú tirava pel dret desafinant més del compte. La música dels 



cuplets de moda la coneixia tothom, la seguien almenys taral-lejant-la, la 
lletra s'aprenia ben aviat. 

Els visitants de l'hospital, els vianants i els tafaners, feien rotllo, i el Mestre 
Juanola fins tenia les penques de passar el platet si veia que els bocabadats 
reien satisfets les bestieses tan mal cantades. 

Les raspes que anaven al veí Mercat del Ninot, s'hi aturaven embadalides a 
escoltar la gresca i mentrestant, els hi pispaven les taronges del cistell o els 
més "corridos" les engalipaven pel ball del diumenge a "La Bohemia". 

El dia que van tancar el Galeno, per reformes urbanístiques dels jardins, tots 
els estudiants el vam acomiadar amb gran pena i disgust mentre l'amo 
plorava abraqat als amics i parroquians de molts anys, a qui potser també 
se'ls hi escapava alguna 112igrima. 

Ara, un nou Galeno instalalat als soterranis de la Facultat, és un bar vulgar 
sense cap personalitat, no té aquella categoria de la picaresca enyorada, ni el 
mateix ambient com si fos del segle passat. 

Durant bastant anys, fins que es va morir, al nou Galleno s'hi havia muntat el 
seu raconet de treball, el darrer supervivent de llunyanes glbries, el vell i 
popular "Charoles" el "llimpia" que havia netejat les sabates de gairebé tots 
els metges de Catalunya. 

Amb tristesa recordo al Galeno. No és més exacte dir que el que recordo i 
enyoro és aquella joventut tan alegre i tan llunyana?. 

4 .  - El Marqu6s de Altahoja 

Nosaltres li dkiem simplement el Marquks. 

Encara el veig ara assegut a la tarima que dominava la Biblioteca, cofat amb 
una mena de birreta acadkmica. Anava sempre d'americana blau fosc i 
camisa amb coll dur i plastró. Cara i bigotis de Don Quixot, era lYencarnaciÓ 
de 1'Hidalgo Castellano. 

Era aragon6s i era Marqub de debb. A la Biblioteca semblava el personatge 
número u essent així que n'era el bidell amb el sou del qual malvivia. 



Vaig sentir dir que quan el Marqubs de Carulla -que portava el seu títol amb 
molta dignitat- era Rector de la Universitat, va rebre la visita del Marques 
de Altahoja, el qual li va exposar que venia a demanar-li una plaga de bidell. 
Don Valentí Carulla va creure que la plaga la volia per algun recomanat seu 
i es va quedar estupefacte quan al demanar-li el nom del candidat, va saber 
que la plaga la necessitava ell. 

5 .  - El Sr. Güell de Secretaria 

Matricular-se era molt complicat. Sempre faltava una pblissa o un "se110 
móvil" o no estava ben escrit allb de "a V. I. acude y atentamente expone" o 
"es gracia que espera alcanzar del recto proceder de V. I. Cuya vida guarde 
Dios muchos aiios". 

Per acabar-ho d'adobar s'havia d'abonar una part dels drets en "Papel de 
pagos al Estado" que venien als estancs. Perb no sé qub passava, el cas era 
que quan els estudiants necessithvem el paper, no es trobava enlloc. 
Adquirir-10 era la coronació d'una enutjosa peregrinació pels estancs de tot 
Barcelona. 

Doncs bé, el Sr. Güell, home corpulent d'aspecte distingit, amable, es 
prestava a recollir els papers, a repassar-los, corregir-10s' etc. . . . Era 
l'autkntic antiburbcrata. (El cap de Secretaria era el Sr. Frias un burbcrata 
fet i dret). El Sr. Güell era -diguem-ne- el bidell; perb per nosaltres era 
l'home - clau. Es clar que hi havia propina pel mig . . . perb aixb no tenia 
preu. Per aixb he volgut dedicar-li un record de simpatia. Em sembla que el 
no fer-ho hauria estat una tremenda injustícia. 

6 . - El savi Lleonart 

L'altre fet va ser l'aparició del savi Lleonart. Era un vell d'aire bondadós 
amb una barba i una cabellera generosa d'un blanc pur, el que li donava 
l'aire de savi. Jo tenia una tarja d'ell que deia: Juan Lleonart Casas, 
Cientifico Internacional. 

Era de Palau de Plegamans i es guanyava la vida fent de callista, predicava 
-davant de la Facultat- voltat d'un cercle d'estudiants badocs les primeres 
vegades i amb ganes de fer broma després -1'kxit dels seus experiments, "10s 
injertos climatológicos y atmosféricos"- que consistien en que ell col.locava 
des de feia anys al terrat de casa seva capsetes buides de betum plenes de 



trocets de ceba o de jo qub sé. Allb emetia uns efluvis a l'atrnosfera - 
d'aqui el nom d"'injertos climatolbgicos y atmosféricos"- que havien fet 
baixar la mortalitat de la població de Barcelona i de la resta del món. 

La demostració de I'eficicia venia donada per documents oficials: les xifres 
de morbilitat i mortalitat que publicava lYAjuntament havien baixat 
progressivament. Els seus parlaments eren sempre en un castelli deplorable, 
encara que la conversa fos en catali, tal com era d'ús corrent en molts dels 
nostres catedritics. 

El savi Lleonart va amenitzar moltes estones entre classe i classe durant tota 
la carrera. Una actuació sonada va ser quan un dia es presenti muntant un 
cavall blanc, o la que tingué -o va intentar tenir- a la Sala Mozart, llogada 
pel Dr. Asuero a fi d'explicar la curació de diverses malalties -reumatisme, 
per exemple- a base d'estimular el trigemin practicant petites 
cauteritzacions a la mucosa nasal (1). La sala es va emplenar de gom a gom 
de fanitics del mbtode ---que havia tingut una gran ressonincia a la premsa, 
perb nul.la en els medis científics que es malfiaven de la teatralitat dels 
resultats--- i de molts estudiants disposats a la gresca i a passar I'estona. 

La cosa va comenqar bastant bé mentre el Dr. Asuero -que era de San 
Sebastián- va invocar un seu avant-passat catedritic de Medicina a Madrid, i 
"Médico de la Real Persona de su Majestad", perd quan va anunciar que 
desafiava a qui volgués discutir-li els resultats, el savi Lleonart va prendre la 
paraula i comenqi a endegar un seguit de disbarats. Immediatament els 
"fans" del Dr. Asuero comenqaren a increpar-10 "que se calle este 
mamarracho", deien, i nosaltres a aplaudir-10. Tot acabi com el Rosari de 
1'Aurora . . . , crits i més crits i algun cop de puny de ves a saber d'on havia 
sortit. . . 

El savi Lleonart no s'acontenti de predicar el seu evangeli entre els futurs 
metges barcelonins. Aparegué -com plogut del cel- a la Universitat 
Internacional d'estiu de Santander, al Palau de la Magdalena, on els porters 
el deixaren entrar normalment, atbs el seu aspecte de savi de debb. 

Allí va tomar a explicar les seves teories desconegudes per tothom menys 
pels estudiants de Medicina de Barcelona i de Madrid, perqui: cap al 1.932 
sovinteji els voltants i els patis de San Carlos on es va fer bastant popular. 
Ell mateix a Santander, explicava amb un candor extraordinari com un dia a 
Madrid, amb ocasió d'uns aldarulls, la policia el detingué. 



El Cap Superior telefonh al Dr. Sánchez Covisa, llavors Dega de la Facultat 
de Medicina i li digué que havien detingut a "un perturbador". Sánchez 
Covisa en demanh el nom i quan el policia li digué que era Juan Lleonart, li 
contesth: 

"Este no es un perturbador, éste es un perturbado" 

La breu estada a Santander s'acabh quan es va embolicar en una discussió 
amb lYArnérico Castro que intentava fer-li veure que la colonització 
espanyola a Ambrica no va ser tan dolenta com es deia. Algú va advertir a 
Don Américo de la realitat i la cosa va acabar sense més incidents. 

Ignoro com i on va passar la guerra sense estudiants als que predicar les 
seves teories. 

Les noticies darreres que tinc d'ell provenen del material del seu historial 
clínic del Manicomi de Sant Boi on ingressi el 2 d'octubre de 1.953 i que el 
Dr. Francesc Xavier Buqueras va poder consultar a I'Arxiu d'aquella 
institució. Segueix a aquesta comunicació una del Dr. Buqueras ocupant-se 
de la personalitat i patologia mental del savi Lleonart. 

Un dels documents és una tarja de 140 rnrn x 70 mm que ens abstenim de 
comentar perqub per si sola és prou eloqüent. Es una llhstima que no hi 
figuri l'adreqa, ni el telbfon. 

Un altre és un document amb data de 28 de juny de 1.945 dirigit a l'alcalde 
o al governador de Cadis on ratifica el que es va acordar en una entrevista 
prbvia del dia anterior en la qual ell es va oferir a proporcionar a Cadis 
l'aigua potable que es necessités a base de muntar una planta de 
dessalinització. 

Demanava un secretari i un sou de 2.000 pts. mensuals i l'obertura d'un 
crbdit bancari de 100.000 pts. 

I en una nota al peu diu que: "10s injertos en el curso 45 y 46 se demuestran 
en la Facultad de Medicina de Cádiz". "En Cádiz ya hay campos de cultivo 
de 10s injertos atmosféricos, climatológicos y patológicos". 

Seria interessant saber que va passar amb aquell projecte tan ambiciós. 

Un tercer document és un acord de tres persones -el savi Lleonart, Antonio 
Abadias i un que sembla dir-se Sr. Martinez- per fundar la Clínica de Larga 



Vida a base de "poner en práctica la investigación científica desde 10s 
cuarenta aiios (2), 10 que acreditan 10s centros docentes de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Zaragoza y Extranjero". 

En un dels parhgrafs diu que els venturosos "injertos atmosféricos" es van 
comenqar a aplicar l'any 1.924, o sigui feia 22 anys i no 40. Assegura que 
amb el seu procediment i limitant el tabac, caE i altres toxines garanteix una 
vida de 150 anys "con facultades de 30 años". 

Promet curar "la tuberculosis" i "la apéndice, sin operación en diez 
minutos", que podia demostrar haver curat a Barcelona, Madrid, etc., etc. 
"varios casos clinicos y patológicos curados" i que aixb ho acreditaven "el 
aprecio y simpatia de la clase escolar españolay', mentre que "10s centros 
docentes me han negado toda clase de apoyo moral y material". 

Finalment, assegurava haver resolt a Barcelona tres epidbmies, "otra en San 
Sebastián, otra epidemia de Colitis . . ., otra en Madrid y la Última del piojo 
verde (3), y esto me sirvió de persecución y chrcel". 

Joan Lleonart Casas va morir d'un atac d'apoplexia el dia 11 de marq de 
1.955. El 14 de gener de 1.954, havia fugit del Manicomi i la policia el 
retorni. 

(1) El 22 de maig de 1.929 aparegué a la Premsa la noticia sensacionalista 
de les cures del Dr. Asuero. L'avortada conferbncia a Barcelona crec 
recordar que fou a la tardor del mateix any. 

(2) Aixb s'afirmava l'any 1.946. Si el savi Lleonart va néixer el 1.894, vol 
dir que va comenqar les seves investigacions l'any 1.906, és a dir, quan 
tenia 12 anys. 

(3) L'epidbmia vulgarment coneguda per la del 'piojo verde' va ser un brot 
de tifus exantematic que va esclatar entre uns refugiats estrangers 
concentrades en un pavelló de Montjuic l'any 1.942. 
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EL SAVI JOAN LLEONART i CASAS 
(Lectura i antilisi clínic-psicopatolc3gic) 

Francesc Xavier BUQUERAS i BACH 

1 - Identificació 

Joan LLEONART i CASAS, de 59 anys, solter, nascut a Palau de 
Plegamans i domiciliat al Carrer 'Nueva de San Francisco' (Pensió), no 15, 
3 de Barcelona. 

2 - Ingrés 

Ingressa a 1'Hospital Psiquihtric Ntra. Sra. de Montserrat de Sant Boi de 
Llobregat, el dia 22 dJOctubre de 1.953. Va ser per indicació mkdica i per 
compte de la Diputació de Barcelona. 

El Certificat Mkdic dYIngrés lliurat pel Dr. Adria de Gispert Bosqué, 
domiciliat a Sant Boi de LI, C. Ebro, Col. no 2.627. 

L1OrientaciÓ Diagnbstica es la de Parafrknia. 

(Encara que consti en el primer foli de la Histbria Clínica segur que no s'ha 
realitzat aquest diagnbstic clínic el mateix dia d'ingrés). No consta el motiu 
de l'ingrés. Igualment, no consta que l'acompanyi cap familiar. 

3 -Anillisi psicopatolbgica a 1'Ingrés 

Accessible, sintbnic. 
Bona orientació al.lopsiquica (en l'espai i en el temps). 
Conscikncia enfosquida. 
Estat d'hnim eufbric i alegre. 
Intelelighcia bastant conservada. 
Activitat motora lleugerament hipomaniaca. 



Conducta dbcil .i sugestionable. 
No perillositat. 
Idees de grandesa. 
Síntesi global de la Personalitat: Fanthstic, sintbnic i eufbric. 

4 - Laboratori 

Amb data de 29 $Octubre 1.953. 

Wasserman H 8. - M K R I I: Negatiu. - Khan: Negatiu. - 
Urea: 0,33 gr. per 1.000. 

5 -Nota Clínica d'Ingrés 

La mateixa és més que suficient per fer-nos chrrec de la simptomatologia 
clínica (semiologia psiquiitrica que presentava el 'savi Eleonarty). És del 
dia 5 de Novembre 1.953. Es a dir, dues setmanes després del seu ingrés. 

a) Dades proporcionades pel mateix malalt 

Dades familiars sense importhncia. 

Bon desenvolupament durant la infhcia. 

Sociable. Va estudiar als Salesians i Escolapis. La seva família volia que fos 
religiós. Va estudiar Medicina encara que el que manifesta no correspon a la 
realitat. 

Havia treballat a casa seva, despatxant vi. No va fer el Servei Militar perqub 
va anar a Ambrica. 

Es fa dificil seguir el seu curs vital doncs tot el que manifesta té una base 
delirant - confabulatbria. Diu que exerceix de metge "ganando 10 que 
fuera", "hacía y curaba hernias". 



Va venir fa 25 anys d'Amkrica. No ha treballat. S'ha fet popular entre els 
estudiants amb els qui ha passat quasi tota la seva vida i l'han utilitzat a les 
vagues i disturbis. 

També ha anat a alguna reunió científica on demanava la paraula per 
defensar les seves idees delirants. 

Ha estat hospitalitzat a 1'Asil del Parc i al Preventori Psiquihtric de la 
Bonanova. 

b) Anlilisi Psicopatoldgic 

Actitud sociable, afectiu, quelcom recelós. 
Abordable, dbcil. 
Ben orientat en temps i espai. 
Presumia de tenir bona membria. 
Recorda dades. 
Es dóna compte de la realitat externa. 
Personalitat hipervalorada. No creu que sigui un malalt mental. 

Contesta bé a les preguntes concretes, encara que ben aviat polaritza les 
seves paraules amb les seves idees delirants patolbgiques, abundants i 
irreductibles. 

Totes les respostes estan relacionades amb descobriments mkdics. Mal 
sistematitzades, sense lbgica i incomprensibles. 

Manifesta que de jove ja és va aficionar a la Homeopatia. Que estudia 
Medicina i en el primer curs es va dedicar a l'estudi del llatí, histbria natural 
i malalties incurables com cures d 'hh ies  per reducció i emplastes. També, 
neteja les vies respiratbries amb uns vapors. 

Personalitat hipervalorada: a Madrid ha sigut vitorejat. A tot arreu 
1 'anomenen 'el savi'. Fa constar la seva simpatia vers els estudiants. 

Ha descobert "10s injertos atmosféricos, climátericos y patológicos". Ha 
estudiat sobre metazous, protozous i higiene. No vol explicar les seves 
investigacions a fi d'evitar que els altres se n'aprofitin. 



Gricies als seus descobriments la natalitat ha augmentat i la mortalitat ha 
millorat. 

En general, les seves idees les expressa amb satisfacció. A les preguntes 
formulades respon donant informació amb caricter disgregat i patolbgic i 
amb una tendbncia confabulatbria i desiderativa. 

L'esmentada hipervaloració explica les idees de perjudici: "le han quitado 
ideas suyas", "se ha influido a la policia" , "ha sido perseguida su obra". 

Un dels seus enemics és el Dr. Maraiíón, qui en una conferbncia a lYHospital 
dYInfecciosos va dir: "Si no 10 sacan de la sala, no hablo". 

En general, es deixa contradir i aleshores no contesta perb tampoc s'irrita. 
El judici i la autocrítica estan molt disrninu'its. La membria d'evocació esta 
conservada, perb quelcom insegura la de fixació. 

Actualment, no hi ha al.lucinacions. El seu quadre actual respon a un quadre 
residual de parafrbnia confabulatbria. 

6 - Notes clíniques d'evolució 

Corresponen als dies 14 de gener, 4 de marq, 8 de maig i 1 de juliol de 
1.954. 

Res d'interbs de tipus psicopatolbgic confirmant el quadre clínic psicbtic 
fantistic esquizo - parafrbnic. 

Tranquil. Al mes de gener va intentar evadir-se del Sanatori. Dbbil de judici 
i crítica. Exposa les seves idees delirants en unes notes personals, ja 
comentades pel Dr. Josep M. Massons en la seva comunicació -presentada 
en aquest Congrés- titulada: "Les anBcdotes de la Facultat de Medicina de 
Barcelona entre 1.928 i 1.934". 

El dia 11 de marq de 1.955 va morir d'un Ictus ApoplBctic amb convulsions. 



7 - Consideracions Psicopatolbgiques Ciínico-Diagnóstiques 

Les Parafiknies es poden definir com EsquizofrBnies tardanes ja que 
apareixen després del tercer decenni de la vida, caracteritzant-se per un 
Sistema Delirant Crhnic, irreductible a l'argumentació, eminentment 
imaginatiu i fantistic. 

A més a més, a diferkncia de la majoria de psicosis esquizofrbniques, en les 
parafrknies els malalts conserven la seva personalitat. És a dir, no hi ha una 
evolució residual (Estat Defectual), -deteriorament psíquic- propi del procés 
psíquic (Karl Jaspers) en les diferents formes d' Esquizofrknia. 

El concepte de Parafrknia es un concepte mal delimitat que s'ha utilitzat 
com sinbnim d'Esquizofrknia Paranoide i també per designar un quadre 
psicbtic d'evolució crbnica amb un deliri no sistematitzat. 

Henri Ey al parlar de les Parafrknies, com a Deliris Crbnics Fantistics, 
puntualitza i considera el següent: 

a) El carhcter fantistic de les temhtiques delirants. 

b) La riquesa imaginativa del deliri. 

c) El pensament mhgic esta desbocat, no respon en exclusiva a les 
experikncies al.lucinatbries, i pren de la fantasia idees que tenen la 
seva font en el pensament arquetípic i primitiu (Jung, C.G.; Sarró, 
R.). 

d) La fhbula delirant es desenvolupa fora de la comprensió 
possible, adaptant l'espai i el temps a la nova cosmovisió en la 
que persones, esdeveniments, dades i. situacions adquireixen nous 
significats. 

e) La megalomania i, en general, l'expansivitat anímica, estan 
associades a idees d'influkncia, de persecució, d' al.lusió, tot aixb 
dins d'una amplitud quasi inabarcable. 



f) La juxtaposició del món fantacistic i del món real per la qual el 
malalt s'adapta bastant bé i no crea problemes en la convivtncia 
quotidiana. 

g) L'abstncia d'evolució deficitaria, enraonament bastant intacte. 
La capacitat cognitiva conservada 

h) És, efectivament, visible l'adequada adaptació a la realitat, 
malgrat el pensament paralbgic-fantistic que impera en les 
experitncies del subjecte. 

Aquestes darreres característiques són sens dubte les més notables. 

La integració molt marcada entre el món real i el món del deliri es sens 
dubte el més significatiu d'aquest quadre clínic i a la vegada és prou 
important per establir el diagnbstic diferencial. 

És a dir, malgrat les seves idees fantastiques poden conservar una normalitat 
externa en la seva personalitat i en el seu comportament. 

Són persones que parlen lliurement de les seves experitncies, que sovint són 
variades i fanthstiques. No existeix una frontera o línia de separació neta, 
clara, entre el món delirant i el món real, i els preocupa molt poc 
l'escepticisme de les persones que té al davant i les escolten seguint amb el 
seu discurs espontani. 

Així com el Deliri del Malalt Paranoic esta ben constniit i és sistematitzat, 
el Deliri del Malalt Esquizofrinic comporta un llenguatge simbblic i 
hermbtic, el Deliri del Malalt ParafrBnic constitueix un mite pobtic. 

D'igual manera, així com el Món Paranoic és basicament interpretatiu i 
autorreferencial, i tot té una intencionalitat, el Món Parafrtnic esti envoltat i 
dominat per la fantasia i la mhgia.. 

Henri Ey compara l'home-parafrknic, en certa mesura, "a un somniadory', o 
millor encara, "a un poeta", que es creu les seves prbpies ficcions. 

Ja Storch, I'any 1.922, en la seva obra "Les formes arcaiques de la 
experiincia interior i del pensament esquizo-parafrinic", destaca la forma 



prelbgica, magica i mítica del Pensament Delirant (el Contingut de 
Pensament Magic, Prelbgic i Paleolbgic de Lévy-Bruhl), dominat, diu 
l'autor, per imatges sensorials i projeccions analogues a les oníriques. 

Perb dins d'aquest camp la figura més prominent és, sens dubte, C. G. Jung. 
Per aquest autor, els continguts de lYInconscient Col-lectiu són el Arquetips. 
El concepte d'arquetip significa un contingut psíquic no sotrnks a elaboració 
conscient. La seva manifestació immediata es produeix en el somni o en les 
visions. 

En el seu treball Andlisi Mitologemcitic dels Deliris Esquizo-ParafrGnics, 
Ramon Sarró ha contribui't de manera notable a l'estudi dels Deliris 
Parafrknics, essent la seva tesi doble (consulta amb el Dr. Josep Lluís 
MartíTusquets): 

ler . El Deliri, en la seva esskncia és autobiografic. 

Aixb vol dir l'abolició de la biografia prepsicbtica, doncs hi ha un contrast 
clínic entre el prembrbid i el mbrbid. És a dir, els Deliris Esquizo - 
Parafrknics no són biogrlfics. 

2ón. L'estructura del Deliri és mítica. 

El seu Món Delirant fantastic és revela basicament com una permanent 
ficció de la qual el malalt és 'actor' i 'autor'. Com 'autor' s'identifica tant 
en el seu paper, que és converteix en el personatge principal, en aquest món 
que ell ha muntat i dissenyat, d'acord amb la seva obra de ficció de la que és 
'autor '. 

Finalment, i a efectes, de pronunciar-nos en el Diagnbstic Clínic, hem de 
dir que seguint a Ernil Kraepelin, hi ha quatre formes de Parafrknies: 

- La forma Sistematica, consistent en un Deliri persecutori 
progressiu, amb idees de grandesa. Les al.lucinacions són molt 
tardanes. 

- La forma Expansiva. on predomina un estat d'inim expansiu i 
d'exaltació. I en la que la tematica delirant consisteix en 
l'erotisme i la megalomania. 



- La forma Confabulatdria constitui'da pel falsejament dels records, 
transmesos en forma de relats imaginaris i exagerats. 

- I, la forma Fantistica on les extravagincies i la condició 
extranatural de les experikncies viscudes pel malalt, és el més 
rellevant. 

En definitiva, el cas que hem estudiat i analitzat es tractaria -al nostre 
entendre- d'una Parafrhia Confabulaabria. 
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LA CIRURGIA A L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 
CAP A MEITAT DE LA DECADA DE 1930 

Josep M. MASSONS i ESPLUGAS 

En Pere Aguiló dirigia el dispensari de la chtedra del professor Josep M. 
Bartrina. Allí visitava els malalts i els seleccionava. Uns seguien tractament 
en el mateix dispensari. Els operava a les tardes. Eren casos senzills: quists 
sebacis, floroncos, petits abscessos, panadissos, fractures senzilles. 

Els altres, més complicats, els ingressaven i eren operats pel professor 
Bartrina o algun dels seus ajudants, com els doctors Joaquim Cosp, 
Francesc Riera Rierola, Roma Julih Bonet o Joaquim Escayola. Altra feina 
era tenir cura dels malalts hospitalitzats. 

Cada catedra tenia dues grans sales. Una d'homes a la planta baixa i una de 
dones al primer pis. Eren sales de sostre altíssim i de gran extensió, on hi 
havia dues files de llits, 20 en total. Una monja tenia cura de tota aquella 
sala. Disposava d'una minyona, perb com que aquesta no donava l'abast, se 
solia servir de les noies que ingressaven la vigília de l'operació i treballaven 
en la feina de repartir el menjar a les allitades, fiegar els "quartos de cures", 
fer llits, etc. 

Els estudiants cuidivem d'afaitar la zona operatbria per l'endemh, fer les 
cures, treure els apunts, aplicar embenats, canviar els aparells de guix, 
redactar la histbria clínica, etc ... i, a l'igual que els metges, no teníem 
assignada cap paga. Les infermeres no existien. 

Cada matí, quan arribavem a la sala ens trobhvem amb dos ingressats jaient 
sobre un matalas estirat a terra. Eren malalts entrats d'urgbncia que 
esperaven que quedés algun llit buit per a ocupar-10. Altra feina 
encomanada als estudiants era l'anestbsia. L'aparellatge era molt senzill. 
Una mascara confeccionada amb quatre plecs de gasa col.locada sobre un 
dispositiu metal.lic i dos petits flascons compta-gotes, un de vidre 
transparent i clar i l'altre de vidre de color fosc. En el primer hi havia bter i 
en el segon cloroform. 



Invitivern al malalt a inspirar fort i aviat es produia la fase d'excitació: el 
malalt es resistia i, privat per I'anestbsic del sentit d'autocrítica, deia coses 
que l'educació li prohibia. Era freqüent oir renecs. 

Passada aquella tempesta el malalt s'adormia. S'havia de tenir cura que no 
es despertés i per aixb vigilivem el reflex conjuntival o que no prengués 
massa anestbsic, i també el grau de dilatació de la pupilala de l'ull. Ara 
l'anestbsia és en diferent: l'adrninistra un especialista, es controla la 
respiració, etc. 

Hi havia també l'anest&sia local, per infiltració de la zona a operar i la 
raquianestbsia i l'epidural que havíem de saber fer perqub --sobretot en 
temps de guerra--- la feia el mateix cirurgia que practicava l'operació. 

El Servei d'Urg2ncies 

Les urgbncies quirúrgiques eren ateses per un equip de quatre metges de 
guirdia, ajudats per altres quatre alumnes interns. Aquests c h e c s  eren 
remunerats i s'hi ingressava per oposició. Hem de dir que el programa dels 
alumnes interns era folklbric i antiquat. Una de les Iliqons tenia per tema "el 
bisturí". 

La plaqa de metge de guirdia durava quatre anys. Els cirrecs es renovaven 
per meitat cada dos anys (dues places). Quan I'any 1934 vaig acabar la 
carrera els metges eren Vicenq Ferrindiz, Eduard Pons Tortella, Francesc 
Jimeno Vidal i Josep M. Usúa. L'any 1935 van cessar els dos primers i van 
ingressar, mitjanqant oposició, Pere Piulachs i Moisbs Broggi. 

Va ser aquell any que per iniciativa dels germans Trias (Joaquim i Antoni) 
aquell servei de Cirurgia d'Urgbncia va sofrir dues modificacions. La 
primera pertoca al personal. En efecte en comptes d'alumnes opositaren 
metges. Així en comptes d'alurnnes interns l'hospital disposaria de metges 
interns, i el programa era lbgic a base de temes de cirurgia i traumatologia 
d'urgbncia. En aquelles oposicions jo vaig guanyar una plaqa de metge 
intern, juntament amb Vicenq Pueyo, Jordi Casals i altres que no recordo. 

L'altra reforma va ser actuant sobre el local i el material. 

Hi havia tres citedres de Cirurgia, dues de Patologia Quirúrgica, amb 
Antoni Trias Pujol i Josep M. Bartrina, i una de Terapkutica Quirúrgica, a 
cirrec de Joaquim Trias. Aquestes cltedres disposaven d'un total de 120 



llits (60 per homes i 60 per dones), més uns quants llits d'unes petites sales 
que eren conegudes com de "distingits". 

Les urgkncies eren examinades per un metge de guhrdia en un despatx situat 
vora l'entrada de l'Hospita1, pel cos del carrer de Provenqa, al soterrani i 
passava una de les tres coses següents: 

a) era retornat a casa amb les instruccions corresponents; 
b) era ingressat "en observació"; 
c) era intervingut quirúrgicament. La intervenció es practicava en el 

quirbfan d'una de les tres catedres esmentades, seguint un ordre. 

El personal, (monja), d'aquella sala d'operacions es posava a disposició del 
metge de gukdia i del seu ajudant. L'anestesista era 1"'Últim mono" o una 
monja. El malalt operat era ingressat en un dels llits d'aquella chtedra. 
Aquest sistema, que era seguit des de temps immemorial, tenia uns quants 
inconvenients. 

En ocasions les monges no facilitaven l'instrumental més "bo". Va fer 
histbria la puntada de peu del doctor Francesc Domknech Alsina sobre la 
vitrina d'instnunental, Única manera de treballar en condicions "decents". 
Un altre inconvenient era que el malalt quedava ingressat sota el control 
d'uns metges estranys als de l'equip que l'havia intervingut. A part d'aixb la 
dispersió dels malalts era summament incbmoda. 

Els germans Trias van solventar tots aquests inconvenients creant al tercer 
pis, exactament damunt de l'entrada del cos que donava al carrer de 
Provenqa un servei d'urgkncies: quirbfan sala d'aplicació de guixos i/o 
reducció de fractures, autoclaus, estufes de calor sec, aparells de raigs X i 
unes quantes cambres, amb un total de 20 llits. No cal insistir sobre la 
comoditat amb que treballava el personal. 

D'altra banda els germans Trias havien muntat una biblioteca de llibres i de 
revistes de cirurgia, petita per l'espai que ocupava, per6 completissima i al 
dia. Jo hi havia passat moltes hores. Entre urgkncia i urgkncia, tardes 
senceres, els dies que no estava de guhrdia consultant llibres i llegint articles 
científics, en comptes de consumir el temps en partides de pbker. 

En un servei com aquell van néixer afectes. El doctor Piulachs, home de 
gran talent i que a més feia incursions en el terreny de la poesia va deixar 
escrits dos petits poemes sobre metges i infermeres. Les parelles que 
festejaven, quan es volien besar tenien dos solucions: agafar l'ascensor o 



tenir cura de la vigilhcia dels autoclaus, feina aquesta a l'estiu molt ingrata 
perquk en aquella habitació hi havia una calor i humitat horroroses. Quan 
dues persones estaven enamorades en deien que "eren a la figuera". 

De la Teresa Daniel va escriure el següent poema: 

"Soy Teresa Daniel 
como todo el mundo sabe 
--y también 10 sabe él -- 
clienta del autoclave. 
Mas como esa higuera despide mucho calor 
Siento ya nostalgia fiera 
De volver al ascensor. 

I de la Maria dels angels Morros, quan jo havia marxat al front, en va dir: 

Jo sóc I dngels, bona noia 
Tot gentil i bonicoia 
Versada en coses d'amor. 
Per ara sóc infermera 
I com que estic a l a m e r a  
M'agrada molt I 'ascensor. 
El meu "ndvio", ara corn ara 
Se l'han endut lluny de mi, 
El tinc a Guadalajara, 
Vés per on, mira que si. 
Jo I'estimo amb vehemincia 
Mon desig no té consol 
Doncs all6 que el meu cor vol 
No es rep per correspondincia. 

La Guerra Civil 

Com és natural aquest servei d'urgkncies va jugar un paper molt destacat els 
primers mesos de la guerra. El 19 de juliol va esclatar a Barcelona la guerra. 
Jo vivia amb els meus pares i els meus germans (Pere i Pilar) al carrer de 
Rosselló 155, darrera de 1'Hospital Clínic. Era diumenge i em van 
desvetllar les detonacions dels combats per places i carrers. Vaig 
tranquil.litzar els meus pares dient-10s que eren els focs artificials de 
I'Olimpiada Popular i me7n vaig anar a I'Hospital. 



Ben aviat van comengar a arribar ferits. Es van improvisar quirbfans i els 
metges de guhdia i els metges interns vam tractar aquelles ferides pel 
mbtode de Bohler que consistia en netejar la ferida de cossos estranys i de 
teixits mortificats de la manera més completa possible i cosir la pell, i 
només la pell. L'endeml va arribar el professor Joaquim Trias, que venia 
de la Costa Brava, on hi passava els caps de setmana d'estiu. 

Ell havia estat, abans de guanyar la catedra, metge militar i com a tal havia 
fet la campanya del Marroc i ens va ensenyar que, el que és veritat en 
temps de pau no ho és en temps de guerra, que s'havia de netejar el més 
possible la ferida, perd no suturar-la. Aquesta va ser la primera, i gran lligó, 
del mestre que mai no vaig oblidar. 

La segona lligó va ser la següent. Al Clínic havíem tractat moltes 
osteomielitis crbniques. Aquesta malaltia era una infecció dels ossos: es 
formava pus i aquest buscava una sortida a través d'uns quants forats que es 
tancaven espontiiniament, quan per ells havia sortit un trocet  OS 'mort (un 
segrest). Perb quan un orifici es tancava en sortia un altre. Era el conte de 
mai no acabar. 

Nosaltres tractlvem aquelles osteomielitis de la manera següent: Obríem i 
arribavem fins el focus productor de pus, trbiem tots els trossets d'os 
mortificats i apliclvem, sobre aquell os net, una gasa impregnada de 
vaselina líquida i al damunt un embenat de guix. Era el mbtode d'un cirurgia 
nord-americl que es deia Winneth Orr. 

Al cap d'uns dies I'embenat de guix es tacava i després feia una pudor 
tremenda. Perd quan, als vint o trenta dies, traiem aquell guix es trobava una 
ferida viva i sagnant i, als marges de la pell, unes taques blaves. Eren els 
senyals de la pell nova que avangava dirigida a tancar la ferida. 

Vam pensar que qualsevol fractura produi'da per una bala o per un fragment 
de metralla seria una futura osteomielitis crbnica. Així va néixer la cura 
tancada de les ferides, que el doctor Josep Trueta va poder estudiar al seu 
servei de 1'Hospital de Sant Pau, i va "exportar", practicant-la amb bxit 
durant la segona guerra mundial. 

Foragitades les monges durant la guerra van ser substitui'des per infermeres. 
A part de les alumnes de 1'Escola d'infermeres de la Generalitat els metges 
vam reclamar infermeres. Jo, per exemple, vaig fer venir la Maria dels 
kngels, la meva promesa, que va acudir-hi, i no sé com hi va venir la 
Teresa Daniel, que havia estat Miss Espanya, i algunes altres noies de la 



"bona societat", com una senyora casada amb un advocat que es deia 
Lizama. 

També va ser un refugi profitós per a més d'un metge. El cas més 
paradigmhtic va ser el del doctor Femenia, un mallorquí que era a 
Barcelona per veure les Olimpiades Populars. mpidament va esgotar els 
diners i, en la impossibilitat de rebre ni un ckntim de casa seva (que havia 
quedat en zona en mans dels militars) es va acollir a un llit i al "ranxo" de 
llHospital. Quan, acabada la guerra, va retornar a Mallorca, era un cirurgia 
dret i fet. Va fundar una clínica i va viure molts anys de la cirurgia: "no hay 
mal que por bien no venga". 

La postguerra 

No vaig tenir cap dificultat al Colelegi de Metges, i em vaig col-legiar. És 
més, jo vaig signar bastants avals per a companys que tenien dificultats. 
S'ha de dir que al Col-legi de Metges es va produir un fenomen de 
menyspreu pels qui van quedar en zona republicana que a mi em va revoltar. 

Bastants metges van patir persecucions per part del Co-legi. Després es va 
saber que es tractava d'algun company que els tenia "rabia" i els acusava de 
"desacato al régimen" perquk en el cas de Catalunya un metge podia ser 
molt de dretes de tota la vida, perb si era catalanista de seguida l'etiquetaven 
de "separatista" i aixb era un chrrec molt greu. 

Ja he dit que jo tenia un c h e c  per oposició al Clínic, amb un sou de 1.000 
pessetes a l'any. Tanmateix el sou era el de menys. El que valia era que el 
treball era un esglaó per aspirar a més. I aquí és on va ser que em van acusar 
de separatista. 

El quadre docent de la Facultat de Medicina era un desert. Es van exiliar els 
germans Trias i Pujol, catedrhtics de cirurgia, el doctor Pi-Sunyer i el Dr. 
Bellido, (de Fisiologia i de Farmacologia). Al doctor Cónill de Ginecologia, 
se li va fer la vida impossible durant bastants mesos; al Dr. Salvat de 
Microbiologia i Higiene el van desterrar a Granada; el Dr. Emili Mira, de 
Psiquiatria, era a America, i així encara altres. 

Va ser nomenat degh de la Facultat de Medicina el doctor Manuel Taure. 
Era catedrhtic d'anatomia i per a completar el migrat sou de catedrhtic els 
alumnes havien de comprar un hlbum on s'havien dyil.lustrar els diferents 
elements anatbmics, els nervis en groc, les artkries de vermell i les venes en 



blau. Es presentava en el moment de l'examen i l'inutilitzaven segellant-10, 
per a que no el pogués fer servir un altre alumne. 

El doctor Taure va passar tota la guerra en zona republicana, va estar 
mobilitzat i anava d'equip quirúrgic en equip quirúrgic, oferint-se al cirurgih 
per a guiar-10, atbs que ell sabia molta anatomia i el podia advertir de la 
presbncia inoportuna d'un nervi o una d'artbria. Naturalment se'l treien de 
davant amb bones paraules. A fi de comptes era un catedratic que suspenia 
molt i era un compte amb el seu hlbum i gaudia de generals antipaties. 

Quan va acabar la guerra es va donar molta manya a pujar al carro dels 
vencedors, tant que el van nomenar degh. Va ser aleshores que va pensar 
que si ell dominés la tbcnica quirúrgica podria fer molts diners com a 
cirurgih. Així va ser com es va autoanomenar Cap del Servei d7Urg&ncies. 

Va trobar que el seu professor auxiliar, el doctor Joan Lluch i Caralps, que 
havia estat metge de guhrdia de cirurgia, podia ser l'home que l'havia de 
guiar en els esculls de la tbcnica operatbria. Naturalment tots els metges de 
guhrdia i els interns eren uns incbmodes observadors d'aquella martingala. 
El degd, basant-se en que havia passat el període de quatre anys que 
duraven aquells cdrrecs els va expulsar a tots. 



4 Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 9-10, ISSN: 0213-0718
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XAVIER SERRANO COELLO (1897-1974), METGE 
ANARQUISTA, I L~OCUPACIO DE L'HOSPITAL CL~NIC EN 

ESCLATAR LA GUERRA CIVIL 

Josep Lluís AUSIN i HER VELLA 
Josep Maria CALBET i CAMARASA 

El dia 10 d'agost de 1936 el president de la Generalitat, Lluís Companys, 
visiti lYHospital Clinic i fou rebut per dos personatges, un delegat de la 
Conselleria, Josep Fontbernat, i Xavier Serrano, per part de la CNT'. Uns 
dies abans 1'Hospital i 1'Institut de Fisiologia havien estat incautats pel 
Comiti: Sanitari de les Milícies ~ntifeixistes', del qual Serrano formava 
Part. 

La visita de Companys al Clinic en certa manera era obligada, perqui: aquest 
hospital havia adquirit des del primer moment dels esdeveniments bi:l.lics el 
major protagonisme en lYassisti:ncia sanitbia de la ciutat, ja que per una 
banda tenia lY6nic equip d'urgencia desenvolupat, i perqui: era un referent 
de les victimes mortals, en albergar les instal.lacions forenses. Qualsevol de 
les cites i dels estudis sistemitics fets sobre els morts dels primers dies 
ratifiquen que és 1'Hospital Clinic el que atén la gran majoria de les 
víctimes, malgrat les mitificacions i mistificacions d'altres establiments. 
Així, a un estudi que hem fet, hem trobat que en el període del 19 al 3 1 de 
juliol de 1936, el 69% de les morts dels homes, més grans de 14 anys, 
produides en institucions, corresponien al Clinic. Passats aquests primers 
dies, i ja sense confrontació directa a la ciutat, durant els mesos d'agost a 
desembre, el percentatge de l'esmentat hospital baixa al 19%. La pressió 
assistencial d'aquest centre als primers dies va ser tant alta que hagué de 
necessitar establir centres sati:l.lits, per exemple, a l'antiga casa Mateu, a 
carrec dYEduard Pons Tortella, o a 1'Escola Industrial, o al Palau del 

' La Vanguardia: 11 d'agost de 1936, pAg. 3. 
La Vanguardia: 4 d'agost de 1936, pig. 5. 
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Marqutts de Camp. I per tal de deixar lloc a 1'Hospital Clínic pels ferits, es 
van traslladar els malalts tuberculosos a diferents indrets que a partir 
d'aquest moment es constitueixen en sanatoris: Les Tres Torres, Els Pins, el 
Monestir de Montserrat, tots aquests a cirrec inicialment de Lluís Sayé 
Sampere i Julii Vizcaino Fibregas. Evidentment, quan la guerra deixa de 
ser urbana i passa a ser un enfrontament d'exttrcits, són els diferents 
hospitals militars els que prenen el protagonisme, i l'entrada d'un gran 
contingent de refugiats obliga mesos després a altres solucions. 

Des dels primers moments de la República hi ha un representant de la 
Generalitat a la Junta Administrativa del Durant aquesta visita 
trobem Fontbernat, i al 26 d'agost de 1936 un decret atribueix a la 
Generalitat la dependttncia única de l'hospital, nomenant delegats seus 
Jaume Rodon i Xavier Casademunt i Arimany. Per un altre decret del 7 
d'octubre, ja en periode de gestió anarquista de la Conselleria, la Generalitat 
s'apropia de tots els béns de 1'Hospital Clínic, 1'Hospital General de 
Catalunya (Santa Creu i Sant Pau) i 17Hospital Cardenal (Sagrat Cor) 5 .  

Als anys trenta no trobem gaires referkncies de ~on tbema t~  perb si 
moltissimes de Serrano Coello. Durant aquests dies de principis d'agost el 
poder real de Catalunya esta al Comittt de Milícies, on el domini de la CNT 
és gairebé total, com ho és en la seva secció de sanitat. Per tant Xavier 
Serrano representava la primera o una de les primeres instincies en 
l'organització lliberthia per a rebre al president de la Generalitat, que tot i 
que tenia un escis poder real era acceptat institucionalment per la CNT. 

' El 28 de setembre de 1931 era nomena? Pere Comas. El 27 de setembre de 1934 
seria nomenat el diputat i metge Francesc Ribas i Soberano. DOGC: 4 d'octubre de 
1934, p 90, Sanitat, Decret 27 de setembre de 1934. 
4 Posteriorment és Joan Soler i Bru i l'u de juliol de 1936 havia estat designat el 
també diputat Xavier Casademunt Arimany. DOGC: 8 de juliol de 1936, p 246, 
Sanitat, Ordre 1 de juliol de 1936. 

DOGC: 15 d'octubre de 1936, p 202, Sanitat, Decret 7 d'octubre de 1936. 
Fontbemat és amb tota seguretat Josep Fontbemat i Verdaguer, diputat dYERC, i 

que substitueix al delegat de la Generalitat, el també diputat Xavier Casademunt 
Arimany, nomenat I'u de juliol anterior. El seu gemit, Enric Fontbernat Verdaguer 
era més conegut per l'activisme catalanista, havia estat condemnant pel complot del 
Garraf i mort el 20 de juliol de 1936. 



LA PERSONALITAT DE SERRANO 

Qui fou Xavier Serrano? En la historiografia actual sobre la sanitat 
llibertkia barcelonina es parla poc d'altres personatges llevat de Fklix Martí 
lbáííez, ja que aquest des del seu chrrec de Director General i especialment 
pel suport literari resulta més gratificant per a l'exposició panegirista. Perb 
quan s'aprofundeix en la realitat del moment es pot identificar en el metge 
Xavier Serrano Coello un protagonisme anterior, més compromks i 
fonamentat en realitats assistencials. És la figura clau de la medicina 
llibertkia catalana de la República, i per tant resultava coherent la seva 
preskncia a 1'Hospital Clínic quan aquest era el protagonista de l'assistkncia. 
El relatiu desconeixement de la seva figura es deu a que la seva personalitat 
fou de servei, no d'aparador, i que gran part de la seva obra escrita ha estat 
sota pseudbnims. 

En moments tan inicials de la seva projecció a la premsa com el juny de 
1932, un article de Lliberto Callejas col.loca al nostre personatge, amb el 
nom de Doctor Fantasma, entre els pocs metges que a Espanya actuen a 
favor dels proletaris, juntament amb figures tan importants en la mitologia 
llibertkia com Pedro Vallina, Isaac Puente, Diego Ruiz i Roberto 
~emartinez'. Al 1935 la premsa lliberthia, i especialment en la "Revista 
Blanca", estableix una polkmica entre partidaris i detractors de la 
vasectomia, que esth intentant promocionar entre nosaltres Lapeyre. 
Frederica Montseny, que no n'era partidhria, apel.la al dictamen dels metges 
de confianga entre els anarquistes, esmentant només Xavier Serrano i Isaac 
puente8. Qualsevol coneixedor del significat de Puente a l'univers 
anarquista espanyol del moment entén la posició de Serrano. 

Xavier Serrano Coello neix a Barcelona el 9 de novembre de 1897, de 
família de classe mitjana, estudia medicina i acaba la carrera el 1928. Molt 
gran. No coneixem les raons d'aquest retard. Sabem que exerceix alguns temps 
a Barcelona i després obté una plaga a I'Espluga Calba. 

' Solidaridad Obrera: 21 de juny de 1932, phg.1: Lacras sociales. Tísicos. Liberio 
Callejas. 

La Revista Blanca: 29 de novembre de 1935, phg. 1121-1 122: Dos palabras sobre 
la vasectomia. Federica Montseny. 



La primera referkncia de premsa que trobem de S e m o  és del mar$ de 1932, 
al diari "Solidaridad Obrera", en un article que té un títol que ja es tot un 

La salud del pueblo es suprema ley. Campañas sanitarias. 
Aquest treball ja és publicat amb un pseudbnim, prou ingenu: "Dr. 
Fantasma". A partir d'ara escriurh a l'esmentat diari articles de contingut 
sociosanitari. La tesi fonamental de Serrano era la necessitat d'apropar els 
recursos assistencials als proletaris, més que l'enfocament roussonih, tant 
freqüent en altres llibertaris, de buscar la causa de la malaltia en les 
deficients condicions socials. En aquest sentit és un reformista. Pertany al 
sectors dels no radicals, que, mentre arriba la revolució pretenen ajudar als 
oprimits. 

A l'agost de 1932, el trobem a la revista "Tierra y Libertaá", on desenvolupa la 
tesi que la biologia condiciona la conducta de forma absoluta, i per tant aquest 
determinisme elimina qualsevol responsabilitat personal10. També aquí utilitza 
el pseudbnim de "Dr. Fantasma". 

Les següents actuacions de Serrano que trobem identificades a la premsa, ara 
més estructurades, semblen vinculades a 1'A~;rupació Cultural Faros, situada a 
I'Avinguda Mistral 17, on al gener de 1933 manifesta que atendri gratuitament 
tots els malalts. Aquí continua amb el pseudbnim de Dr. Fantasma, amb el 
qual publicari sovint els seus treballs". 

Faros seri en l'esmentada &poca el punt de referkncia de Serrano. Aquesta 
institució sorgeix a les darreries de 1931 o comenqament de 1932 com un 
moviment d'ateneus anarquistes12. Ben aviat, el 29 de gener de 1933 s'acorda 
la creació d'un setmanari "Nueva Humanidad", i com a prova de la posició 
rellevant de Serrano en aquesta organització, trobem que el primer nom que hi 
apareix és el seu, com encarregat de la secció científica13. A partir d'aquest 

Solidaridad Obrera: 26 de mar? de 1932, phg. 6: Dr Fantasma: La salud delpueblo 
es suprema ley. Campañas sanitarias. 
'O Tierra y Libertad: 12 d'agost de 1932. 
" Solidaridad Obrera: 8 de gener de 1933, pAg. 5. 
12 AISA, Manuel: Faros. Pinceladas para un ateneo libertario. Enciclopkdic, 2002, 
27. 
l 3  Solidaridad Obrera: 1 de febrer de 1933, pAg. 5. 



moment trobem Serrano en moltes de les seves activitats, per exemple, quan ja 
sovinteja les conferbncies en institucions lliberthries, com I'Ateneu Popular 
del Poble Nou, lYAteneu Llibertari del Clot, lYAteneu de Cultura de la 
Barceloneta o I'AgrupaciÓn Cultural La Humanidad, on tracta temes de 
sexologia, les conseqübncies de la guerra o de l'avenir de la ciincia com a 
instrument de progrés. Faros serA clausurat al desembre de 1933, a 
conseqübncia del fracAs de la proclamació del comunisme llibertari en 
moltes zones d'Espanya. 

ELS CONSULTORIS DEL DIARI CNT-AIT I DE LA REVISTA 
BLANCA 

Serrano escriu a Solidaridad Obrera en diferents bpoques articles militants, 
perb és en altres mitjans llibertaris on publica de forma més sistematitzada, 
generalment en forma de consultori en el qual abasta tota mena de temes, 
segons els esquemes freqüents en el moment. 

La Revista Blanca reorganitza la seva secció de consultes de tota mena el 
novembre de 1933, i a partir de febrer de 1934 ja és usual la prestncia de 
Serrano, com encarregat de la secció mkdica, primer amb el seu nom i 
posteriorment com Dr. Klug. 

La Revista Blanca publicarh de Serrano dos fulletons, a la col.lecciÓ de La 
Novela Ideal: un el 1934, Memorias de un médico, en que dóna algunes 
dades autobiogrhfiques, especialment centrades en les seves relacions amb 
la justícia. L'altre és del 1935: La Medicina al alcance de todos. Lo que 
debe hacerse mientras llega el médico y por qué debe hacerse. Amb 
consells de divulgació. 

A l'agost de 1934, també amb el pseudbnim de Dr. Klug comenqa una 
col~laboració sobre divulgació i consultori de patologia al diari madrileny 
CNT-AIT, sota I'epigraf de "Folletín Sanitari0 de CNT". 

Al llarg de totes aquestes col~laboracions Serrano manté quatre idees clau 
com elements d'alliberament : 

1-desmedicalització de la malaltia, a través de la formació dels malalts que 
afavoreixin la seva autonomia. Així combina la resposta a consultes 



concretes amb idees generals sobre l'etiopatogbnia i el tractament dels 
processos. 

2-abaratiment del cost de l'assistkncia, especialment dels medicaments. 

3-promoure estructures assistencials. 

4-l'enfocament mbdic és el de la cibncia oficial, seguint poc les solucions 
naturistes. 

En molt poques ocasions trobem la referbncia a la malaltia com a 
conseqiikncia única de les condicions de la feina o de l'habitatge. Només en 
el cas de la tuberculosi, com malaltia eminentment social. 

Hi ha dos grans criteris sobre la relació de la medicina i l'assistbncia 
sanithia respecte al moviment llibertari: 

-els metges més radicals pensen que la revolució social eliminarl les causes 
de la malaltia, i que qualsevol mesura palaliativa minva el fervor 
revolucionari, i per tant retarda la solució. 

-el sistema assistencial correcte estl dins del naturisme. 

Hi ha una tercera via, que sense negar les anteriors, pensa que la malaltia no 
només té orígens socials, i que la medicina, diguem oficial, la procedent del 
coneixement i tkcniques cientificistes, és la més eficaq. Per tant, s'ha de 
buscar els procediments d'organització i de finanqament per tal que aquesta 
pugui arribar als obrers, sense esperar la solució revolucionAria. Aquesta 
darrera és la posició de Serrano, la seva utopia dins del món capitalista del 
moment. 

El seu compromís per l'opció proletlria est& totalment definida el 1932, 
perb inicialment es manté dins dels h b i t s  tradicionals, del discurs, de la 
participació en els moviments ja organitzats, els consultoris i fins i tot la 
seva aportació directa en la consulta gratuita. Perb progressivament aquest 
model troba una nova via. Serrano era metge de la Mútua Ferrovilria, a la 



qual podia haver-se vinculat a través del seu pare que era empleat dels 
ferrocarrils. A comenqament de 1935 compra un modern aparell de raigs X, 
costós pel moment, que necessita l'ajut de familiars i la seguretat que els 
afiliats de l'esmentada Mútua pagaran les despeses de funcionament. Les 
converses favorables d'aquest compromís li fan somniar que el mateix 
model de solució pot aplicar-se al conjunt de l'assistkncia. Aquestes idees 
les fa públiques el marg de 193514. Immediatament la idea s'assaja a un 
consultori del carrer Taulat, núm. 2815, establert on ja hi havia una barberia 
col.lectiva. 

A un article de Serrano de final del marg, en el qual torna a titular La salud 
delpueblo, ley suprema, hi estableix les línies fonamentals que el projecte té 
en aquests inicisI6. Manifesta que la primera idea era simplement organitzar 
dispensaris gratis pels obrers aturats. Perb que s'ha de ser més ambiciós i 
bastir la casa del proletariat, en la qual hi hagi hospital, consultoris, escoles, 
biblioteca, sala de conferhncies i fins i tot farmhcia prbpia, (com exemple 
del benefici afirma Serrano que els específics que aleshores es venien a 8-10 
pessetes costaven en realitat 5-6 rals). Ens explica que ja hi havia centenars 
de cenetistes que han manifestat el recolzament, i enumera els companys 
que ja han ofert l'aportació de franc de la seva feina per a construir l'edifici. 
Es tractava, doncs, de buscar i comprar un solar adequat. Els cabals per fer 
tot aixb podrien procedir d'una subscripció, de festes, o de les cotitzacions 
d'afiliats. 

A l'abril, ja signa com Xavier Serrano, i ens parla del nom que tindrh el 
projecte: Organització Sanithia confederalI7. Ja no tornarh a la idea de la 
Casa del Proletariat, sinó que es va centrar en el tema sanitari, la constitució 
d'una creu roja prolethria, com així la va definir. Dins de l'anticlericalisme 
que també manifesta sovint: Hagamos una organizacidn sanitaria mas 
humana, mas perfecta que aquellas en las cuales sucumben 10s enfermos 
después de renunciar a sus ideales por la coacción fanática de monjas y 
frailes. 

14 Solidaridad Obrera: 24-3-35, pdg. 2: Compañerismo. A 10s compañeros de Luz y 
Fuerza, a 10s ferroviarios y a toda la organización. Dr Klug. 3 1-3-35, p8g. 2: Carta 
abierta al Dr Klug, per E, Mateo Soriano. 
IS Solidaridad Obrera: 24-4-35, pdg. 5. 
l 6  Solidaridad Obrera: 31-3-35,2: Dr Klug : La salud delpueblo, ley suprema. 
l7 Solidaridad Obrera: 10-4-35,2: Dr. J Serrano: Obra constructiva. Mi opinión 
personal sobre el Hospital Proletario. 



Creu que s'afiliaran la meitat dels proletaris, i que a endemés es podrien 
obtenir fons de festes benkfiques. El projecte es consolida amb la 
constitució d'una comissió no mkdica que portari endavant les diferents 
actuacions de propaganda, afiliació i gestió. Seguint els models propis entre 
els llibertaris hi ha una comissió regional i subcomissions de barri. Entre els 
seus membres hi trobem noms com el de Jaume Rosquillas Magrinyii, 
Albert Carsi, Barrachina Badenas, Francisco Olmos, José Jiménez Sánchez, 
José Cortés, Victor Adé, Joan Mut, Rafael Tarragó, Ramon Tortajada, J. 
~ 1 0 ~ ' ~ .  Alguns d'aquests apareixen sovint en les ressenyes de les actuacions 
de propaganda que fins la guerra seran freqüents, en un intent de buscar 
l'expansió als barris i als pobles. 

Simultiiniament van apareixent els metges col.laboradors amb el projecte. 
Segons els períodes de vinculació que coneixem, tenim els del primer 
moment que recullen la invitació de Serrano ja a I'abril de 1935: Josep Sala 
Alegri, Amadeu Gonzalbo Lldria, Honori Gimeno Pérez, Bartomeu Pons 
Cubilles, i Joan Sancho Beltran. Cosme Rofes Cabré també s'hi oferí perb 
no sembla que es confirmés la seva col.laboraci6, perquk no l'hi trobem 
posteriorment. 

L'estructura no estari prou consolidada fins a l'octubre de 1935, quan, ja 
disposaven d'un quadre més complet'9. 

Metges de capqalera: Mufioz, Josep M. Irigoyen Torres, Amadeu Gonzalbo, 
Francesc Rubio Vilches, J. Sala Alegri, Isidre Triadu Castells, Joaquin Cros 
Forné, Joan Segú Aicardo, i Eugeni Legurburu Vidosa. 

Especialistes: Xavier Serrano (pit), J. Sala Alegri (infhcia), Fklix Martí 
Ibáñez (nervis i mentals), Josep Santamaria Jaume (cirurgia i ginecologia), 
Bartomeu Pons Cubilles (odontologia), Francesc Paniello Grau 
(oftalmologia), Miquel Balart Mateo (uriniries), Joan Barba Riera (ORL), 
Amadeu Gonzalbo (pit i cor), Honori Gimeno (naturisme), Joan Sancho 
Beltran (aniilisis), i el propi Xavier Serrano (RX i radioteripia) 

Boletín de la Organización Sanitaria Obrera, OSO. Núm. 1, gener de 1936, pAg. 
3. 
l 9  Solidaridad Obrera: 13-10-35, pAg.3 : Organización Sanitaria Obrera. 
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Aquest quadre sera el que persistira fins el juliol de 1936 amb petites 
variacions. 

El projecte de l'hospital no avanqa perb si els consultoris, que al final 
queden situats al principal del carrer Casanova 33, pral 1, tot i que durant 
alguns temps continua l'inicial del carrer Taulat. Alguns dels metges també 
visitaven a casa seva. La quota individual d'afiliació és 1.75 ptes al mes i de 
4.50 per cada família amb independbncia del nombre de membres. Si es 
prescindeix de l'assistbncia a domicili la tarifa familiar és de 2.50 ptes. Els 
aturats no paguen res, ni tan sols els medicaments. Aquesta assistbncia de 
franc als aturats sense necessitat d'afiliació prbvia és la diferbncia 
fonamental amb les germandats tradicionals, i només es podia sostenir amb 
una base prou amplia de cotitzants. 

L'afiliació donava dret a la consulta i exploracions, perb no als 
medicaments, que es podien obtenir amb descompte. Pel que fa a 
1'hospitalització esta condicionada a la disponibilitat econbmica de 
1'AssociaciÓ. Malauradament no Cs bona i a vegades no es poden operar 
malalts per no poder pagar-se ]'ingrés. 

El balanq al final de l'any indica que es fan unes 60 visites dihies de 
mitjana entre tots els metges, amb un total de 750 socis2'. Per una població 
proletkia com la de Barcelona, semblen molt pocs socis de pagament perb 
amb una freqüentació altíssima, que pensem que procedeix dels aturats que 
no paguen. I la idea de la clínica tampoc no es consolida. Unes gestions que 
podien anar pel bon camí es queden en orris, i la idea es aprofitada després 
per la Mútua Ferrovikia, que no s'integra en 1'OSO. 

El juliol de 1936 1'OSO entra en una crisis molt intensa, fins al moment que 
tots els metges dimiteixen, inclbs serrano2'. No queda clar el rerefons del 
problema perb el que resulta evident és que els metges estaven enfrontats en 
aquest moment amb els directius que representaven als mutualistes. Situació 
molt greu per una organització en que els metges i els malalts pertanyien al 
mateix món llibertari. El president de l'OSO, Jose Barrachina, lamenta 
aquesta posició dels metges i es convoca una Assemblea General pel proper 

20 Boletin de la Organización Sanitaris Obrera, OSO: núm. 6, juny. 
2 1 Solidaridad Obrera: 4-7-1936, pdg. I. 



19 de juliol. Per la seva banda, Solidaridad Obrera es mostra neutral en 
l 'enfr~ntament~~. 

La marxa de la societat no és sempre ben considerada dins del moviment 
llibertari, en coherkncia amb la doctrina del sector més radical, en que les 
solucions tipus OS0 no són ben vistes per I'estructura que domina la CNT, 
per considerar-les reformistes i poc revolucionhries. I així al Congrés de 
Saragossa de maig de 1936, s'arriba a mantenir que La revolucidn no puede 
cimentarse ni sobre el apoyo mutuo, ni sobre la solidaridad, ni sobre ese 
arcaic0 thpico de la caridad. 

L'OrganitzaciÓ Sanithia Obrera continua durant la guerra amb el consultori 
de Casanova 33, sostinguda a base de la iguala dels afiliats. 

LA S O L U C I ~  A L'ALT COST DELS MEDICAMENTS 

Serrano practica una medicina de tipus cientificista i assistencialista. Fa 
consells relatius a les condicions d'alimentació, ventilació, etc, perd la base 
fonamental de la seva terapkutica és la medicamentosa, amb les especialitats 
i formulacions més avanqades en el que podria anomenar-se medicina 
oficial, i les exploracions que fa també utilitzen les exploracions analítiques 
i radiolbgiques conegudes. Serrano no cau en la simplificació dels 
anomenats naturistes. Per tant, tot el que afecta als medicaments li interessa 
molt. 

Xavier Senano Coello participa en la lluita que diferents entitats han pres 
amb l'objectiu d'abaratir els medicaments que van destinats a col.lectius 
mutualistes. 

Als articles que comenqa a publicar al 1932 a la "Solidaridad Obrera" ja 
manté aquest tema com a bPsic en les seves reivindicacions. Per exemple, 
explica als lectors que a la ciutat de Barcelona, i també després a una 
població rural de Lleida, resulta habitual que els metges cobrin comissions 
per receptar, per demanar anhlisis, per recomanar intervencions 

22 Solidaridad Obrera: 7-7-1936, pigl.  



23 quirúrgiques ... . Perb no només els professionals "normalitzats" abusen. 
També ho fan els c ~ r a n d e r s ~ ~ :  Una nube de naturistas, fisiutras, etc, etc, 
realizan una explotación formidable entre 10s obreros, que, temerosos de 
10s abusos de médicos y farmacéuticos, caen de lleno en las garras de estos 
curanderos sin conciencia. 

Insisteix uns mesos després sobre els  medicament^^^. La mateixa posició la 
mantindrh als consultoris de La Revista Blanca i del diari CNT, buscant 
alternatives. Per exemple, malgrat que és partidari de les especialitats 
farmackutiques, sovint pormenoritza fórmules magistrals amb components 
que es poden adquirir en les drogueries, amb costos molt més econbmics 
que els que apliquen les farmhcies. Fins i tot indica el preu. 

En paral.lel, farl divulgació sanithria, amb I'objecte que els lectors puguin 
autodiagnosticar-se i tractar-se, per tal d'evitar que hagin de pagar les tarifes 
abusives de metges i apotecaris, reservant pels professionals les situacions 
més greus. 

Així continuarh, i el desplegament del seu gran projecte integral, 
I'OrganitzaciÓ Sanithria Obrera, es veurh frenat precisament pel cost dels 
medicaments que lliura en el consultori. Frederica Montseny ens trasllada 
les preocupacions del metge26. Serrano li deia que cada mes gastaven 300 
ptes en medicaments, que si fossin preparats en el laboratori annex a 
l'hospital costarien 25 ptes. iCalcula 10 que podríamos ahorrar, y de qué 
modo ahora, el consultorio gratuito entorpece y casi imposibilita la 
realización del proyecto del hospital! 

Tot aixb malgrat que han aconseguit descomptes del 30 % per les fórmules i 
del 10% pels específics. Han desistit d'establir contractes amb quantitats 

23 Solidaridad Obrera: 3-4-32, phg. 3: Dr Fantasma: El desconcierto farmackutico, 
II, campañas sanitarias. 
24 Revista Blanca: 16-8-35,792: Naturismo y curanderismo, Dr Serrano. 

Solidaridad Obrera: 18-8-33, phg. 4: Folletin Sanitario. El problema social de la 
tuberculosis. Dr Fantasma. 
26 Revista Blanca: 4-10-35, pAg. 960: Glosas, El hospiialproletario, Federica 
Montseny. 



globals per assegurat perqui: quan es fa les farmhcies mistifiquen els 
productes27. 

Quan Serrano afirma que ell mateix ha rebut oferiments de comissions per 
receptar i recomanar determinats medicaments aviat rep resposta dels 
fabricants, en forma d'exigbncia de retracció pública, amb amenaga de 
querella, que el metge comunica a la població des de la Revista ~ l a n c a ~ ~ ,  
sota el títol ja utilitzat per Verdaguer quaranta anys abans: En defensa 
propia. 

Para casi todos 10s compañeros era motivo de admiración que mis 
campañas en pro de una sanidadpública, honrada, eficaz y económica no 
me hubiera proporcionado grandes disgustos. Erosionaba intereses 
formidables, derribaba ídolos falsos, ponia al desnudo todos 10s engaños y 
negocio que se realizaban a costa de dolor y de la miseria de 10s enfermos 
proletarios. iTodo llega en la vida, menos la libertad dentro del régimen 
capitalista.. . ! 

No ens consta cap rectificació pública de Serrano, perb no trobem 
posteriorment atacs com els anteriors, per la qual cosa, i com és habitual, la 
pressió exercida sobre el metge va aconseguir el seu propbsit. El 1936 la 
solució de I'OSO pels medicaments arribaria amb un acord amb algunes 
farmhcies per un descomptez9. 

LA GUERRA 

El 19 de juliol de 1936 amba quan 1'Organització Sanithria Obrera esta en 
crisi. Sense cap dubte per a Serrano hauria de suposar un fort desencís 
personal, en les seves il.lusions, i podrien pensar que també potser en el 
prestigi dins de l'organització cenetista. El nom de Serrano no surt gaire en 
les membries i referbncies que ens arriben sobre aquest període. De la seva 
lectura podria deduir-se que prhcticament no hi havia més personatge 
sanitari en el món llibertari de Barcelona que Fklix Martí Ibáñez. Amb tota 

27 Solidaridad Obrera: 9-8-35, phg. 2: Pro consultorio y hospital proletario. 
Sinceridad ante todo. La comisión. 

La Revista Blanca: 2-8-35, phgs. 73 1-732: El mercantilisme contra la salud y la 
vida de la humanidad. 
29 Boletin de la Organización Sanitaria Obrera: núm 2: 1-2-36. 



seguretat no era així abans del conflicte, llevat d'algunes tribunes ara 
excessivament ponderades en la realitat proletkia com la sempre esmentada 
revista Estudios, que, per cert, tampoc era barcelonina. 

Amb independbcia del grau d'bxit de lYOSO, no hi ha cap iniciativa entre 
la sanitat llibertkia republicana com la que protagonitza Xavier Serrano. 
Aquest protagonisme, continua durant la guerra? 

La guerra a Barcelona té diferents períodes. Es podria identificar una 
primera etapa iniciada el 19 de juliol i que arriba fins el final de setembre, 
quan es desmunta el Comitb de Milícies i es constitueix un govern de la 
Generalitat en el qual participen els anarquistes. Al setembre, precisament a 
l'entrar al govern, comenga el decliu, que ja tindrb un segon esglaó de 
baixada al maig de 1937. Analitzem quins són els metges anarquistes més 
rellevants a la Barcelona d'aquest primer periode revolucionari, de juliol a 
setembre de 1936. 

El 26 de juliol s'inicien les gestions per a organitzar la Universitat 
~ o ~ u l a r ~ ~ .  Hi són, els metges Xavier Serrano Coello i Ft:lix Martí Ibáñez. 

El 8 d'agost es publica el primer article doctrinal sobre l'organització de la 
nova sanitat, a "La Solidaridad Obrera", i estB signat per Serrano, amb el 
títol ben expressiu Hacia la socializacibn de la medicina 31. Explica els 
treballs en aquest sentit del Comitl: de Sanitat de les Milícies que 
simultiniament es constitueix en Comitt: de Control del Colalegi i del 
Sindicat de Metges. Hem de dir que no hem trobat en aquests mesos cap 
altra persona que s'hagi referit a aquesta qüestió amb I'insistbncia de 
Serrano. No hi ha cap tema més important. 

El dia 10 d'agost de 1936 és el metge Xavier Serrano qui rep el president 
Companys, quan visita 1'Hospital El 12 d'agost hi ha un altre 
article a la "Solidaridad Obrera" sobre els treballs del "Comité de Sanidad 

30 Tierra y Libertad: 30 de juliol de 1936: Las JJLLpiden la Universidad Popular. 
3' Solidaridad Obrera: 8 d'agost de 1836, plg. 3. 
32 La Vanguardia: 11 d'agost de 1936, plg. 3. 
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Pública y Asistencia de Heridos, de CNT", i esta signat per Xavier 
 erran no^^. Porta la crida per a constituir el Sindicat Únic de Sanitat i 
Higiene de la C N T ~ ~ ,  una altra de les idees clau de Serrano, perquh el 
Sindicat serd la base per a poder organitzar un sistema socialitzat de la 
medicina. Tornard a insistir en aquesta qüestió pocs dies després35. S'ha de 
dir que al final de 1936 es va constituir el sindicat sanitari de la CNT, encara 
que els primers intents fiacassen amb gran desencís per part de Serrano. 

El nou ordre estableix immediatament un control de les presons. En aquest 
comith el vocal mhdic de la CNT no pot ser altre que  erran no^^. Així mateix, 
es dissol la Junta Superior de Sanitat i les Juntes comarcals i municipals i es 
crea el Consell Superior de Sanitat amb representants nomenats per cada 
partit i sindicat37. Esquerra Republicana designa 3 representants. La CNT 
designa 5 (en el següent ordre: Xavier Serrano Coello, Josep Santamaria i 
Jaume, Josep Sala i Alegri, Fhlix Martí i Ibáñez, Amadeo González i 
Llbria). La FAI 2 (Jaume Rosquillas i Magriñd, Dombnec Castells i Batalla), 
UGT 3, el PSUC i el POUM un cadascun. D'alguna manera, la 
representació del poder de cada grup. Les visites de Serrano al front 
sovintegen, com a membre del Consell Sanitari de ~ u e r r a ~ * .  Tampoc no 
podia faltar en les referhncies que es coneixen de reunions del Consell 
Superior de 

Fins aquí, l'etapa que es podia designar com a revolucionAria, seguint la 
prbpia terminologia dels protagonistes, que entenien que el triomf sobre la 
rebelalió franquista estava propiciant la somniada revolució social, i els 
anarquistes entenien imprescindible llur consolidació. En tot aquest període 
Xavier Serrano continua com el metge anarquista amb major relleu. 

33 Solidaridad Obrera: 12 d'agost de 1936. 
34 La CNT no disposava a Barcelona d'un sindicat específic de sanitaris i els 
professionals d'aquesta branca s'integraven al Sindicat Únic de Productes Químics. 
35 Solidaridad Obrera: 19 d'agost de 1936, pdg. 12. 
36 DOGC: 14 d'agost de 1936,1046, Justícia, Ordre 13 d'agost de 1936. 
37 DOGC: 2 de setembre de 1936,1304, Sanitat, Decret 28 d'agost de 1936. 
38 El Diluvio: 10 de setembre de 1936,7; 23 de setembre de 1936, pdg. 4. 
39 Las Noticias:18 de setembre de 1936, pig. 3. 



L'ENTRADA AL GOVERN 

Durant els dos primers mesos de guerra el poder estava protagonitzat per 
dos hb i t s .  El formal, a través del Diari Oficial, pel govern presidit per 
Companys, perd el poder real estava més bé en el Cornite de Milícies 
Antifeixistes i el major protagonisme d'aquest era dels anarquistes. 

Al final de setembre de 1936, Companys ofereix als partits i sindicats entrar 
al govern, per tal d'unificar els dos poders. Després de seriosos dubtes els 
anarquistes ho accepten. I entre les carteres que els corresponen est6 la de 
Sanitat i Assistkncia Social, que al darrer període havia estat separada en 
dos Departaments. El primer conseller és el periodista Antoni Garcia Birlán, 
perd les referkncies que ens arriben indiquen que la primera proposta de la 
CNT era la d'un metge. Coneixent la preponderkcia de Serrano dins de tota 
170rganitzaci6 poc podem dubtar que era ell el designat. Perd Companys fa 
algunes objeccions pels antecedents judicials de l'esmentat metge. De cap 
altre metge anarquista barceloní de relleu ens consten aquesta mena 
d'antecedents llevat de Serrano, el que ens ratifica que era ell el 
proposat40,41. 

En aquesta situació, Martí Ibáñez és nomenat Director General, i Serrano, 
Cap dels Serveis Tecnics del ~ e ~ a r t a m e n t ~ ~ .  

La referkncia de les prioritats de 170rganitzaci6 CNT sobre els metges que 
proposa pels diferents organismes, tornen a evidenciar que en aquesta $oca 
és Serrano sempre el primer de la llista. Així toma a passar pel que fa als 
membres del Consell de Sanitat de ~ u e r r a ~ ~ .  

40 Xavier Serrano havia tingut tot un seguit d'incidents judicials arran d'un conflicte 
econhmic amb una antiga promesa, durant els quals Serrano s'havia mantingut poc 
propici a la subjecció als criteris de la justícia burgesa, la qual cosa havia agreujat 
la seva posició. Per altra banda era coneguda la seva posició radical davant els 
laboratoris farmacbutics. 
41 La possibilitats que es tractés de Dídac Ruiz, un altre perseguit, sembla 
extravagant, donada la seva posició fora del sistema, i l'escassissima predncia 
~Ública aue hi tenia. 

DOGC: 2 d'octubre de 1936, phg. 22, Sanitat, Ordre 1 d'octubre de 1936. 
43 DOGC: 8 d'octubre de 1936, pig. 91, Sanitat, Ordre 6 d'octubre de 1936. 



L'obra de la CNT en sanitat ha estat molt autoelogiada, parlant especialment 
d'avenqos que tenen transcendkncia en quan el programa, ja que realment en 
període de guerra i amb només set-vuit mesos poques coses es poden exigir, 
perb Serrano no es manifesta tan complaent, quan parla dels temes que per a 
ell realment tenen importancia44. Des del 19 de juliol s'han socialitzat 
fAbriques, edificis, el comerq, perb qué hemos hecho a favor de 10s enfermos 
crónicos? No tenemos camas ni sanatorios, faltan 2.000 camas para 
tuberculosos y otras 2. OOOpara otros enfermos crónicos. 
¿Qui hemos hecho para evitar la propagación de enfermedades? 
Particularmente las venéreas. No hemos erradicado la prostitución. 
~ Q u é  hemos hecho para evitar la procreación de seres enfermizos? 
~Cuando vamos a preocuparnos de resolver el problema de la asistencia 
médica, económica y cientifica? ... La socialización de la medicina es la 
solución heroica de todos 10s problemas sanitarios. 

I finalitza: En estos momentos pesa una responsabilidad enorme sobre la 
CNT en Cataluña, porque es la CNT quien tiene en estos momentos en sus 
manos la Consejeria de Sanidad. Si el dia de mañana, la CNT dejase de 
tener la Consejeria de Sanidad, y no hubiese organizado ésta obra gigante 
en el aspecto sanitario, hasta las piedras se levantarían contra nosotros. 

Els fets de maig fan fora els anarquistes del govern de la Generalitat. 
Serrano roman uns mesos més fins que se suprimeix el seu c h e c  de Cap 
dels serveis tkcnics, i és nomenat Cap del servei d'intermpció artificial de 
l7embar8s en la conselleria que ara dirigeix el republica ~ b e r t ~ ~ .  Serrano 
dimiteix irn~nediatament~~, i no consta en cap altre carrec. No sabem les 
causes de la dimissió, perd pel que fa a l'avortament si que consten els 
estudis de Mary Nash que demostren que la seva legalització pel decret de 
25 de desembre de 1936 no va significar cap canvi practic ni millora ja que 
realment es van realitzar molts pocs avortaments legals4'. 

44 Boletin CNT-FAI: 28 de desembre de 1936,full2, pAg. 286: Conferencia radiada 
de Javier Serrano: Socialicemos la asistencia mkdica. 
45 DOGC: 13 de gener de 1938, pAg.146, Sanitat, Decret 6 de gener de 1938. 
46 DOGC: 20 de gener de 1938, pdg. 25 1, Sanitat, Ordre 18 de gener de 1938. 
47 NASH, Mary: Una experikncia fracassada. L h.vorfamenf legal a Catalunya. 
L'Aven~, núm. 58, marq 1983, phg. 188-194. 



Tampoc el procés de socialització de la medicina ha avangat, i tant els 
hospitals que sosté la CNT com el que resta de 1'OSO se sostenen amb 
aportacions dels socis. 

L'EXILI 

Com tants altres Serrano marxa al penós exili francbs. Els primers dies 
participa en improvisats hospitals de refÜgiats4*, després el camp de 
concentració a Banyeres de Bigorre, fent d'inferrner i posteriorment la feina 
de forner. Set anys a Franga i un intent fracassat d'alleugerir la situació, 
marxant a Arnhica. 

EL RETORN 

Retorni l'abril de 1946, i en cap moment ningú el va molestar49, encara que va 
estar 8-9 mesos sense exercir, fins que Lluís Trias de Bes li facilitA la 
col.legiaci6. 

Com que havia passat massa temps no va poder retornar a la Mútua 
Ferrovihria. Per una recomanació d'una dona d'ideologia afi, va entrar com a 
metge a la Previsora Mallorquina. Feia medicina general, anilisis, i radiologia. 
Fins al 1964 no pogué accedir a exercir a la Seguretat Social, en tenir 
antecedents polítics contraris al rbgim. Entri a una plaga de medicina general 
de 1'Ambulatori Numhcia, on es jubili el novembre de 1967, i aquests tres 
anys de cotització li van permetre obtenir una petita jubilació. 

Durant els anys del retorn no participh en cap activitat política coneguda per la 
família. Arrossegava la decepció de la guerra. Desmoralitzat, no es toma a 
relacionar amb els antics companys. Mantenia la seva posició llibertika en les 

48 MONTSENY, Frederica: Cent dies de la vida d'una dona. Barcelona. Galba, 
1977, p8g. 28-29. 
4 9 ~ a  major part de les dades del període final procedeixen d'una entrevista dels 
autors amb les senyores Cannen Barasona Sos i Carmen Serrano Barasona, esposa i 
filla del Dr. Serrano, el 3 d'abril de 2001, al seu domicili de Barcelona. 



opinions contraries a Franco i al comunisme. I dedica moltes estones a estudiar 
l'idioma rus. 

La família no guarda cap dels seus escrits, perqut: en marxar cap a l'exili els 
van destruir. Morí a Barcelona el 4 de marq de 1974, quan tenia setanta-sis 
anys. El maig de 1935 s'havia casat amb Carme Barasona, quan ell tenia 37 
anys i ella 17. Van tenir dos fills, Xavier i Canne, tots dos metges que 
exerceixen a Barcelona. 



4 Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 9-10, ISSN: 0213-0718



4 Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 9-10, ISSN: 0213-0718
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HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA DECADA 1950 - 1960 
SERVEI DE TOCO-GINECOLOGIA DEL PROF. V. CONILL 
VIVENCIES I RECORDS DE F. SALAMERO I REYMUNDO 

Francesc SALAMERO i REYMUNDO 

L'eminent fisibleg francb Laborit, explica de forma senzilla i grifica que 
els records s'arxiven en el cervell com fulles de ceba, una sobre l'altra, de 
manera que els més antics romanen i els més recents desapareixen. 

Si es aixi i no tinc cap raó per dubtar-ho, confio que el meu cervell, casi 
octogenari recordi detalls, mestres i companys d'aquest Servei Universitari 
on vaig formar-me com a ginecbleg i obstetra en la dkcada dels 50 del 
passat segle XX. 

Tot a la vida té una raó i la causa de la meva incorporació al Servei del 
Professor Conill i del meu aprenentatge amb ell, he de buscar-la molt abans, 
en el que diríem en una Histbria Clínica, els Antecedents Familiars que em 
lligaren al Clínic, on treballava el meu pare, des del meu naixement i 
indirectament des de molt abans. Acompanyeu-me si us plau. 

ANTECEDENTS 

A la Barcelona dels feliqos vint, cofoia, rica i satisfeta pels negocis que es 
feren durant la primera guerra mundial, hi havia una gran afecció a la 
música wagneriana que porti a la creació d'Associacions de música d'aquest 
autor i a donar noms wagnerians a carrers i establiments i aixi podem 
recordar els carrers de Wagner i de la Walkiria i un gran cafk , que encara 
he conegut, a la cantonada de la Rambla de Catalunya amb la Gran Via de 
les Corts Catalanes que s'anomenava Oro del Rhin. 



En els anys esmentats, es reunien en aquest cafi, desprks de dinar, un 
important nombre de professionals, industrials i comerciants que formaven 
el que es deia una tertúlia. Entre els primers hi figurava el professor 
Joaquim Trias i entre els comerciants el senyor Francisco Castillón oncle 
del meu pare, futur Dr. F. Salamero Castillon. 

Un dia, el professor Trias pregunta al Sr. Castillon si un xicot molt eixerit 
que acabava d'examinar era parent seu i tot parlant es va assabentar que 
aquell estudiant volia fer cirurgia i va recomanar al seu oncle que fes les 
oposicions d' alumne intern. 

El meu pare, feu les oposicions i entrd com "Alumno Interno Pensionado " 
al Servei del Dr.Trias, passant després a Metge de Gudrdia, Ajudant de 
Classes Practiques i finalment guanyi les oposicions de Professor Auxiliar 
de Patologia Quirúrgica de la Universitat Autbnoma de Barcelona, destinat 
a la Citedra del Professor Bartrina i el nomenament esti signat pel filbleg 
Pompeu Fabra, president del Patronat de la Universitat. 

Malgrat passar a la cdtedra del doctor Josep M Bartrina, el meu pare sempre 
consideri a D. Joaquim Trias com el seu mestre principal i després amic, 
tenint també, fins la catistrofe de 1936 molta relació amb els doctors August 
Pi i Sunyer i Jesús Bellido degut a que feia molta experimentació animal a 
I'Institut de Fisiologia, publicant alguns treballs que conservo. Amb el Dr. 
Bellido i Golferichs, a més de la relació professional hi havia la d'amistat ja 
que aquest professor era oncle "valencih" del millor amic del meu pare, 
mort prematurament, el Dr.Macari Masó Golferichs. El professor Bellido i 
el meu pare varen fer, fins i tot una excursió d'uns quants dies pel Pirineu 
aragonks cercant malalts amb hipotiroYdisme en persones portadores de goll, 
tema molt de moda en aquells anys, després del viatge que feren Marañón i 
Alfons XIII a les Hurdes. 

En aquell viatge al Pirineu i després durant la guerra civil, el meu pare 
recollí algunes ankcdotes del Dr. Bellido que crec interessant esmentar 
perquk no es perdin i que indiquen la bondat i espontaneitat d'aquell mestre, 
també, molt lligat al Clínic. Era un home molt obks i un dia tot intentant 
mantenir-se a cavall, digué "L'home més intel-ligent del món és el que va 
inventar la tartana". 



Davant d'una casa de tova: No entenc perqub un país amb tantes pedres, fan 
les cases de tova". Un dia a la reunió de claustre de la Facultat i assabentat 
que el meu pare havia modernitzat la cuina de la seva casa pairal, que ell 
coneixia, va espetegar tot dient a crits "Vostb calli perqub un home que ha 
malmbs una cuina antiga, no té dret a parlar". Durant la guerra li agradava 
dir: "Jo vaig fer catedrhtic a Negrin, Negrin salvarh a Espanya, ergo jo he 
salvat a Espanya", jsil-logisme veritablement original!. Era tan innocent que 
tot i volguer-se exiliar no tenia pressa perqub mentre els nacionals ocupaven 
ja el Tibidabo, ell no ho creia perqub La Vanguardia del dia no ho 
publicava. 

Ja que estem parlant de records i vivkncies, deixeu-me, encara parlar 
d'altres persones i d'altres fets que potser no semblen lligades amb la 
introducció d'aquests comentaris perb jo crec que sí i espero tenir la 
suficient habilitat per demostrar-ho, fent a més a més, la lectura agradable i 
demostrant que alguns fets curiosos que esmento no es podrien comprendre 
si no existís un lligam especial entre els que d'una forma o altra han passat 
pel "nostre hospital" i que em permeto batejar com "L'esperit del Clínic" 

El estiu de 1936 com cada any, la meva germana de vuit anys i jo de set 
vkem anar a casa els avis i la mare va venir al cap d'uns mesos per evitar 
els perills dels bombardeigs a Barcelona, mentre que el nostre pare va restar 
a Barcelona, treballant a 1'Hospital Clinic tal com es pot veure en la 
fotografia publicada a La Vanguardia amb un peu que diu: "El doctor 
Bartrina i Salamero rodeados de médicos y ayudantes, todos 10s cuales se 
han desvivido en el afán de prestar sus servicios humanitarios". 

Així va continuar tot fins que el mes de marq de 1938, els nacionals 
trencaren el front d'Arag6 i els republicans deien que es farien forts a 
Lleida, sostenint-se en el Segre per retrassar el fi de la guerra i fins i tot 
guanyar-la si com es veia venir, comenqava la guerra mundial. El meu pare 
es va veure separat de la família i va decidir reunir-se amb nosaltres, cosa 
que va fer a finals d'aquest mes i amagant-se en una borda va ser ultrapassat 
per els nacionals. És veritat que estkem tots junts, perb sense un ral i sense 
feina i hagué d'exercir durant unes setmanes com metge rural i obstetra en 
uns pobles i condicions terribles, mancat d'ajuda i d'instrumental. Amb els 



anys he pensat moltes vegades si la meva vocació obstktrica no comenqit al 
sentir parlar al meu pare d'aquells parts anecdbtics, que aleshores tan sols 
podia valorar com ankcdotes, perb ara veig com actes heroics tant per part 
de les dones com per part dels metges que treballaven en condicions 
infrahumanes. 

Com homenatge a tots ells n'esmenaré tres: 

En un llogaret de muntanya, va ser cridat per una retenció de placenta, en un 
part que segons la família, havia estat tan llarg que "se habían agotado todos 
10s hombres del pueblo" i aixb volia dir que el període de dilatació es feia 
amb un home plantat al mig de la habitació, mentre la partera donava voltes 
sostenint-se en ell i anava gemegant i dilatant 

En una altra ocasió va tenir que assistir un part en una masia amb la partera 
sobre la taula del menjador i un marit caigut a terra per una lipotímia 
emocional. 

Una altra vegada, al fer un tacte vaginal, trobit una cosa molt entranya que 
era una pell de conill amb el que pretenien aturar una hemorragia vaginal .... 

Molt més tard, ja sent metge, vaig contixer les angoixes d'un bon metge que 
treballant en un poblet d'alta muntanya queda aYllat per la neu i hagué 
d'assistir parts sense haver-ne vist mai cap. Definitivament eren fets per 
creure en la importhcia de lrObstetrícia. 

En aquells mesos de la guerra, un metge de "cuyo nombre no quiero 
acordarme" es va permetre interpel-lar al Dr.Joaquim Trias, tot dient-li: "El 
seu deixeble Salamero és a l'altra banda, quk passarit si us trobeu al front 
amb un fusell a la mi"? i la resposta fou plena de dignitat i senyoratge i 
digna de 1'Esperit del Clínic que reivindico, doncs el Dr.Trias contestit doncs 
que llenqarem el fusell i ens abraqarem". Aquesta abraqada triga uns anys, 
perb es produí en el Passeig de Gracia on es trobaven tot sovint i fins i tot el 
meu company de curs i gran amic, Dr. Antoni Trias i Rubits, fill de D. 
Joaquim treballa d'ajudant del meu pare en el seu equip quirúrgic de la 
Seguretat Social, abans dYinstal.lar-se a Chicago i Québec. 

Recent acabada la llicenciatura jo vaig visitar alguns cops, per delegació del 
meu pare a 1'Oficial de Secretaria de la Reial Acadkmia de Medicina de 



Catalunya, el senyor Tarinas, malalt crbnic que m'explicii que el meu pare 
desbaratii, essent membre de la Junta, una proposició d'un acadkmic que 
volia fossin expulsats de la Institució els Acadkmics absents, és a dir els 
exiliats, tot demanant que si es produi'a aquesta votació volia que fos 
nominal i com és natural aixb no prosperi perquk el que ell volia era llengar 
la pedra i amagar la mA. 

Tot aixb són altres histbries perb explica la lleialtat que existia entre els 
metges del Clínic que visqueren aquells anys turbulents i que una vegada 
més crec que indica el que defineixo com "Esperit del Clínic" 

El meu pare, quant jo estudiava m'insistia en que fes oposicions a Alumne 
Intern perquk mentre estiis de guirdia pots veure malalts que potser altres 
estudiants no tindran oportunitat de veure mai i també és interessant anar a 
I'Hospital, per la mateixa raó encara que sigui a estudiar i fins i tot a jugar a 
cartes. 

Tots aquests consells i fets explicats abans, em decidiren a signar les 
oposicions d'Alurnne Intern i ho vaig fer a Toco-Ginecologia pel meu 
interb en I'Obstetrícia i la Ginecologia operatbria que es feia molt bé 
segons totes les informacions d'altres estudiants més avanqats a la citedra 
del Prof. Conill. 

LES OPOSICIONS 

Després d'una llarga vida professional en la que he hagut de passar pel 
sedis de nou oposicions i concursos, el record de les primeres es toma 
amable, perb en aquells moments semblaven molt importants i ho eren 
perquk era dificil sense haver sigut alumne intern per oposició, poder ser 
metge intern i metge de guiirdia. 

Aixb i el fet que per primera vegada els companys eren també competidors 
em produí molta incomoditat i crec que tenia raó Marañon quan demanava 
la supressió d'aquest tipus de selecció que definia com el "ruedo ibérico" i 
deia que era més dur i cruel que les curses de braus. La sort em va 
acompanyar en aquesta ocasió, doncs eren tres les places convocades i al ser 
cridats per comengar, eren també casualment tres: Ma Dolors Trias i Ferrer, 
Josep Garrós i Rovira i jo mateix. 



Havíem d'exposar dos temes per escrit dels trenta del programa, perb el 
metge que ens vigilava, i em sembla era Joaquim Nubiola Sostres, metge de 
la citedra ens posi la por al cos tot dient que sinó ho fbiem prou bé, les 
places podien quedar desertes. Sortosament no va ser així i aquí va 
comenqar la meva incorporació a l'entranyable món hospitalari del Clínic 
que imposava per la categoria dels seus mestres, per la seva grandiositat un 
xic misteriosa per la poca llum dels passadissos i la solitud de les primeres 
nits de gukdia. Un cop haver pres possessió fórem destinats IW Dolors 
Trias a Esterilitat, Garrós a Ginecologia i jo a Obstetricia, perb malgrat 
aquesta tasca oficial havíem de passar visita, assistir als dispensaris, 
instrumentar en el quirbfan etc. Aquesta primera empenta, totalment 
insuficient, com es natural, marci ja un camí, doncs amb els anys MO Dolors 
Trias sigué una magnífica especialista en esterilitat, Garrós troba la seva 
vocació en la urologia i jo, tota la vida he fet Obstetricia i Ginecologia 

La vida ens ha portat a treballar a diferents indrets i hospitals, perb he 
d'admetre que 1'Hospital Clínic va ser determinant en la meva evolució, el 
miro encara amb ulls de enamorat i em sento integrat a les seves parets com 
una pedra més. 

Estic agrait del que vaig aprendre a la Residkncia de la Vall de Hebron fent 
cirurgia amb el meu pare, fonamental per ser ginecbleg, satisfet de la meva 
llarga prictica privada a la Clínica Conill fins el seu tancament i a 1'Institut- 
Clinica Corachan, (casa meva) després. Recordo amb nostalgia els hospitals 
estrangers visitats sobre tot el Charlotte Queen Maternity y el Chelsea 
Hospital for Women de Londres y el Chicago Lying-in Hospital, perb la 
sensació de pertinbncia a un grup i a una escola on es troba una determinada 
concepció de la professió, tan sols se sent en el lloc de formació, en el 
nostre cas el Clinic. 

Els interns consideravem que érem uns estudiants especials i fins i tot els 
professors ho provocaven doncs recordo que a l'examen de Pediatria, el 
catedritic Dr. Ramos em demani si volia millorar nota i al dir-li que no, 
perqub no vaig voler arriscar, tot estranyat va dir: "que raro, es Vd. Interno 
pensionado y no quiere aumentar nota" i el prof. Azoy deia "s610 pueden 
entrar en secretaria 10s internos pensionados, porqué son funcionarios". 



Entravem als altres serveis amb tota tranquilalitat doncs sabíem que hi 
trobaríem companys, per exemple a cirurgia Sanjuán, Vendrell Torné, 
Balius, a transfusions Antoni Trias Rubi&s i Baselga, a Pediatria Jaume 
Botey i tants altres que ara no recordo i que els hi demano perdó 

Un altre record entranyable es el del sou. Cobrivem 128,50 ptes. al mes, és a 
dir per els joves 0,77 Euros i havíem d'anar a cobrar a la Universitat, i aixb 
propiciava que hi anéssim tres o quatre amics i el sou del mes es gastés 
totalment en un aperitiu al bar Estudiantil ... 

Després de mig segle, es dificil recordar tots els detalls i més si tenim en 
compte les obres fetes, les noves ubicacions, ascensors, serveis nous, 
thcniques i aparells que no existien, per6 ho intentaré, amb una certa 
tristesa, perquk són molts els companys finats 

El Servei, Citedra inclosa, constava d'un soterrani i dues plantes. En el 
soterrani, s'ubicaven els dispensaris de ginecologia, obstetrícia, esterilitat i 
lluita anticancerosa, supervisats tots pell Professor Adjunt Dr.Victor Conill 
Serra i atesos en tots o alguns anys &aquesta d&cada pels doctors Yscla, 
Brustenga, Lluis Puig i Roig, Lluis Alvarez-Zamora, Sostres, Tartas i jo 
mateix. El despatx del catedritic, els quirbfans i la sala de Ginecologia eren 
a la primera planta. A la segona planta hi havia l'aula on es donava la 
classe, la sala de parts, la sala d'obstetricia, al fons una cuineta per escalfar 
begudes o menjar i el laboratori. Les sales on s'ubicaven les pacients eren 
obertes, és a dir contínues, de divuit o vint llits, separats amb petites 
cortines. La intimitat era impossible i sobretot molt sorollosa en els dies de 
festa i hores de visita, durant les que, en més d'una ocasió havíem de fer fora 
a nens amb pilotes i farem una observació i era que els dilluns hi havia més 
malaltes amb febrícula. 

Durant alguns anys foren Caps de Sala els Drs. Nubiola Sostres de 
Ginecologia y Fort6 Schwartz d'obstetrícia. Entre els metges de sala 
recordo a Echarte, Vilurbina, Serradell, Dra. Salvans, Márquez, Rodríguez- 
Soriano i els anomenats en els dispensaris. En el laboratori general hi 
treballaven els Drs. Planas i Grau i al dtAnatomia Patolbgica el Dr. 
Márquez. El personal auxiliar estava format per monges, entre les que 



recordo amb afecte i gratitud per la seva ajuda constant a les germanes 
Dolores i Vicenta, a més a més de les llevadores a les que dedicaré un 
apartat 

Un dia a la setmana es feia una sessió clínica en la que es discutien les 
malaltes més interessants i els aspectes més polbmics, es tancaven histbries, 
es donaven altes i es repassaven els treballs en marxa, aportacions a 
congressos etc. Tres dies a la setmana hi havia classe que generalment 
donava el professor Conill Montobbio que solia presentar alguna malalta i a 
la que assistien els membres del servei que podien i volien. Dos dies a la 
setmana hi havia quirofan on operaven els professors, els caps de sala i els 
sbniors, ajudaven els joves i instrumentaven els interns, que feien llistes per 
actuar de forma ordenada 

CATEDRA I SERVEI 

Si bé estem parlant sobretot d' "Un Servei de Toco-Ginecologia al Clínic" 
de la dtcada dels cinquanta, no es pot separar la labor assistencial de la 
pedagbgica, ja que aquesta darrera interferia en la feina dihia de passar 
visita, operar, assistir parts, atendre urgbncies etc. Dintre de la labor 
pedagbgica hem de considerar la classe que normalment donava el 
professor, tal com hem explicat i les classes prhctiques que consistien en 
assistir a tres parts i eren una interferhcia en la tasca del personal de 
guhrdia, més aviat distorsionant, perqub pels nois no interessats en aquesta 
especialitat era una obligació inútil i a nosaltres ens imposava la presencia 
d'uns estudiants que demanaven explicacions i ocupaven uns espais que 
eren ja de per si insuficients. Finalment, algunes vegades, Don Victor que 
normalment feia exdmens orals, si no eren hores en les que hi eren els 
ajudants skniors, demanava la col~laboració com secretari d'actes dels 
metges i fins i tot dels interns. Eren exhens  no massa exigents en els que 
preguntava coses de sentit comú i no amb massa profunditat, doncs sabia 
que aquells futurs metges no exercirien com especialistes, perb en recordo 
algun curt o absurd com els dos següents: 

Pelvimetria. Pelvi iqué? ... Pelvi nada. Suposo que aquest estudiant devia 
passar l'estiu mesurant pelvis. 



Una altra vegada, demani les característiques de l'endometri en la 
tuberculosis uterina. El noi va contestar: Glucógeno i el va fer fora. El 
curiós es que mentre esperaven les paperetes, el noi que em coneixia va 
creure que li donaria nota, perquk, em va dir "hi sentit que deia Colossal", 
perb D. Victor va dir-me baixet. ¡que animali .... 

Com és natural el nostre llibre de "capgalera" per dir-ho d'alguna manera 
eren en Obstetrícia el Jaschke i en Ginecologia el "Tratado de Ginecologia y 
de Técnica operatoria ginecológica", que comengat pel Dr. Conill 
Montobbio, va ser posat al dia i ampliat en posteriors edicions amb la 
col~laboració del seu fill, el professor Victor Conill Serra. 

Aquesta obra, amb edicions de 1946, 1950 y 1956, que són les que 
conservo, esti com és natural impliament superada després de mig segle, 
perb el seu text, gravats, fotografies i referbncies són encara forga 
interessants i indiquen que es basa en una ginecologia molt personal i molt 
viscuda. Aquest llibre té per mi un interks especial no tan sols per les cites 
que feien els meus mestres d'alguns treballs meus, si que també per unes 
sentides dedicatbries estimulants i exagerades, que per pudor no transcric, i 
que han s i p t  molt Útils per continuar endavant en moments de desinim 
dificultat. Es una llistima que en el nostre país no tinguem interks en 
continuar les obres. 

I també els tractats dels professors anteriors com passa a Estats Units, on per 
exemple, en la nostra especialitat, després del Tractat de De Lee, vingué el 
De Lee-Greenhill, després el Greenhill i mes tard el Greenhill-Fridmann etc. 
També es de justícia esmenar la col~laboració en la redacció d'aquest 
interessant llibre de Ginecologia d'un personatge molt especial que de forma 
callada, continuada i discreta era un puntal dels Conill i era el Dr. Aureli 
Oslé, gran especialista i magnífic anatomopatbleg ginecolbgic que era del 
Servei, perb "no hi era", doncs sempre estava a la Clínica privada dels Drs. 
Conill, en la que alguns antics deixebles i ajudants tinguérem les portes 
obertes per atendre les nostres malaltes, amb la seguretat del bon consell del 
Dr. Oslé. En aquesta clínica, petita, "coquetona", molt ben utillada, 
silenciosa i ben situada, continuivern, els que tinguérem la sort de poder-hi 
treballar les tasques universitAries i jo mateix puc dir amb orgull i gratitud 
que tota la part experimental de la meva tesi doctoral la vaig fer en el 
laboratori de la Clínica Conill, per cert que, utilitzant rates i ratolins 
subministrats per un altre personatge, del que tinc un gran record, el Dr. 



Laporte, aleshores jove farmacbleg que treballava al Laboratori del Dr. 
Esteve. 

Un altra tasca, molt formativa i que recordo amb emoció era la visita i 
actuació operatbria d'algun professor estranger o d'altres Universitats 
espanyoles, entre els que conservo com si fos avui mateix les, per dir-ho 
d'alguna manera, exhibicions operatbries dels professors Garcia Orcoyen de 
Madrid i Philip de Kiel. 

Garcia Orcoyen ens meravelli amb una dissecció axilalar en una malalta 
amb carcinoma de mama, feta amb una habilitat, rapidesa i seguretat com no 
havíem vist mai. En quant el savi professor de Kiel va intervenir una malalta 
amb un gran mioma, en la que practich una histerectomia sense problemes 
ni complicacions, per6 en la que demostrh una t&cnica quirúrgica molt 
acurada. 

Hi havia també, sobretot per part del professor adjunt Dr. Conill Serra molt 
inter&s en presentar tesis doctorals i treballs, fins i tot per fer "mbrits " 
davant de les oposicions a citedra que preparava i potser per aixb va 
estimular-me a presentar aviat la tesi, en la qual cosa el meu pare també 
insistia i la vaig presentar a Madrid l'any 1954, convertint-me aquell any en 
el doctor més jove d'Espanya, fet que el temps va corregir riipidarnent (!). 
També vaig poder presentar molt aviat uns treballs experimentals sobre les 
Trompes de Fallopi amb els que vaig ser guardonat per la Reial Acadbmia 
de Medicina. 

Aquesta inquietud universitiiria i hospitalhria creh una competbncia en el 
servei i entre els serveis, estimulh l'estudi i la presentació a premis, 
concursos i oposicions i pel que fa al meu cas vaig fer aquells anys 
oposicions a metge Intern i metge de Gukdia del Clinic, Tocbleg 
Municipal, Metge de GuArdia de la Maternitat, Maternbleg de 1'Estat i vaig 
signar les oposicions de Professor Adjunt de Saragossa, que es varen ajornar 
dues vegades per evitar que un foraster (sic) les pogués guany ar....p erb tot 
aixb que és una altra histbria ho explico tan sols per demostrar el ritme que 
porthvem alguns joves metges del Servei. 



LES GUARDIES 

El que era més formatiu, més divertit, el que ens distingia més dels altres 
estudiants i d'altres metges, un cop llicenciats, eren les guhdies, doncs 
restant a 1'Hospital dies i nits, feiners i festes, hivern i estiu, teníem moltes 
oportunitats de veure urgbncies i de fer tocúrgia que d'altre manera era 
difícil. He parlat abans de competbncia entre serveis, perb en els Serveis 
d'urgbncies i fins i tot al bar a les hores de dinar i sopar teníem l'oportunitat 
de comentar, discutir, demanar i donar opinions que eren molt profitoses. 

Precisament al bar, sobretot després de sopar es discutia molt i amb moltes 
intervencions de metges i d'interns i per la nostra especialitat, érem 
interpelalats i nosaltres interpel.lhvem sobretot als de cirurgia entre els qui 
recordo a Capdevila, Amat, Suiiol, Collado i els esmenats Sanjuan, 
Vendrell, Balius i altres que tinc present de presbncia perb no de cognom. 
Perdoneu-me. 

Cada servei d'urgbncies tenia les seves peculiaritats. Recordo alguns 
companys desesperats perqub el Cap de Servei volia ser cridat segons en 
quins casos, perb en el nostre hi havia confianqa, un cop demostrada la 
suficient experibncia i prhcticament podíem fer tota l'assistbncia obstbtrica, 
sota la direcció del metge de guhrdia, en els meus anys de intern, el doctor i 
amic Jordi Terrats, i després, un cop llicenciats sota la nostra prbpia 
responsabilitat, cridant, aixb sí al responsable superior quan era necessari un 
equip quirúrgic complert. 

Aquesta confianqa i llibertat eren a conseqübncia, com ja he dit de 
l'experibncia prbvia, demostrada en accions, ben resoltes, estudiades i 
discutides amb companys que posteriorment han demostrat els 
coneixements adquirits en aquelles llargues guirdies nocturnes dels humits 
hiverns del Clínic, amb els seus patis mullats a l'hivern o polsegosos a 
l'estiu, que passivem corrent des del bar, on deixhvem el sopar sense acabar, 
tan aviat com telefonaven del Servei les llevadores avisant iquantes 
vegadesj l'arribada d'una gran multípara que estava parint en el taxi o d'una 
noieta amb un avortament incomplet i gran hemorrhgia. 

Després de mig segle recordo encara amb molt d'afecte als companys que 
compartiren amb mi aquests primers anys de professió plens d'il.lusions i 
les preocupacions d'aquelles guhrdies i encara que lamento oblidar-me 



d'algun, venen a la meva membria Boneu, Rivero, Jordh, Panisello, Girau, 
Urue, Fornells, Pifarré, Montobbio, Garcia Ubis i molt especialment Joan 
Esteban Altirriba amb qui, partint d'experimentacions i treballs juvenils, he 
compartit, fraternalment, durant cinquanta anys totes les alegries, il.lusions i 
també les desil.lusions, que tan sols una professió com la nostra, pot produir 

Estic segur que el temps i la membria que flaqueja malgrat les teories de 
Laborit, em traicionen oblidant altres companys als que demano perdó, 
sobretot a aquells amb els que la lluita científica dihria ens enfrentá en 
ambicions i situacions que aleshores semblaven importants i que la vida ha 
demostrat eren sobrevalorades i poc productores de felicitat. 

LES LLEVADORES 

El nostre Servei i les nostres guhrdies tenien una peculiaritat que, en 
principi, produi'a enveja i era la presbncia de llevadores o comadrones, la 
majoria noies joves i agraciades que compartien amb els metges i interns de 
guhrdia nits i dies, estiu i hivern, la qual cosa era vista des de fora com una 
gran sort i font de possibilitats de tota mena. 

He de dir que els envejosos tenien raó, doncs l'ajuda d'aquestes 
professionals era importantissima doncs moltes tenien gran experibncia, 
totes gran dedicació i capacitat de sacrifici i com és natural en un col.lectiu 
de jovent, es formaven i es formen parelles que en moltes ocasions arribaren 
al matrimoni. 

La meva primera experibncia, tot fent la primera guhdia va ser nefasta per 
les expectatives que produi'en aquestos envejosos, per6 ho dic perqui: es 
veritat. Després de sopar la cap de les llevadores m'invith a resar el rosari, 
¡cosa que feien cada nit! 

No sempre fou així perb abundaven més les tasques i l'estudi que les 
tertúlies i molt menys cap disbauxa, perqub a més a més si algú tenia alguna 
fantasia, sempre apareixia "inoportunament" la germana Dolores o la 
germana Vicenta que es feien perdonar la seva inesperada presbncia amb 
algun pastis o alguna llaminadura. 



Amb algunes de aquestes llevadores, magnifiques auxiliars que com he 
publicat en un altre indret feien fhcil el que era dificil he conservat l'arnistat 
i compartit la feina en diferents clíniques i hospitals perb ara i pensant en el 
Clínic recordo amb molt d'afecte a Conchita Moreu, Amalia Tabernero, 
Nuria Pérez, Maria Cortés, Maria Pascual, Conchita Goííi, Fina Tabernero, 
Montserrat Colom, Amparo i algunes altres a les que "veig, perb no recordo 
el nom". 

PACIENTS 

Les pacients i embarassades que nodrien el Servei provenien casi totes dels 
propis dispensaris i eren generalment persones modestes, de benefickncia, 
de la mateixa ciutat de Barcelona, perb altres venien d'altres llocs de 
Catalunya i fins i tot d'altres regions, degut a la fama de I'Hospital. Algunes 
embarassades ingressaven uns mesos abans amb la qual cosa, propiciada 
molt per les monges, trobaven un acolliment que evitava la possibilitat 
d'avortaments provocats. 

Aquestes embarassades ajudaven a les monges i tinc la impressió de que 
algunes d'elles, en uns moments que les lleis dYadopciÓ no solucionaven el 
problema i eren molt mal vistes les mares solteres, donaven el nadó que es 
feia passar, fora de l'hospital, com a fill d'altres persones. De tant en tant 
vhiem com un matrimoni de bon aspecte sortia amb un nadó, mentre la mare 
sortia per una altra porta ...... i aixb que ara seria totalment il.lega1, era ben 
vist per la societat de fa cinquanta anys 

En aquestos casos, les monges es denunciaven elles mateixes per l'interks 
en preguntar sobre la salut de les mares i l'evolució del part. Aquestes noies 
solteres embarassades, que eren acollides a l'hospital, s'organitzaven molt 
bé i recordo un fet curiós que passava els diumenges i és que afalagaven els 
coloms que corrien pels passadissos, els agafaven i es feien substancioses 
paelles. Entre les pacients de ginecologia, encara que la majoria eren 
persones serioses i mares de família, sobretot en els dispensaris veiem 
moltes noies que es dedicaven a la prostitució i les que s'anomenaven 
cabareteres o tanguistes, moltes de elles portadores de malalties de 
transmissió sexual i recordo que en una ocasió, convidats per un company al 
seu comiat de solter, visitarem un cabaret que es deia Emporium i un munt 
d'aquestes noies ens vkem avergonyir al rebre'ns amb grans alegries, dient 



els nostres noms, perqut: ens coneixien dels dispensaris (!). Semblivem els 
típics estraperlistes que aquells anys, encara de postguerra, eren els únics 
que disposaven de diners i constituien la clientela d'aquests llocs de 
diversió. 

Un altre col.lectiu que era tractat molt sovint al Servei de Ginecologia del 
Clinic eren pacients embarassades d'btnia gitana, que presentaven algunes 
peculiaritats esferei'dores doncs en el dispensari era freqüent l'arribada d'un 
gran grup de gent, amb expressions violentes, demanant un peritatge de 
virginitat, que de fet s'havia de demanar judicialment a un forense, perb era 
dificil negar-se a l'exploració i a fer un dictamen, que no sempre, per raons 
de seguretat de la pacient, i nostra, s'ajustava a la realitat. 

També havíem de vigilar molt el curs del part, perqut: tenien la costum de 
dissimular les contraccions, ja que volien restar a l'hospital perb no ser 
explorades i tan sols avisaven al final de l'expulsiu, que degut a aixb no es 
podia vigilar com calia. Per cert que en aquells temps, batejivem a tots els 
nadons amb signes d'anbxia i contivem amb la col~laboració del Servei de 
Pediatria, on treballava en els meus temps el conegut polític Antoni 
Gutiérrez Díaz, conegut també com "el Guti", que era un neonatbleg molt 
preparat perb que deixi I'hospital i tingué problemes per la seva milithcia 
antifranquista. 

ELS MENJARS 

Els metges i interns de guhrdia menjhvem al bar de la Facultat, avui dia 
desaparegut i que estava ubicat a l'esquerra de la sortida de la Facultat, en el 
soterrani. Aquest establiment era explotat, em sembla que en rbgim de 
contracte, per un matrimoni anomenats el senyor Miquel i la Sra. Carme, 
dels que recordo la seva amabilitat combinada amb una avarícia total o així 
ens ho semblava a nosaltres, tots joves i amb gana. El desdejuni molt eschs 
consistia en un caft: amb llet i una pasta que havia de ser complementat per 
nosaltres pagant algun extra i els dinars i sopars tampoc eren suficients i 
casi sempre consistien en un plat de verdura i uns peixets que es 
mossegaven la cua i que tothom deia havien sigut creats per el menjar dels 
metges del Clinic. Aquí el suplement, pagant també de la nostra butxaca, era 
imperatiu i consistia en una "pepito "o un plat de llom. 



Quan les coses, així i tot no funcionaven, calia fer una escapada al Bar 
Galeno, situat (encara avui) a la cantonada Casanova-Cbrsega on érem 
localitzats ficilment o bé confiar en l'amabilitat de les germanes que sempre 
disposaven d'unes misterioses reserves. També les llevadores tenien sempre 
pastissos, llonguets i fins i tot preparaven quelcom en les cuinetes de la sala 
per a tot el personal de guhdia. 

Durant molts anys ajudava als Senyors Miquel i Carme un cambrer 
anomenat Gregori, que de tan antic ja era amic de tots i que després, treballi 
molts anys al Bar Cosmos on rebia i atenia als metges i interns d'urgbncia 
amb gran amabilitat i donava tota classe de informacions sobre el típic 
folklore ramblista. 

MES OPOSICIONS, INVESTIGACIO I ESTUDI 

Conec les dificultats dels recents llicenciats avui dia, el difícil que és el 
MIR, el dificil camí de l'emigració que alguns joves companys han hagut de 
seguir per poder especialitzar-se, perb crec que els nostres comengaments 
tampoc no eren un camí de roses. La competbncia era forta, les places no 
abundaven i la solució era posar-se a la cua o intentar surar a base d'estudi i 
oposicions. Dins del mateix servei hi havia molta competbncia, perb la 
possibilitat d'accedir a places d'altres hospitals era encara molt més 
aleatbria. En el mateix servei vhrem fer alguns companys oposicions a 
Metge Intern i a Metge de Guhrdia. En el meu cas, les primeres foren molt 
exitoses i vaig treure el número 1, per davant de José Antonio Usandizaga, 
xicot molt brillant, nebot del professor i que demostrh la seva vhlua arribant 
a catedrhtic de Madrid, en quant a les de Guhdia vaig ser aprovat "sense 
plaga", situació que segons el meu Cap de Servei, permetria que si l'escollit 
no prenia possessió com es temia, la plaga la podria ocupar jo .... 

A part de les oposicions del Servei vaig presentar-me a la Maternitat, 
Tocbleg Municipal, Maternbleg de 1'Estat i Adjunt dues vegades a la citedra 
de Ginecologia del Professor Puga de Saragossa. Vaig guanyar el concurs 
de la Maternitat perd no hi vaig treballar perqub en aquells moments tenia 
altres projectes i vaig renunciar-hi tan bon punt vaig prendre possessió. Com 
a Tocbleg Municipal, destinat a Montilla, (Cordoba) vaig veure el prestigi 
del Clínic, doncs els companys de Córdoba volien que restés allh, fent-me 
uns tractes esplbndids i aixb ho dic tranquilelament, puig insisteixo, que 



valoraren molt I'hospital on havia fet la especialitat i el mateix passh a 
Saragossa on varen ajornar per dos cops les oposicions fins a la jubilació del 
professor Puga, per respecte no sols a mi, si que també al meu lloc de 
formació. 

La sana competbncia que hi havia en el servei ens portava a competir en 
coneixements i en bibliografia, doncs estava molt de "moda" conbixer tots 
els autors, descobridors i pioners i per aixb porthvem unes llibretes amb els 
noms, que encara recordo, per exemple de la A sabíem el que havien fet 
Albricht, Auvard, Allen, Anreich, Antoine, Álvarez Coca, Ahumada 
Ascherman o Aschoff.., coneixements que tenen una vhlua molt relativa, 
perb que a Espanya es deia havia imposat Jiménez Díaz a Madrid. Per cert 
que anys enrere m'explicaren, precisament a Madrid, que el mateix 
professor madrileny esmenat, es va estranyar que Aschoff, no conegués 
alguns autors i deien que el alemany li va dir: "Aixb es degut a que jo escric 
i vostl: llegeix ". Perb aixi era i aixi havíem de caminar 

La investigació gairebé no existia i encara que els Cap del Servei i sobretot 
el Dr. Conill Serra estimulava als joves, en uns treballs que virem fer 
l'esmenat amic Joan Esteban Altirriba i jo i que van ser guardonats a 
Madrid, havíem d'utilitzar els laboratoris de l'hstitut Biolbgic de Sarrii on 
ens permeteren treballar i anar a cercar les gosses al parc i creuar tot 
Barcelona amb uns animals desconeguts dins d'un petit autombbil que tenia 
el meu company ... Els escriptors diuen que "En España, escribir es llorar" .... 
doncs qub és investigar? i sobretot qub era investigar fa cinquanta anys i?. 

El prestigi del Clínic era evident i una altra demostració és que vaig optar a 
una beca de l'hstitut Ramon i Cajal del Consell Superior de Investigacions 
Científiques, beca que era sense remunerar, (jo tan sols volia treballar), perb 
me la donaren remunerada (!). Probablement influí també el prestigi del 
professor Sánchez Lucas que era el qui m'avalava, perb malauradament en 
haver d'anar a Madrid no vaig poder agafar-la. 

En aquells anys teníem un altre problema que ara, sortosament, no tenen els 
joves companys i era el servei militar que malgrat poder acollir-nos a les 
Milícies Universitiries, trencava els estudis durant dos estius i un cop 
llicenciats, havíem de fer sis mesos més, el que vol dir que perdíem un any 
en uns moments forga importants per a la nostra formació i per iniciar la 
nostra vida professional. 



RELACIONS PROFESSIONALS I HUMANES 

Els anys de formació produeixen una sbrie de lligams indestructibles i dintre 
del que em permeto anomenar com L'ESPERIT DEL CLÍNIC, es crea una 
interdependbncia que dura tota la vida. El temps passa, les feines separen els 
llocs de treball allunyen, els amics es dispersen perb els records romanen i 
les amistats se solidifiquen. Els mestres i els pares ja no hi són perb si que 
segueix una mena de patina que fa pensar que tot continua, i en aquests 
pensaments es magnifica el que és bo i el dolent s'oblida o es recorda sense 
cap rancor. 

Fa molt anys un important cap de la medicina municipal, enfadat amb el 
meu pare, que en el tribunal per la plaga de cap de servei d'Urologia de Sant 
Pau, dona el seu vot a l'eminent Dr. Antoni Puigvert i no a ell, urbleg 
mediocre, va assegurar que jo mai no seria metge municipal, plaga a la que 
per cert mai he aspirat. M'ho han dit ara, fa pocs dies i és igual. L'odi 
generacional no ha servit de res. Com aquestes en puc explicar unes 
quantes. És igual. Perb no és igual que gracies a la meva formació en un 
servei del Clínic he pogut viure I'evoluciÓ de una toco-ginecologia que 
comengant amb Fargas, Nubiola i Bonafonte, en el meu temps va 
experimentar un gran canvi propiciat pels meus mestres 

Encara he vist com el Dr. Conill Serra besava la mA al seu pare en senyal de 
respecte, gest que per cert feia també el meu amic Dr. Abadal i Guitart al 
seu pare i gran historiador catala Don Ramon &Abadal i Viñals i recordar 
aixb i apreciar-ho no és igual. I no és igual i per aixb m'agrada recordar-ho 
que el respecte que jo tenia pels meus mestres, ells el tenien per mi i per 
aixb D. Victor Conill Montobbio, que feia anys no assistia parts, va voler 
ser al naixement dels meus fills i que el Dr. Victor Conill Serra, al morir el 
meu pare, sabent com jo l'estimava, sense dir-me res, va decidir ( ho he 
sabut fa poc) acompanyar-me pel Pirineu, un llarg cap de setmana. 

I per tot aixb estic agrayt al Clínic que ens dona més del que li donarem 



COMIAT 

Potser per tot aixb, aquest mati he tomat al Clínic, millor dit a I'HOSPITAL, 
he passejat pels passadissos. I és curiós he sentit els mateixos sorolls, les 
mateixes converses de grups de nois i noies estudiants que han obert les 
portes perqul: hi passés cbmodament, privilegi de vell. He sentit els 
mateixos olors, he cregut veure en un racó els vells bidells fent tertúlia, a 
Jordán, a Miguel, a Marqués, fins i tot a Manolo. He baixat per les escales 
de marbre de la Facultat, que encara conserven una escletxa a la barana, on 
em vaig fer mal un dia tot corrent, encara que avui les hi baixat poc a poc he 
cercat l'escultura del NOBILI VIRO PETRO VIRGILI, que teníem al pati 
perb no hi és i en el seu lloc, davant de l'actual bar, hi ha una pissarra que 
anuncia el menú del dia i com en els nostres temps un plat anomenat 
"Medicina": que consisteix en "Lomo a la plancha, pan y agua" tot diferent, 
tot igual, el mateix ESPERIT DEL CLÍNIC, avui hospital de referkncia., 
ahir ...... tot.. . . . ... i per mi ...... records i vivkncies. 



Gimbernat, 2006 (*), 45, 125-136 

HIST~RIA DE LA CARDIOLOGIA A L'HOSPITAL CLINIC 
DE BARCELONA 

Manuel de FUENTES SA GAZ 

LA NOVA FACULTAT DE MEDICINA DE BARCELONA 

El 2 d'octubre de 1906 es va inaugurar la nova Facultat de Medicina i Hos- 
pital Clinic, al carrer de Casanova, completant-se així el procés iniciat amb 
la col~locació de la primera pedra el 25 de juny de 1895.' Fins aleshores la 
Facultat de Medicina estava situada al carrer del Carme, on actualment esta 
la Reial Acadbmia de Medicina i Cirurgia. Els exercicis prictics es realitza- 
ven a 1'Hospital de la Santa Creu edifici al costat de l'anterior. 

Fins a principis del segle XX la cardiologia com a especialitat no va adquirir 
personalitat. A Barcelona pricticament són simultanis el naixement de la 
Cardiologia com especialitat i el naixement de 1'Hospital Clínic del carrer de 
Casanova. Com antecedent cardiolbgic a destacar ens hem de referir a una 
aportació, de transcendkncia mundial, anterior al naixement de l'actual Hos- 
pital Clinic, que va veure la llum en l'antic Hospital de la Santa Creu del 
carrer de 1'Hospital 

El doctor Santiago Ramón i Cajal, catedrBtic dlHistologia i Histoquimica i 
Anatomia Patolbgica en la Facultat de Medicina de Barcelona va publicar 
l'any 1888 un text sobre Textura de lajbra muscular del corazón2, on va 
exposar un resum de les seves observacions sobre l'estructura intima de la 
fibra cardíaca aplicant el mktode de tinció del clorur d'or i de les digestions 
pels Bcids. Va descobrir i descriure, per primera vegada en el món, l'existbn- 
cia del sarcolema, membrana fonamental de la cbl-lula muscular cardíaca. 

INICIS DE LA CARDIOLOGIA MODERNA 

Entre 1894 i 1903 es produí l'aparició en el món de tres grans elements 
d'exploració cardíaca, el Fonendoscop, els Raigs X descoberts per R6ntgen i 
1' Electrocardibgraf descobert per Einthoven, que són claus per a l'inici de la 



Cardiologia moderna. Einthoven, amb el seu descobriment, va obrir les 
portes a la Cardiologia com a especialitat. 

A Barcelona, el 26 de febrer de 1896, el doctor Cbsar Comas i Llaberia va 
realitzar la primera demostració a Espanya de l'existbncia dels Raigs x . ~  
Posteriorment, els doctors August Pi i Suñer i Jesús M. Bellido i Golfe- 
richs, van iniciar a I'Hospital Clínic del carrer de Casanova, el 1908, els 
estudis d'electr~cardiografia.~ 

És impossible explicar els inicis de la Cardiologia i sobretot de la electro- 
cardiografia a Catalunya i de les seves aplicacions a la clínica cardiolbgica i 
a la farmacologia experimental sense nomenar als doctors Pi Suñer i Belli- 
do. Les seves aportacions van ser decisives a Catalunya per la cardiologia i 
molt importants a nivell interna~ional.~ 

El primer estudi d'electrocardiografia el van presentar el 1910 en el Vi: 
Congrés Internacional dlElectrologia i Radiologia Mbdiques celebrat a Bar- 
celona i al 111 Congrés Internacional de Fisiologia de Viena, en el mateix 
any. Va tractar sobre l'acció del calci en l'activitat elbctrica del  or.^-^ 

Per a conbixer com es va iniciar l'interbs a Catalunya per la cardiologia ens 
hem de referir a la primavera de 1913. L'Ateneu de Metges de la Facultat de 
Medicina i Hospital Clínic de Barcelona, va organitzar un cicle de conferbn- 
cies a chrrec dels doctors Celis, Pi Suñer i Bellido, sota el nom, La Electro- 
cardiografia: sus fundamentos, su técnica, sus aplicaciones experimentales 
y c~inicas.~ 

El doctor Celis va centrar la seva exposició en una recopilació dels nous 
coneixements que feia referbncia a les restes embrionhries del cor, als dife- 
rents centres de l'automatisme cardíac i a les seves aplicacions en la clínica, 
fonamentalment en relació a les arítmies. Molts dels clínics catalans d'a- 
quests anys no coneixien aquests fets.g 

Els doctors Pi Suñer i Bellido, van explicar l'electrocardiograma juntament 
amb una sbrie d'experikncies clíniques. Pi Suñer creia que eren els únics que 
a Espanya realitzaven estudis en relació amb l'electrocardiografia, exceptu- 
ant alguns treballs realitzats per Sañudo de la Universitat de Madrid. Pi 
Suñer va afirmar que l'electrocardiografia tenia en aquest moment, escassa 
novetat pel fisibleg perb que era extraordinfia pel clínic, a qui estaven de- 
dicades les demostracions. 



En aquesta Bpoca només es coneixien les derivacions I, I1 i 111. La nomen- 
clatura empleada entre nosaltres al principi era la de Kraus. 

Ona "A" Ondulació Auricular. Actualment ona "P". 
Ona "I" Ondulació Inicial Ventricular. Actualment "R': 
Onda "F" Ondulació Final Ventricular. Actualment "T". 

Al comentar els trastorns de conducció elictrica del cor els van dividir en : 

1°.- Alodinamias: Alteracions de la intensitat de la contracció. Hipertrbfia 
auricular, ventriculars, etc. 
2O.- Alodromias: Alteracions en la producció dels estímuls. Extrasistblia 
d'origen auricular, les d'origen nodal i les d'origen ventricular. 
3O.- Disodias: Alteracions en la conducció dels estímuls del tipus bloqueig 
aurículo-ventricular distingint els de primer, segon i tercer ordre, propi de la 
Síndrome de Stokes-Adams. 

CONGRESSOS DE METGES DE LLENGUA CATALANA 

Un fet molt rellevant i de grans consequincies per a la medicina catalana i 
en particular per a la cardiologia van ser els Congressos de Metges de Llen- 
gua Catalana. El 1912, a proposta d'Enric Ribas i Ribas i Manuel Salvat i 
Espasa, 1'Acadirnia i Laboratori de Ciincies Midiques de Catalunya va 
organitzar l'estructura necessdria per a poder celebrar aquests congressos. 
La idea era reunir en ells els diversos corrents d'estudi i ser vehicle de l'a- 
portació catalana a la medicina universal.I0 

En relació al naixement de la cardiologia catalana ens hem de referir al pri- 
mer d'aquests congressos. El juny de 1913, en ocasió del Primer Congrés de 
Metges de Llengua Catalana, els assistents al mateix van presenciar entusi- 
Asticament i molt sorpresos la realització d'electrocardiogrames a pacients 
ingressats a la clínica de Patologia General del doctor Oliver de 1'Hospital 
Clínic de Barcelona des del Laboratori de Fisiologia del doctor Coll i Pujol, 
mitjangant una instal.laci6 telefbnica especial. A partir de les conferincies 
de Pi Suñer i Bellido s'incrementa, de manera notable el nombre d'estudis en 
relació amb la cardiologia. Es pot afirmar que August Pi Suñer i Jesús M. 
Bellido Golferichs van ser els introductors de 1'Electrocardiografia a Espa- 
nya'' i van ser els responsables del naixement de la Cardiologia com a espe- 
cialitat a Catalunya. 



En aquesta &poca practicaven no només electrocardiogrames sinó també 
obtenien conjuntament, fonocardiogrames mitjanqant el micrbfon del tel&- 
fon, pols venós i pols arterial i fins i tot es van proposar obtenir electrocar- 
diogrames fetals mitjanqant la col-locació d'uns electrodes per via vaginal.I2 

L'INSTITUT DE FISIOLOGIA 

Els doctors Pi Suñer i Bellido, no només van investigar i van ensenyar sinó 
que també van crear estructures de treball en equip que van donar grans 
fruits a la medicina catalana. A 1'Institut d'Estudis Catalans (1907), la pri- 
mera societat filial de la Secció de Cihncies va ser la Societat de Biologia de 
Barcelona, creada el 1912. El primer president, August Pi Suñer i el primer 
secretari, el seu constant col.laborador Jesús M. Bellido, van crear una au- 
tkntica Escola de Fisiologia a Catalunya. 

La Mancomunitat de Catalunya, en una fructífera simbiosi amb la Universi- 
tat de Barcelona, va crear 1'Institut de Fisiologia, inaugurat 1'1 1 d'abril de 
1921. Ramon Turró al Laboratori Municipal i Pi Suñer juntament amb Be- 
llido a la Catedra de Fisiologia, van ser els pilars més importants d'aquest 
Institut de Fisiologia, on es van realitzar la major part dels estudis mbdics 
d'investigació de Catalunya i on es van formar personalitats m&diques amb 
repercussió a tot 1 '~stat . l~  

PRIMER DISPENSARI DE CARDIOLOGIA DEL CLÍNIC DE 
BARCELONA 

El 1925, gricies a una donació testamentiria, 1'Hospital Clínic de Barcelona, 
va rebre el crbdit necessari per a la instal.laci6 d'un departament de Cardio- 
logia. A principis de 1926, Cristii Cortés va ser nomenat primer metge del 
nou departament de Cardiologia. Aquest dispensari estava adscrit a la Clíni- 
ca de Patologia Mkdica, regentada aleshores pel professor A. Ferrer i Ca- 
gigal, catedritic d'Histologia i Anatomia Patolbgica. El departament estava 
dedicat als fins benkfiques de 1'Hospital Clinic i estava dotat de electrocar- 
dibgraf i una instal.laci6 de Raigs X, pels eximens or tod ia~cb~ics .~~  

PRIMER CURS DE CARDIOLOGIA 

D'altra banda és important assenyalar que el 1929, el doctor Joan Codina i 
Altés, essent auxiliar de la citedra de Ferrer Solervicens, va impartir el pri- 



mer curs de cardiologia a 1'Hospital Clínic de Barcelona. Estava reservat a 
metges i als alumnes que tinguessin aprovat el quart curs de la carrera de 
Medicina. En ell s'estudiava, entre altres coses, la capacitat de reserva del 
cor, l'exploració cardíaca, el diagnbstic clínic i electrocardiogrhfic dels tras- 
toms del ritme, les cardiopaties valvulars i no valvulars, les cardiopaties 
congbnites, les afeccions del pericardi i les afeccions dels grans vasos. Amb 
aquest primer curs, s'iniciava la docbncia de la Cardiologia a la Universitat 
de Barcelona. 

PRIMERS TRACTATS CATALANS DE CARDIOLOGIA 

És interessant conbixer quins van ser els primers tractats fets a Catalunya 
sobre cardiologia, on els internistes es van iniciar en l'especialitat i més si 
aquests van ser escrits per metges destacats de 1'Hospital Clínic. El primer 
tractat de electrocardiografia, prbpiament dit, és I'obra d'August Pi Suiier i 
J. M. Bellido La Electrocardiogra~a, publicat al 1914. Es tracta d'un resum 
dels coneixements electrocardiogrhfics de l'bpoca i de les conferkncies pro- 
nunciades a la primavera de 19 13. l5 

Posteriorment, el 1926, Cristih Cortés, va publicar, L 'Electrocardiografa en 
el diagndstic de les malalties del cor, d'una gran difusió entre els metges 
catalans. Va ser el número 6 de la col.lecci6 de Monografies Mbdiques. 
L'interbs que va despertar la seva lectura va obligar al seu autor a publicar, 
el 1935, una segona edició corregida i augmentada.16 

De clhssic de la cardiologia mundial ha estat qualificat el llibre publicat el 
1928 a Paris, obra dels doctors Pau1 Veil i Joan Codina Altés titulat Traité 
d'electrocardiographie clinique. El prestigiós doctor L. Gallavardin va pro- 
logar aquest llibre i profetitzi que seria molt útil per a nombrosos metges. 
Avui dia encara segueix essent útil als estudiosos de la ~a rd io lo~ ia . ' ~  

A principis del segle XX dominaven entre nosaltres les idees de Bean 
(1856) sobre la insuficibncia cardiaca.18 La seqübncia que es considerava 
lbgica en el procés d'instauració i graus de la insuficibncia cardíaca era pas- 
sar des d'una EUSISTOLIA a una DISISTOLIA, una HIPOSISTOLIA i fi- 
nalment a la ASISTOLIA.'~ En resum són els mateixos quatre estadis actuals 
de la insuficibncia cardíaca segons la classificació de Nova York. 

Durant aquesta &poca es tenia molt en compte la regla terapbutica d'Huchard 
que per a fortificar al cor en la insuficibncia cardíaca, calia abans facilitar i 
disminuir el seu treball mitjanqant les denominades mesures coadjuvants. 
Com a medicaments s'empraven, fonamentalment, la digital, l'estrofant i la 



morfina, tant en la insuficikncia cardíaca com en la isqukmia miochrdica. 
Les mesures coadjuvants per a preparar al cor i augmentar I'eficAcia del 
tractament farmacolbgic que s'utilitzaven eren la revulsió cutintnia, els pur- 
gants, l'aplicació de sangoneres i la sagnia. 

A les dones afectes d'una cardiopatia es recomanava "Solteres no vós caseu, 
casades no tingueu fills, mares no crieu". Aquestes idees i tractaments prAc- 
ticament no es van modificar fins a mitjans del segle XX. 

POST-GUERRA 

Amb I'inici de la Guerra Civil Espanyola s'interromp bruscament l'activitat 
científica a Catalunya. Molts il.lustres investigadors han de sortir del país, 
uns altres moren i a un nombrós grup se'ls impedeix l'accés a la dockncia. 
Malgrat tot com deia el doctor Alsina, entre els metges catalans que van 
quedar hi havia professionals de gran vAlua que van mantenir la tradició 
d'una bona medicina ~atalana.~' 

La situació de la cardiologia de 1'Hospital Clínic de Barcelona, en la post- 
guerra, era la d'una falta de coordinació total. Existien diversos departa- 
ments de cardiologia independents entre si. A cada cAtedra de medicina es 
repetien totes les especialitats amb la qual cosa, la dispersió d'esforqos, feia 
que es ressentís la qualitat de la cardiologia que es practicava. A la CAtedra 
de Pedro Pons, els doctors A. Ciscar Rius i A. Nadal Sauquet dirigien el 
departament de cardiologia. A la CAtedra de Gibert Queraltó, el departament 
estava atks per membres de la htura Escola de Cardiologia. A la CAtedra de 
Soriano, va continuar per algun temps al capdavant de la cardiologia Codina 
Altés, que havia estat professor adjunt abans de la Guerra Civil. Posterior- 
ment es van incorporar el doctor E. Juncadella Ferrer i el doctor A. Amatller 
Trias. A la CAtedra de Patologia General, de Fernández Cruz, també existia 
un departament encarregat dels malalts afectes de cardiopaties, essent el seu 
director el malmb doctor Domingo Figueroa Rodríguez. 

El metge que assistia a l'hospital hi anava pels matins i les tardes les dedica- 
va a la seva consulta privada. La seva dedicació no podia ser més desinte- 
ressada. No tenien contracte laboral i per aixb tampoc se sentien obligats a 
complir un horari, encara que de fet sí que es complia. La seva activitat a 
l'hospital era només assistencial. 

Fins a ben entrat el segle XX, a Catalunya, no existeixen programes organit- 
zats d'investigació. A I'actualitat no es comprkn l'avanq de la medicina per 
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I'acció d'una persona sola sinó per mitji de la denominada medicina d'equip 
per aconseguir una investigació fructífera exportable, que realment repre- 
senti un progrés de la cibncia mbdica i així assolir l'alliberament d'anar a 
remolc de la investigació d'altres paysos. 

L'ESCOLA DE CARDIO-ANGIOLOGIA DE BARCELONA 

L'Escola de Cardiologia de Barcelona va sorgir com a resposta a la insatis- 
facció enfront de I'ensenyament oficial de l'especialitat. La idea de crear una 
escola de Cardiologia va néixer l'any 1947, dins de la citedra de Patologia 
Mbdica del professor Gibert Queraltó. Fins al seu reconeixement oficial el 
1952, es van organitzar uns Seminaris de cinc mesos de durada, sobre espe- 
cialització en Fisiopatologia Circulatbria. Aquests Seminaris van ser el pre- 
ludi del que després serien els cursos que impartiria 1'Escola. Tenien una 
periodicitat anual i es van anar celebrant durant cinc anys. L'equip inicial 
estava format pels doctors Gregorich, Morat6 Portell, Torner Soler, sota la 
direcció del Professor Gibert Queraltó. Posteriorment, al 1949 es van incor- 
porar Balaguer Vintró i Paravisini Parra, aquest Últim nouvingut dels Estats 
Units, amb el missatge de l'hemodinamica i I'electromanbmetre de Sanborn 
sota I'aixella, i va ser qui va conduir l'equip quirúrgic. Dos anys mes tard es 
va incorporar Arnald Casellas, procedent de 1'Institut Nacional de Cardiolo- 
gia de ~ b x i c . ~ '  

El 1952, després de diversos anys de dialogar i insistir, el professor J. Gibert 
Queraltó va aconseguir, per O.M. del 25-1-1952> la creació de 1'Escola de 
Cardio-Angiologia de la Universitat de Barcelona, la primera escola de 
post-graduats d'Espanya i Única, durant més de 10 anys. Amb el naixement 
de l'Escola, es crea un ambient seriós i intel-lectual del que es beneficia tota 
la universitat. Va revitalitzar I'ensenyament de la Cardiologia entre nosaltres 
i va arribar a assolir un reconeixement científic tant a Espanya com a l'es- 
tranger. 

Des d'un principi va destacar per dos aspectes fonamentals: El rigor en els 
estudis clínics i la docbncia, fent honor al nom dlEscola. Tots els seus mem- 
bres van aportar a 1'Escola l'aprbs en altres centres, realitzant una autentica 
medicina d'equip. Va ser la citedra de Gibert Queraltó el primer centre es- 
panyol a practicar el cateterisme de les cavitats dretes i el primer del món a 
registrar en l'home l'electrocardiograma de les cavitats esquerres. Aquests 
treballs van ser presentats al Primer Congrés Mundial de Cardiologia de 
París en 1950 arribant a conquerir un prestigi interna~ional.~~ 



A 1'Hospital Clinic 1'Escola disposava d'un dispensari, situat en els soterra- 
nis. Els doctors Gregorich, Torner, Morató, i Balaguer, eren els encarregats 
de la visita ambulatbria, única funció assistencial que podien prestar. Si un 
malalt havia d'ingressar es perdia el seu rastre al no disposar de llits. La 
cardiologia d'urgbncies tampoc la podien practicar. L'enveja cap els crei- 
xents bxits del doctor Paravisini, possiblement va ser la causa del "rebuig" 
de 1'Hospital Clínic havent d'operar a 1'Hospital del Sagrat Cor i posterior- 
ment a la Residbncisn de la Vall dlHebron. El 1956, amb motiu del I11 Con- 
grés Europeu de Cardiologia celebrat en Estocolm, el professor Gibert Que- 
raltó, Únic director de 1'Escola de Cardio-Angiologia de Barcelona, va ser 
atropellat per un tramvia, fet que va posar en perill la seva vida. Aquest 
greu contratemps va apartar al professor Gibert de tota activitat professional 
durant uns mesos. Mentrestant, 1'Escola que tenia inbrcia prbpia, va seguir 
treballant amb normalitat. 

Etapa a Sanitat del Port 

La situació de 1'Escola dintre de 1'Hospital Clinic va arribar a ser molt incb- 
moda per falta d'espai i a principis dels anys seixanta es va desplaqar a l'edi- 
fici que es va construir en el port de Barcelona per a la Sanitat Exterior. Allí 
es van situar el Centre de la Lluita contra les Malalties Reumhtiques a c h e c  
del doctor Barceló i el Centre de la Lluita contra les Cardiopaties a c h e c  
del prof. Gibert Queraltó, ambdós amb personal procedent del Clínic. Dis- 
posaven no solament de dispensari sinó també de 12 llits per a poder ingres- 
sar malalts. La idea inicial era la de poder tenir quirofans i practicar la ci- 
rurgia cardíaca i per a tal efecte estava destinada la primera planta, que mai 
es va arribar a dotar d'utillatge i ni va arribar a utilitzar-se per a tal finalitat. 
Casellas, Cap d'Hospitalitzaci6, va crear el sistema de Resident, mbdic que 
vivia en la mateixa Escola. La seva ubicació a Sanitat del Port, aviat va que- 
dar petita per a contenir les aspiracions de lYEscola, i sense la cirurgia cardí- 
aca promesa, es va pensar a traslladar 1'Escola a un altre lloc. 

Integració a l1Hospital de Sant Pau 

Al 1968, per iniciativa de Soler Durall, per part de 1'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, i de Torner i Balaguer, per part de l'Escola, es van establir 
converses que van donar com a fruit el trasllat de 1' Escola a 1'Hospital com 
un nou Servei de Cardiologia el 14 de novembre de 1969. Posteriorment es 
va intentar a més integrar el Centre Quirúrgic "San Jordi". Aquest intent de 
crear un Institut de Cardiologia somniat no va arribar a cristal-litzar-se, pos- 
siblement per insuficibncia de capacitat de diileg. 



El Claustre de la Facultat de Medicina de Barcelona es va oposar a aquest 
trasllat. Garcia Orcoyen, director general de Sanitat, va consentir en el tras- 
llat del Centre de la Lluita contra les Cardiopaties de Sanitat Nacional de 
l'edifici del port a 1'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Amb aquest con- 
veni es van traspassar tots els recursos humans i materials de 1'Escola de 
Cardiologia de la Universitat de Barcelona al Servei de Cardiologia de Sant 
Pau, incloent les 30.000 histbries clíniques de 1'Escola. 

Des del seu naixement, l'Escola, va organitzar cursos d'especialització en 
Cardiologia i des de la seva legalització el 1952 fins a 1972, un total del0 
cursos on van assistir un total de 194 alumnes que van obtenir el titol de 
cardibleg. El titol dlEspecialista en Aparell Circulatori es regulava rnitjan- 
$ant la Llei &Especialitats Mbdiques de 20 de juliol de1 955 en el qual bas- 
tava pricticament, autodesignar-se especialista i estar col.legiat, durant dos 
anys, per a aconseguir ficilment la titulació. Si un catedriltic o un responsa- 
ble de departament de l'especialitat, certificava l'assistbncia durant dos anys 
a aquest centre, era m+rit suficient per a obtenir el títol d'especialista. . 

El 1971 es va regular la situació de Metges Interns i Residents (M.I.R.) en 
Institucions Sanitiries del Ministeri de la Governació i de les Corporacions 
Locals, paralalela a la regulació dels Metges Interns i Residents de la Segu- 
retat Social. A partir de 1972, la convocatbria anual de places de Residents 
de cada hospital, que fins aleshores es convocava de manera aillada, es rea- 
litza conjuntament en forma de Convocatbria Nacional. El programa de 
formació M.I.R. es fonamenta en la formació interdisciplinhria a cirrec de 
l'hospital. La responsabilitat de la formació del graduat ja no recau sobre 
una persona, ni tan sols sobre un equip; és de tot l'hospital. Amb la implan- 
tació del Sistema M.I.R., sistema iniciat a Boston als anys trenta, es norma- 
litzA l'obtenció del titol d'especialista. L'Escola de Cardiologia de Barcelona, 
des de 1972, deixi &expedir títols d'especialista en Cardiologia. 

L'impacte de 1'Escola de Cardio-Angiologia a Catalunya i a la resta 
dYEspanya, ha estat molt important. No ha d'estranyar que els seus fruits 
continu'in vigents, després d'haver transcorregut mes de trenta anys de la 
seva desaparició. Francesc Navarro López, catedritic de Cardiologia de la 
Universitat de Barcelona, a 1'Hospital Clínic, Antoni Bayés de Luna, cate- 
driltic de la Universitat Autbnoma, a 1'Hospital de la Santa Creu i Sant Pabu, 
i Jordi Soler i Soler catedritic també de la Universitat Autbnoma, son uns 
bons exponents dels fruits de la Escola. 

A la fi dels anys seixanta, I'Hospital Clinic contava amb el Departament de 
Cardiologia de la Clínica Mbdica B amb un doctor Amatller Trias agonit- 



zant, una Escola de Cardiologia que estava a 1'Hospital de Sant Pau, una 
Unitat de Cures Coronhries recent inaugurada, dirigida per el doctor Antoni 
Cove10 a la chtedra de Patologia General, tot disgregat, sense cap coordina- 
ció entre els diversos departaments de cardiologia. Aquesta situació de di- 
versos departaments a 1'Hospital Clínic va persistir fins que a final dels anys 
seixanta s'inicia la gestació de la gran reforma del mateix. Es tractava d'a- 
conseguir un Departament Integrat de Medicina Interna per Especialitats, 
rnitjangant l'aplicació del que el doctor Navarro López va denominar "Solu- 
ció ~ h i c a ~ o " . ' ~  

DEPARTAMENT INTEGRAT DE MEDICINA INTERNA PER ES- 
PECIALITATS 

La Facultat de Medicina de Barcelona té l'honor d'haver estat la primera 
d'Espanya que va contar amb un Departament Integrat de Medicina Interna. 
El desenvolupament tecnolbgic, l'enorme creixement de la informació i de 
la seva aplicació a la investigació clínica, van motivar l'expansió dels De- 
partaments de Medicina Interna, creant la necessitat de la sistematització i 
divisió funcional del treball. 

A partir dels anys cinquanta "La Solució Chicago" es va anar generalitzant. 
Aquesta reforma en profunditat de la Facultat de Medicina de Barcelona, no 
s'hagués pogut dur a bon terme si no haguessin concorregut una sbrie de 
circumstlncies i les persones que podien realitzar-les no hi haguessin estat 
presents. 

A la f i  dels anys seixanta, 1'Hospital Clínic es veu abocat a una renovació en 
profunditat de les estructures organitzatives. La necessitat d'una major dedi- 
cació per part dels metges, per a plantar cara a les noves tecnologies, obli- 
guen a superar el voluntarisme que imperava en aquests moments. El Patro- 
nat de 1'Hospital Clinic, va buscar a 1'Hospital General dlAstÚries a Miguel 
Asenjo per a dirigir aquesta necesshria reforma en profunditat. Al costat 
d'ell, el degh de la Facultat de Medicina de Barcelona Cristóbal Pera i el 
vicedegl Ciril Roman van conduir aquest canvi d'estructures 

Ciril Roman i Francesc Navarro López, aquest procedent de 1'Hospital 
General d'AstÚries, van ser els artífexs de la revolució en el concepte d'un 
departament de Medicina Interna modern en relació amb la cardiologia. El 
Departament de Medicina Interna, creat inicialment per decret (B.O.E. 17-I- 
1968), incloi'a les quatre chtedres de Medicina Clínica (Patologia General i 
les de Patologia Mtdica I, I1 i 111). Ciril Rozman va ser el primer director 



del Departament Integrat de Medicina Interna des de 1978. Les Especialitats 
es van convertir en Serveis dintre de la Medicina Interna per a posteriorment 
arribar a l'entitat i autonomia de CAtedres de 1'Especialitat. És a Barcelona, a 
1'Hospital Clínic Universitari, on es crea el primer Servei Integrat de Cardio- 
logia dtEspanya. El metge pertanyent a un Hospital Universitari modern té 
com funcions d'assist&ncia hospitaliria, d'ensenyament i dYinvestigaci6. 
Aquest model ha estat adoptat per altres Hospitals Universitaris d'Espanya i 
més recentment en els Hospitals de la Seguretat Social. Catalunya, una ve- 
gada més, ha estat la impulsora a Espanya de canvis estructurals en l'ense- 
nyament i en lYassist&ncia mhdica. 
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INICIS DE LA CIRURGIA CARDÍACA A LIHOSPITAL CLÍ- 
NIC DE BARCELONA 

Manuel de FUENTES SA GAZ 

Al segle XIX, al resoldre's els problemes del dolor, l'hemorrigia i la sepsis, 
es van posar els fonaments de la moderna cirurgia. L'establiment d'aquesta 
cirurgia moderna, a la segona meitat del segle XIX, a Catalunya i a Espa- 
nya, s'ha de agrair al doctor Salvador Cardenal, qui va introduir el mbtode 
antishptic de Lister a tota ~ s ~ a n ~ a . '  Pels seus mhrits, el doctor Cardenal, va 
ser nomenat Membre Honorari del Reial Col.legi de Cirurgians d'Anglaterra 
i va culminar el seu triomf a l'ésser aclamat per tots els cirurgians assistents 
en el Congrés Internacional de Cibncies Mbdiques d' Amsterdam de 1879, 
en reconeixement a les seves aportacions.2 

Amb l'aparició dels antibibtics i el perfeccionament de l'anestbsia, la cirur- 
gia, en general, va tenir el suport necessari per al seu desenvolupament. Els 
Últims brgans que es van resistir a l'avenq quirúrgic van ser els pulmons i el 
cor. El fet d'obrir el tbrax sempre ha estat considerat un tipus de cirurgia 
d'alt risc per anar acompanyada d'innombrables problemes i complicacions. 
El desenvolupament de la cirurgia cardíaca és recent. A part de les temptati- 
ves d'alguns cirurgians, cal considerar que el creixement de la Cirurgia Car- 
díaca és posterior a la I1 Guerra Mundial. Histbricament podem distingir tres 
etapes en la cirurgia cardíaca a I'Hospital Clínic: 1. Antecedents; 2. L'espe- 
cialització en cirurgia; 3. Instauració d'un Departament de Cirurgia Cardía- 
ca. 

1. ANTECEDENTS 

A la fi del segle XIX el criteri, respecte de la possible intervenció quirúrgica 
sobre el cor era que la medicina no podia fer impossibles.3 Quan el 1897 
Ludwig Rehn, efectui la primera sutura cardíaca, va fer desaparbixer l'errb- 
nia creenqa sustenta'& pel aforisme de Falopio, Vulnerato corde hom0 vive- 
re non potest. El dia 7 de setembre de 1896 un home va ser trobat mig mort 
a Frankfurt, ferit per arma blanca al cor, i va ingressar a l'hospital. El dia 9 
encara era viu perb el hemoperichdias era important i Rehn va decidir ope- 
rar suturant la ferida cardíaca amb seda i el malalt 



De manera similar succeí a Barcelona. El doctor Enric Ribas i Ribas, al 
1905, a 1'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, concretament el dia 19 de 
setembre, suturi una ferida cardíaca produi'da també per arma blanca a una 
jove de 20 anys. La pacient presentava una ferida a nivell del tercer espai 
intercostal esquerre, a tres centímetres del estbmum. El doctor Ribas va 
insinuar el seu dit petit, prbviament esterilitzat, per la ferida i va arribar a la 
conclusió de que es tractava d'una ferida al cor. Davant la gravetat del cas, 
la malalta va ser intervinguda en la mateixa sala de urgbncies, sense poder- 
la traslladar al quirbfan ni anestesiar. 

Va tallar els cartílags 4rt, 5i: i 66 i va fracturar les costelles a nivell de la 
línia axil.lar. La ferida era del ventricle esquerre. Va donar tres punts de 
sutura i a l'informe quirúrgic va anotar que l'agulla no havia produi't cap 
sortida de sang. L'estat de la malalta va millorar recuperant la conscibncia. 
L'endemi passat la pacient va morir a conseqiibncia d'un empiema. A l'au- 
tbpsia es va comprovar que la sutura cardíaca havia estat eficaq. En les se- 
ves conclusions, Ribas i Ribas recomanava la intervenció quirúrgica sobre 
el cor en tots els casos de ferida cardíaca.' Va ser la primera sutura cardíaca 
documentada, realitzada a Catalunya i molt possiblement també la primera a 
la península Ibbrica. 

2. L'ESPECIALITZACI~ EN CIRURGIA 

Quan la cirurgia es redu'ia a un nombre limitat de tbcniques les podia abastar 
una sola persona i realitzar-les correctament. Quan augmenti el nombre de 
tbcniques quirúrgiques i la seva sofisticació, l'especialització del cirurgia es 
va fer més necesshia. Segons Moisbs Broggi, Antoni Trias i Pujol va ser el 
gran creador de les especialitats quirúrgiques a Catalunya a finals dels anys 
trenta. El professor Antoni Trias va establir una sbrie de dependbncies a la 
seva citedra de Patologia Quirúrgica, amb persones especialment prepara- 
des i expertes en les diferents especialitats, sota el control hegembnic del 
cirurgia general. Aquests cirurgians, posteriorment, serien els primers espe- 
cia lis te^.^ 

Amb l'aparició de la cirurgia cardíaca sorgeix una certa pugna entre els ci- 
rurgians generals, en el sentit clbsic i els pioners cirurgians cardíacs. Els 
cirurgians generals s'atrevien a operar tot, perd l'atac quirúrgic del cor re- 
queria, no solament I'aplicació de I'anestbsia i de l'asbpsia sinó també un 
millor coneixement de la patologia cardíaca. 



L'especialització en cirurgia cardíaca, a Catalunya, es va realitzar per dues 
vies, cirurgians torhcics o vasculars que s'especialitzen posteriorment en 
cirurgia cardíaca i aprenien cardiologia i cirurgians que directament s'espe- 
cialitzen en cirurgia cardíaca. La Cirurgia Cardíaca a Catalunya ha seguit de 
prop els avengos mundials, superant la dificultat d'una medicina hospitalkia 
econbmicament insuficient i poc tecnificada. 

Els inicis de la cirurgia cardíaca a Catalunya, al contrari que la cardiologia 
clínica que va néixer en la chtedra de Fisiologia, es van iniciar al marge de 
la Universitat. Aquest fet és remarcable i pot tenir la seva explicació en el 
fet que els catedrhtics quirúrgics de mitjan de segle estaven més preocupats 
per evitar que algú els pogués desplagar de la seva situació social, que a 
promocionar als membres de l'equip en l'estudi de noves tbcniques quirúrgi- 
ques. 

El doctor Caralps i Masó és un clar exponent del cirurgia torhcic que poste- 
riorment s'especialitza en cirurgia cardíaca, especialitat que va realitzar de 
manera assídua, recollint grans bxits professionals. En el procés d'acosta- 
ment al cor, les primeres intervencions cardíaques es van efectuar sobre el 
pericardi. La primera pericardiectomia, efectuada a Barcelona la va practi- 
car Caralps i Masó, el juny de 1936, en un pacient del doctor Codina Altés, 
afectat d'una pericarditis con~trictiva.~ Aquesta intervenció la va continuar 
practicant amb bxit durant els anys posteriors.8-9 

El doctor Caralps, el 195 1, va ser el primer entre nosaltres que practich l'o- 
peració de Blalock, en la tetralogia de Fallot, consistent en una anastomosi 
de l'arthia subclhvia amb l'artbria pulmonar, amb la finalitat de guarir 
l'estenosi de l'artbria pulmonar.10 També va practicar amb bxit la comisuro- 
tomia de la vhlvula mitral," una de les intervencions que més es van prodi- 
gar durant aquests primers anys de la cirurgia cardíaca. Va continuar practi- 
cant-la durant tota la seva vida professional, realitzant també, juntament 
amb el seu fill Josep M., de manera continuada, cirurgia cardíaca experi- 
mental. 

Les intervencions sobre el cor es van comengar a practicar a Catalunya en 
els anys cinquanta. En general van ser activitats quirúrgiques esporbdiques. 
El cirurgib que va practicar la primera comisurotomia mitral a Catalunya va 
ser Valls i Serra a Barcelona el 25 d'octubre de 1952.12-l3 Altra fita quinírgi- 
ca va ser que el doctor Soler i Roig va practicar, per primera vegada a Cata- 
lunya, la lligadura d'un Ductus Arteriosus el 23 de juliol de 1947, seguint la 
tbcnica que havia aprbs a ~ondres . ' ~  



Molts secrets del cor i de la circulació s'han anat descobrint gracies al cate- 
terisme cardíac i a l'angiocardiografia, proporcionant precisió al diagnbstic 
clínic, essent d'una ajuda inestimable per al cirurgih cardíac en la localitza- 
ció i quantificació de la lesió. Aquesta va ser una de les aportacions de 1'Es- 
cola de Cardiologia de Barcelona a la cirurgia cardíaca. Els triomfs en el 
diagnbstic de les cardiopaties i en la vigilhcia intensiva postoperatbria han 
suprimit moltes de les limitacions quirúrgiques del tractament de la malaltia 
cardíaca. 

A finals del anys cinquanta, els professors de la Facultat de Medicina de 
Barcelona, els doctors Ramon Arandes i ~ d á n ' '  i Pere Piulachs i Oliva I6- l7-  
18 , van practicar la cirurgia cardíaca a 1'Hospital Clinic perb, davant els re- 
sultats negatius que van obtenir, ambdós van decidir abandonar la prhctica 
de la cirurgia cardíaca. 

A Barcelona, I'evoluciÓ de la cirurgia cardíaca ha estat paral.lela a la que 
s'ha produ'it a la resta del món. A. Caralps i Masó i J. Paravisini i Parra van 
introduir la cirurgia cardíaca a Catalunya, rnitjangant les tkcniques a cor 
tancat. Posteriorment, M. Castro i Llorens va utilitzar la hipot&rmia profun- 
da i finalment J. Reventós va iniciar el camí de la circulació extracorpbria. 

El cas del doctor Josep Paravisini té unes connotacions particulars. Era un 
cirurgia dedicat a la traumatologia. En aquell temps era normal la reducció 
de les fractures amb l'ajuda d'un aparell de raigs X porthtil durant tot el 
temps que durava la reducció. Víctima d'aquesta practica, el doctor Paravi- 
sini va patir una radiodermitis. Va fer un viatge als Estats Units a finals del 
anys quaranta i va quedar molt impressionat pels avenqos de la cirurgia 
cardíaca i l'hemodinhmica. Va interessar-se per la nova cirurgia i es trans- 
formh en cirurgia cardíac. Al seu retorn a Barcelona, el 1949, es va incorpo- 
rar a l'equip de Gibert Queraltó i va col-laborar en la creació de 1'Escola de 
Cardio-Angiologia de Barcelona. 

Inicialment el doctor Paravisini va practicar la cirurgia cardíaca a 1'Hospital 
Clinic de Barcelona perb aviat li va ser vedada tota activitat quirúrgica allh. 
Els anys cinquanta, a 1'Hospital Clinic havia una espkcie d'exclusivitat qui- 
rúrgica per part dels catedrhtics de cirurgia. Possiblement per aquesta causa 
i per a evitar que algú els pogués fer ombra, es va impedir a Paravisini que 
practiqués la cirurgia cardíaca a 1'Hospital Clíniu de Barcelona, retardant 
d'aquesta forma l'inici de la cirurgia cardíaca en aquesta institució. 

El doctor Paravisini va exercir la seva activitat professional com a cirurgih a 
tres hospitals de Barcelona, I'Hospital Clinic, a 1'Hospital "Sagrat Cor" i 



finalment a la Residbncia de la Vall dlHebron de la Seguretat Social, des de 
la seva creació. Des dels inicis de la seva activitat com a cirurgia cardíac, el 
doctor Paravisini va dinamitzar als membres de 1'Escola de Cardiologia de 
Barcelona. Va ser el primer dels cirurgians cardíacs que va treballar en e- 
quip amb els cardiblegs clínics. És de destacar que el 17 de marq de 1955 el 
doctor Paravisini va efectuar, per primera vegada a Espanya, la correcció 
quirúrgica d'una coartació d'aorta.19 

Per altra banda, com a pioner de la cirurgia cardíaca a Catalunya, hem de 
destacar la figura del doctor Mhius Castro Llorens, qui a mitjans dels anys 
cinquanta va anar a estudiar, durant una curta estada, amb Crawford a SuB 
cia, on va aprendre la tbcnica de cirurgia cardíaca. Al seu retorn, en 1957, 
carregat de sondes i aparells per a practicar la cirurgia cardíaca, anh trucant 
a les portes dels diversos serveis de Cardiologia de Barcelona fins que Trias 
de Bes el va acollir al 1957 i al costat del doctor Ballesta Bracons van crear 
el servei de cardiologia i cirurgia cardíaca de 1'Hospital de la Creu Roja de 
Barcelona. El doctor Castro va ser el primer a Barcelona a tenir un correcte 
gabinet d'hemodinhica i una secció de cirurgia cardíaca." 

Un altre capdavanter destacat de la cirurgia cardíaca a Catalunya és el doc- 
tor Puig Massana, sblid cirurgih general, format amb el doctor Masferrer, 
que es dedicava a la cirurgia cardio-vascular. Estava en contacte amb l'esco- 
la de LiÓ. Al costat dels doctors Murtra Ferré i Castells Cuch, havien iniciat 
la cirurgia cardíaca a cor obert i cirurgia experimental a la clínica "L'Alian- 
qa" de Barcelona i en el Servei de Cirurgia de Pi Figueras de 1'Hospital de la 
Santa Creu i Sant 

Quan es va pensar en la substitució de Piulachs, al capdavant del Departa- 
ment de Cirurgia Cardíaca, del Centre Quirúrgic Sant Jordi, es va nomenar a 
J. Simón Lamuela de sblida formació cardiolbgica i gran hemodinamista, el 
10 de marq de 1966. Havia estat Resident de 1'Institut Nacional de Cardiolo- 
gia de Mbxic i havia treballat a Cleveland - Ohio U.S.A. i es nomenh el 
doctor Puig Massana com a cirurgih de la institució. Els resultats quirúrgics 
inicials del doctor Puig Massana van ser espectacularment bons essent du- 
rant un temps, el Centre Quirúrgic Sant Jordi un referent per la cirurgia car- 
díaca de tota la península. 



3. INSTAURACIO D'UN DEPARTAMENT DE CIRURGIA CARDI- 
ACA. 

Pels fets exposats, fins als anys vuitanta, 1'Hospital Clinic Universitari de 
Barcelona no va tenir un departament de Cirurgia Cardíaca. En els anys 
setanta existia un important Departament de Cirurgia Vascular sota la direc- 
ció del doctor Vidal i Barraquer. Arran de la seva defunció, el doctor Fran- 
cesc Navarro López, va plantejar la idea de crear un Departament de Cirur- 
gia Cardio-Vascular, seguint el model nord-americh. Per problemes de con- 
cepte, part dels angiblegs catalans, es van enfiontar a aquesta idea. El pro- 
fessor Pera va comprendre que de la seva creació depenia el desenvolupa- 
ment de la Cardiologia a 1'Hospital Clinic i va ajudar eficaqment a la conse- 
cució d'aquest Departament de Cirurgia Cardio-Vascular. 

Fins aleshores, Navarro estava obligat a enviar els pacients que requerien 
tractament quirúrgic, fora de llHospital, a "Sant Jordi" o a "Sant Pau". El 
doctor Mulet, format als U.S.A. amb Roc Pifarré, va ser l'encarregat d'orga- 
nitzar i dirigir el Departament. Aquesta tasca no va ser gens fhcil sinó molt 
Ardua fins a aconseguir hores de quirbfan per poder realitzar les intervenci- 
ons. La primera intervenció amb extracorpbria es va realitzar el 22 d'octubre 
de 198 1, i fins passats deu anys no es pogueren efectuar en el mateix dia, 
dues intervencions a cor obert. Els inicis de la cirurgia cardíaca a 1'Hospital 
Clinic són posteriors als de 1'Hospital Dos de Maig, Hospital Vall dYHebron, 
al Centre Quirúrgic Sant Jordi i a 1'Hospital de Sant 

Llastimosament, per I'oposiciÓ dels responsables de la cirurgia general, la 
cirurgia cardíaca de 1'Hospital Clinic va néixer trenta anys més tard del que 
podia haver estat, essent l'últim hospital de tercer grau de Barcelona amb 
cirurgia cardíaca. 
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EL SERVEI D'ANATOMIA PATOL~GICA DE L'HOSPITAL 
CLINIC DE BARCELONA ELS ANYS 50's DEL SEGLE XX. 
RECORDS D'UN ALUMNE INTERN 

Jacint CORBELLA i CORBELLA 

Inici. Vaig comengar a estudiar medicina el setembre de 1953 en el curs que 
aleshores es deia "comú", i que ho era per a diverses llicenciatures de 
cikncies, farmdcia i medicina. Calia aprovar cinc assignatures, per6 els de 
medicina amb quatre en teníem prou, perquG no havíem de fer geologia. Es 
feia a l'edifici de la plaga de la Universitat. L'any següent, l'octubre de 1954, 
vdrem comenqar el segon curs, ja a l'edifici del carrer de Casanova, amb una 
porta d'entrada, que encara és igual, darrera unes columnes d'estil grec. 
Teníem quatre assignatures: Anatomia I i TGcnica Anatbmica I, Fisiologia 
General (o Fisio 1) i Histologia. Els exdmens foren el maig i juny de 1955. 
El mateix dia que vaig tenir la papereta d'aprovat d'Histologia vaig anar a 
veure el doctor Sdnchez Lucas, per demanar-li d'entrar intern al servei 
d'autbpsies. No volia interns si no tenien aprovada aquesta assignatura. Em 
va dir que ja eren molts, perqui: hi anava tan tard (finals de juny), li vaig dir 
que la papereta l'havia tingut aquell dia. I crec que amb poques 
explicacions, em va dir, més o menys, "Vaya a ver a Manolo de mi parte. 
Uno más" . Manolo Garcia era el bidell d'autbpsies, que ja coneixia una 
mica. I així, sense més embuts ni cerimbnies vaig comenqar. 

La part de baix del servei: les autdpsies 

L'espai. La sala d'autbpsies estava a la planta baixa de l'edifici de la 
Facultat, i s'hi entrava per una porteta petita, de hsta que semblava vella 
rnalpintada, gairebé sempre ajustada. Estava, per entendre'ns aleshores, 
entre l'estitua del "Nobili viro" i la porta de Fisiologia, just per sota de 
l'entrada, en el pis de dalt, de la cdtedra de Fisiologia. Ara, avui febrer de 
2006, correspon a la.zona de facultat que esta tancada, amb el "Nobili Viro" 
a la presó, a les fosques, i en zona que podria correspondre a on s'ha anat 
posant l'ldibaps, tot i que per dalt. 

Quan s'entrava hi havia un corredoret curt i estret. A la dreta hi havia el 
forat d'un muntacrirregues sense baranes, que donava a la planta inferior que 



era el veritable dipbsit de cadhvers. Passant per sobre del muntackegues 
es podia accedir a la part que era de 1'Institut Anatbmic Forense, on es feien 
les autbpsies judicials. Per a nosaltres, els interns, estava gairebé prohibit 
anar-hi; tot i que no passava res i al cap del temps va ser lloc de treball meu 
com a metge forense de Barcelona. 

A l'esquerra hi havia, de seguida, una sala relativament Amplia, que tenia 
una taula de marbre al mig, per a fer autbpsies, a la dreta una "escalinata", 
amb baranes de ferro, o si més no methl.liques, amb cinc o sis files. Servien 
per a posar-s'hi els alumnes, perb vaig veure poques vegades fer-hi 
prhctiques. En tot cas jo mateix n'hi vaig fer al cap d'uns anys com a 
professor de medicina legal. Més cap el fons hi havia una altra taula, amb la 
mateixa utilitat. I a l'esquerra d'aquest fons hi havia una sala bastant gran 
amb quatre, o cinc, taules de marbre també per a autbpsies. Hi havia doncs 
sis, o set, taules, si no ho recordo malament, que bastant sovint havia vist 
totes plenes, més els dilluns o algun dia després de festa, perquk els morts 
no feien festa i els cadhvers s'acumulaven. 

Hi havia, sense excés, perb suficients, elements de neteja en forma de 
piques, i dotació d'aigua suficient per a netejar el que s'estava fent. A la 
part de dintre hi havia també alguna petita dotació de laboratori, una bhscula 
per a pesar, algun material de cura si ens fkiem mal, i cap el fons de 
l'esquerra algun armari per a guardar l'instrumental. 

Aquest era l'aspecte fisic del lloc on vaig passar uns quants anys anant-hi 
gairebé tots els dies de feina, al mati, i bastants que no ho eren, perb es 
podia treballar, sobretot a l'estiu. 

Les persones. En el servei hi havia alguns interns, estudiants més grans que 
jo, perb la majoria venien molt poc, i en tinc un record eschs. En canvi un 
parell eren molt actius i ensenyaven bastant, es deien Roca i Reñé. Joan 
Roca crec que era del Maresme, potser de Sant Pol, i és el qui em va 
ensenyar més coses al comengament. Calia aprendre la tkcnica, primer com 
s'obria el cadhver, després treure les vísceres, serrar el cap, treure el cervell, 
posar-ho en una tauleta de fusta, perquk els metges que venien poguessin 
veure les lesions. S'havia d'aprendre doncs una feina mechica, que no era 
pas massa complicada, perb calia tenir-hi un cert habit. Roca ho feia bé, tan 
fhcil, que no semblava ni que ho ensenyés, perb va ser un bon docent 
prictic. Alguna vegada, poques, li agradava mostrar la seva facilitat. Era un 
bon dissector. Va estar un temps, després devia fer altres coses perquk el 
vaig perdre de vista, tot i que vaig estar bastant temps en el servei. Reñé era 
per l'estil, perb el veia menys. També en sabia bastant. Després tampoc el 



vaig veure més. Sembla que quan ja estaven a les clíniques els interns 
deixaven d'interessar-se per l'anatomia patolbgica. A dalt, i en parlaré 
després, hi havia, gairebé acabant la carrera (van acabar el 1956), Enric 
Cañadas i Lluís Callis, que no baixaven gaire. Aquests eren els estudiants 
més grans. Dels metges ja en parlaré després, quan tracti del laboratori. 
Vaig entrar en el servei per un cert mimetisme amb l'únic estudiant de 
medicina que coneixia quan vaig comengar a la facultat, Carles Sabater 
Almarza, bon amic que després es dedica a la traumatologia, en part també 
la d'origen laboral. 

També hi havia alguns companys de curs i després altres més joves, que van 
entrar més tard. Entre els del mateix curs recordo bé a Robert Ramon i 
Soler, que també venia els dies de festa, i vem fer moltes autbpsies junts, o 
al costat. Després ha fet una brillant carrera com a traumatbleg, cap de 
servei, al Clínic. També Pere Harster i Nadal, després estomatbleg, que fou 
president del Colalegi de "dentistes". Era una activitat que ja feia el seu pare, 
i tenia una visita important al Passeig de la Bonanova. També el seu gemA 
Jordi, una mica més jove. Del curs també va estar-hi un temps Joan Claudio 
Rodríguez Ferrera, més tard hematbleg bastant actiu. I a dalt., més per 
histologia que per autbpsies, Carles Sanpons i Salgado, que ja esmentaré 
després. Com que vaig estar alguns anys en el servei, quedant-m'hi després 
d'aprovar l'assignatura dlAnatomia Patolbgica, quan gairebé tots acabaven 
aquesta etapa, i passaven a l'hospital, a les sales, vaig conkixer altres interns 
més joves. Del curs següent, el de sota, hi havia Eduard Llauradó i Miret, 
que vivia al comengament de la carretera de Sants i amb qui baixava forga 
vegades caminant fins a la plaga d'Espanya. També Agustí Chela i Quevedo, 
el més amic d'aquells anys. I Josep Visa Miracle, després cirurgia de 
lfHospital, professor titular de cirurgia. Molts d'ells (Ramon, Llauradó, 
Chela, Visa, altres), van seguir amb el bisturí a Urghcies de Cirurgia i van 
fer carrera com a cinugians. I encara Ramon Vilalta, i també Josep Eche i 
Llena, que al comen~ament no li agradaven gaire els morts i després va fer 
oposicions de metge forense, tot i que li importava més la psiquiatria que 
l'autbpsia. Entre els més joves encara Miuius Petit, Núria Sendra i Carme 
Benasco. I encara més tard Antoni Palacin entre els que es van quedar al 
servei. 

El bidell, o mogo d'autbpsies, era Manolo. Vaig tardar anys a saber que es 
deia Manolo Garcia. Era petit i prim, amb ulleres gruixudes, amb visió 
difícil, potser amb residus de tracoma, i molt treballador. També treballava 
a l'hstitut Anatbmic transportant cadavers. Tenia bastant bon caracter, 
encara que no tothom pensava el mateix, i jo m'hi entenia bé, potser perqui. 
no tenia el complex de superioritat d'alguns metges. Patia una estenosi 



mitral, que crec va ser la causa de la seva mort al cap dels anys. Quan vaig 
deixar el servei vaig continuar en contacte amb ell, perqub mantenia relació 
amb els metges forenses. Alguns anys més tard va tenir un accident, caient 
per aquell muntachegues, i trencant-se algun os. Me n'ha quedat un bon 
record de persona maltractada per la vida. A la banda de Medicina Legal, i 
aleshores jo hi tenia poc tracte hi havia dues persones que atenien els 
familiars i algun mosso que portava cadivers, entre ells el Martin, que 
també treballava a Urgbncies, i va morir al cap d'uns anys per una malpraxi 
hospitaliria. 

Com funcionava la feina. Normalment cada dia, al mati, es feien les 
autbpsies de les persones que havien mort el dia abans o aquella nit a 
I'hospital. Comengivem cap a les vuit, quarts de nou, i fins que s'acabava, 
que solia ser a mig mati, o més tard. Jo personalment pricticament mai 
m'havia ocupat del rellotge mentre feia autbpsies. M'interessava estar-hi i 
com més feina hi havia podia aprendre més. Vaig entrar un estiu i per tant 
teníem temps lliure per a aprendre. Quan va comengar el curs següent ja hi 
havia agafat l'hibit i m'interessaven més les autbpsies que les classes, tot i 
que procurava compaginar-ho be. El procediment era gairebé sempre el 
mateix, perb amb diferbncies importants segons el servei de procedbncia del 
cadiver. En els que venien de les citedres de medicina els metges i el propi 
catedritic tenien molt interbs per l'autbpsia i cadascuna era una lliqó prictica 
molt útil per a un estudiant. Els de cirurgia no solien venir gairebé mai. Les 
autbpsies de pediatria també tenien molts metges per a veure-les, i s'hi 
aprenia, tot i que era més difícil trobar lesions macroscbpiques variades. Hi 
havia molt del mateix, o ens ho semblava: pneumbnies i més pneumbnies, si 
més no terminals. Alguns serveis eren molt selectius, així el de 
neurocirurgia només volia els cervells que s'enduien en uns recipients grans. 
Altres tenien poca mortalitat. I alguns tenien intern propi per a les seves 
autbpsies, com el de Patologia Mbdica del doctor Soriano, que tenia un 
intern propi, el després doctor Cavallé. 

L'intern havia de fer de dissector, o prosector. Ho obria i tallava tot, extreia 
les vísceres, les posava sobre les taules de fusta, serrava el cap, també 
mostrava el cervell, pesava els brgans, feia els talls que calia i també 
buscava el que li demanaven, i no era tant habitual, com ara la suprarenal o 
el pincreas. Més tard ja els treia de rutina i estalviava peticions. Quan 
s'havia acabat el Mano10 guardava les vísceres, no pas sempre amb el rigor i 
exactitud necessaris i l'intern escrivia un informe en el llibre d'autbpsies, 
manuscrit, i amb lletra més o menys llegible. Jo si tenia temps els feia 
bastant llargs, perb sense passar-me d'una pigina. La pigina següent ja 
estava marcada per a un altre. Cap el final ja els sabia fer, i no em calia 



demanar res, perb al comengament havia d'estar molt atent al que deien els 
metges, per a posar el mateix. De tota manera les lesions més usuals (cirrosi, 
methstasis hepitiques, pneurnbnies, estenosi mitral, atrbfia renal...), 
s'aprenien bastant de pressa. Ja he dit que bastants metges dels serveis 
solien venir, baixar a autbpsies, i aquí si que hi havien diferbncies. 
Comentaré amb algun detalls els diversos serveis i el que en recordo. 

Del que me n'ha quedat més record és de la Clínica Mbdica A, que portava 
el doctor Agusti Pedro i Pons. Venia prhcticament sempre, voltat d'un estol 
llarg de bates blanques. Avisava I'hora en que vindria, normalment cap a 
mig matí. Era amable, no mantenia massa disthncia, o jo no ho captava, 
preguntava i explicava. Amb ell, a autbpsies, hi vaig aprendre molt. Si 
t'equivocaves en alguna cosa no en feia cap problema i s'explicava molt bé. 
Quan una malaltia, una cirrosi per exemple, o un cincer amb methstasis, o 
una patologia valvular cardiaca, l'havies vist unes quantes vegades, i sentit 
explicar-se, ja I'aprenies. Recordo també en Pere Farreras, que donava la 
impressió que sabia molt i bastants altres. Ara m'és dificil separar les 
imatges d'haver-10s vist a autbpsies, o després al cap del temps a les sales, o 
ja com a metge en altres situacions. Peri, dels qui recordo visualment més 
en aquell espai d'autbpsies citaria a Anicet Puigdollers, Eudald Gri, Alfons 
Moraga. Lluís Reitg, Agustí Codina, Ciril Rozman, Ricard Bacaidí, Gerard 
del Rio, Nicolau Magriñh, Clara Roy. Alguns no deien res. 

L'altre servei de Patologia Mbdica del que es feien bastantes autbpsies, amb 
assistbncia del "jefe" era el del doctor Joan Gibert Queraltó. També 
s'explicava bé i s'hi aprenia bastant. La feina era relativament semblant al 
cas anterior. A vegades venia amb el doctor Paravisini, que era cirurgii 
cardíac, i parlava bastant i bé. També recordo el doctor Robert Nolla, el seu 
germh Joan, més jove, i a Ferran Fernández Nogués, potser el més amable 
de tots. També Joaquim Tornos, que no parlava massa. El servei de 
Patologia Mbdica del doctor Soriano tenia el seu propi intern, Cavallé, i no 
hi hagué mai cap problema. 

De Patologia General, el catedritic era el doctor Arturo Fernández Cruz, i 
era com els altres esmentats, perb amb la diferbncia que venien bastant 
menys. En aquests casos I'intern podia dedicar tot el temps que volia a 
buscar el que t'interessava en el moment, o a fer dissecció. Els de cirurgia ja 
he dit que venien poc. En el cas de neurocirurgia ja he dit que s'emportaven 
el cervell. Perb me n'ha quedat una impressió diagnbstica clara: gairebé 
sempre hi havia una sang molt fosca, fluida, no coagulada. Eren els 
cadhvers que podien embrutar més, per la manca de coagulació. Després, 
quan he fet de metge forense, he vist que aixb era tipic de les morts per 



asfixia. I quan he hagut d'explicar aquestes lesions m'ha vingut sovint la 
imatge vista als vint anys dels operats pels neurocinxrgians. El cap del servei 
era el doctor Adolf Ley, home amable que venia algunes vegades. 

Les autbpsies de les sales de parts i ginecologia eren poc freqüents, perd 
solien ser interessants, perqub era un altre tipus de patologia. I les de 
pediatria ja les he comentat. 

La manera de fer les autdpsies. La t2cnica. Els guants. Les autbpsies es 
feien de manera directa, sense protecció, és a dir sense guants, amb les mans 
directament. Ni se'n parlava dels guants i no es tenia sensació de risc, tot i 
que al Mano10 li faltava alguna falange per infecció adquirida pel treball. 
Molt excepcionalment, en el cas d'alguna sepsi es feien servir aquells guants 
gruixuts que també serveixen per a rentar plats. Perb amb les malalties 
corrents, ni amb la tuberculosi, o les lesiones del fetge, alguna hepatitis, ni 
amb tumors o leucbmies, ens preocupava aquest punt. Després, com a 
metge forense he seguit amb aquest costum, en la prhctica d'autbpsies en 
partits judicials on predomina el medi rural, o en els anys de forense de 
Barcelona. Ara no ho faria, perb tampoc tinc sensació d'haver fet massa 
imprudencies. Crec més aviat que ara la situació, el risc, és diferent. 

L'autbpsia comenqava directament amb la incisió mitja llarga per obrir el 
tronc. Només més tard, amb la visió de forense, he vist la importhcia de 
l'examen extern. Vhiem les livideses, o la taca verda abdominal, perb no es 
valoraven. La incisió mitja, de la depressió supraesternal al pubis se solia fer 
si es podia amb una sola incisió ripida, el que ja indicava una certa prActica. 
També calia que el ganivet tallCs bé. A seguit es despegava la pell de les 
costelles i es tallava el "peto esternocostal". Calia anar amb compte si es 
feia amb el costotom (com una tisora d'esporgar) si es tallava per les 
costelles, amb el risc de les esquirles que podien rascar la pell o bé es feia 
pel cartílag, que quedava més net perb l'obertura era més petita, tot i que 
suficient. Calia desarticular la clavícula i treure el peto. 

Aleshores ja se seguia pel tbrax, despegant els pulmons. Ben sovint hi havia 
adherkncies pleurals i no vaig veure fins que feia necrbpsies de traumitics, 
com a metge forense, que moltes persones normalment no tenien 
adherbncies. Ara les coses han canviat. Trkiem els pulmons, es pesaven i es 
tallaven. Després venia el cor. Primer només obríem les quatre cavitats i les 
sortides de I'aorta i la pulmonar. Va ser el doctor Ribas Mujal qui em va 
ensenyar, al cap de bastant temps, a obtenir més dades de l'examen del cor, 
amb la dissecció acurada de les coronhies. 



Després se seguia amb l'abdomen. L'estómac es tenia poc en compte. Va 
ser més tard amb la necessitat de la investigació del contingut, per interbs 
mhdico legal que vaig obrir més estómacs. El budell si es podia es deixava 
de banda, i si calia t'hi entretenies, perb sense massa afició. Els ronyons es 
podien treure ficilment per via directa, amb despegament manual si era 
ficil. Perb si es feia així perdies les relacions de les suprarenals i després 
podia haver-hi feina a trobar-les si algú les demanava. Pel que fa als 
ronyons era un temps anterior a l'hemodillisi i el trasplantament, i no era 
pas excepcional veure ronyons molt petits, alguns de menys de 50 grams. 
Les atrbfies renals per les nefritis, el mal de Bright antic, eren lentament 
mortals. És un exemple de com varien les patologies. El phcreas es veia 
més bé al comengament, obrint l'epiplon. La melsa gairebé mai plantejava 
problemes, tret que estigués molt tova i aleshores es trencava. L'aparell 
genital femení se solia mirar de pressa, excepte si es demanava 
expressament. En el cas del masculí el doctor Gil Vernet, catedritic 
d'anatomia, tenia un intern propi que li extreia les peces pels seus estudis de 
la prbstata. 

Aquest era el sistema que feia servir al comengament. És la thcnica de 
Virchow, traient cada brgan independent. Més tard el doctor Ribas em va 
ensenyar la thcnica d'evisceració total de Rokitansky, que és més lenta i 
laboriosa, perb permet uns estudis de relacions diferents, comengant pels 
plans posteriors, i es poden veure bé l'aorta , la cava, i altres aspectes. Ara 
prefereixo aquesta, més si cal ensenyar a algú a obtenir més dades. 

Després calia fer l'informe, ja esmentat. M'entretenia més en la descripció i 
resum diagnbstic de les lesions que es trobaven, que no pas en la causa final 
de la mort. 

La part de dalt del servei. El laboratori 

L 'espai. Fins ara he parlat de la part de baix, la que en podem dir d'anatomia 
patolbgica macroscbpica. A dalt, al primer pis, hi havia el laboratori, bastant 
gran. Era la part d'estudis amb el microscop. S'hi entrava per una porta molt 
gran, de fusta, pintada de negre. A dalt, per fora, hi havia el nom de la 
cltedra, que no recordo exactament com ho posava, i el del catedrltic. 
Estava l'angle, per la part interna, que seria de "Casanova-Cbrsega". Just a 
l'entrada hi havia un petit distribuidoret. A la dreta la porta d'entrada real del 
laboratori, amb una peqa bastant gran, com a rebedor ampli. A la dreta la 
paret estava coberta per armaris de fusta, no massa bona, amb un pany o 
candau, que servia per a cada metge o intern del servei. N'hi havia bastants, 



potser vuit o deu, i eren suficients. A l'esquerre hi havia dos laboratoris, 
tampoc petits, amb les portes sempre obertes i separació de vidre glaqat, que 
deixava passar la claror per6 no es veia el que hi havia a dins. Al primer hi 
havia alguns metges, perb no podria dir que l'ocupessin, entre ells els 
doctors Esteba i Moragas. El segon era el despatx del doctor Ribas, per6 hi 
entrava i treballava qui volia. Només estava realment reservat, i no hi 
entravern, el despatx del "jefe", que també solia tenir la porta oberta. Aquest 
despatx estava a la banda dreta del rebedor, després dels armaris. I al fons hi 
havia un laboratori ampli, amb claror i finestres que donaven al carrer de 
Casanova, on hi havia les laborantines que preparaven les bibpsies que 
diagnosticava el doctor Shchez Lucas. Hi havia alguns elements, com el 
micrbtom de congelació, que es feia servir habitualment per a les bibpsies, 
l'estufa per a fer les inclusions, que eren més cosa del doctor Ribas, una 
taula negra grossa al mig i altres estris, a més de moltes "poiates", amb 
rajola blanca. Al fons a la dreta hi havia una pica molt gran, amb un aixeta 
per la que sovint hi passava el corrent elkctric: enrampava una mica. 

El catedriitic: el doctor Sdnchez Lucas. El catedratic de l'assignatura (les 
assignatures, perquk eren dues, una a segon curs, la histologia i una altra a 
quart, l'anatomia patolbgica) era el doctor Julio Garcia Sánchez-Lucas. 
Sempre li vaig sentir dir "doctor" i mai "professor". Aixb correspon a un 
altre estil. Havia nascut a León el 1901. Va estudiar a Madrid, i havia estat 
membre de les joventuts mauristes, segons havia explicat alguna vegada. 
Fou deixeble de Pio del Rio Hortega, i més d'una vegada, en públic i en 
privat, li havia sentit alabar el seu mestre, mort a l'exili l'any 1945. 

En acabar la carrera va anar a Alemanya on va treballar bastant temps. 
Explicava poques coses d'aquell temps, perb si que per a fer les autbpsies 
mai es posaven guants. Quan va tornar va guanyar la plaqa de cap de servei 
d'anatomia patolbgica de l'hospital de Valdecilla de Santander, on coincidí 
amb Manuel Usandizaga, que després també seria catedratic de parts de 
Barcelona. L'any 1942 va fer les oposicions i va guanyar la cdtedra de 
Barcelona. Aquesta estava buida des del 1936, amb la guerra, i la mort del 
catedratic anterior, Angel Ferrer Cajigal, a Burgos, el mateix any, 
probablement per una tifoidea. Després de 1939 es feu c h e c  de la catedra 
el doctor Diego Ferrer, que ja estava amb Cajigal. Ferrer es presenta a les 
oposicions, perb no les guanya, tot i que hi havia tres places. Fou catedrdtic 
més tard, el 1947, de Cadis. 

Sánchez-Lucas era un home no gaire alt, bastant gros, i calb. Tenia aspecte i 
fama de ser autoritari i ho era bastant, perb en moltes coses deixava fer a la 
gent. Ensenyava bé, i les seves classes eren, junt amb les de Valdecasas, les 



més aprofitables del que era el primer cicle, o cursos de bbiques. 
Explicava senzill i clar, o al menys aquest n'és el meu record. La histologia 
la feia gairebd tota ell, perb la part d'embriologia, més pesada, la deixava al 
doctor Ribas, que era l'adjunt. Les classes d'anatomia patolbgica les feia 
també practicament totes ell sol. Si algun dia no podia venir les feia el 
doctor Siper. Sempre feia les classes d'hora i les d'histologia eren a les vuit 
o les nou del matí. 

Els examens eren relativament ficils. Per l'anatomia patolbgica hi havia un 
qüestionari, llarg, de més de cent preguntes, que corresponien a temes del 
llibre de text, el Ribbert Hamperl, i per tant facils de preparar. En la 
correcció no era ficil, perb tampoc cap os. Sánchez Lucas havia tradui't 
bastants llibres de l'alemany, entre ells l'esmentat de Ribbert, que era un bon 
text, del que els alumnes només havíem d'estudiar la part general i molt poc 
més. Va ser degh de la facultat de 1957 a 1968 i va morir, de sobte al mati 
quan es preparava per anar a la facultat, el dia de comenqament de curs, el 
15 d'octubre de 1969. 

En el despatx del catedritic hi havia un altell, que estava ple de separates i 
treballs. Hi anivem poc i em semblava que no estava pas massa ordenat. A 
baix també hi havia armaris amb llibres, no excessius, i els llibres dels 
diagnbstics. 

Les biopsies. En aquests llibres, que estaven relligats i eren gruixuts i de 
fulles tamany quartilla, perb dreta, hi havia les peticions de bibpsies, les 
dades, i un petit informe amb al diagnbstic. Sánchez-Lucas feia informes 
ben clars, perb amb una descripció curta. Les preparacions estaven en un 
altre laboratori. Els interns podíem agafar-les, mirar-les i veure el diagnbstic 
del "jefel'. Ho deixava consultar sense posar-hi cap dificultat, i al cap del 
temps s'acabava aprenent, si més no els diagnbstics més freqüents, que eren, 
entre altres, els epiteliomes espinocel.lulars, les lesions tuberculoses amb les 
cbl.lules gegants, els processos inflamatoris o hemorrigics. Eren bibpsies, 
material procedent de malalts de l'hospital. En canvi no hi havia material 
d'autbpsia, més que molt rarament. Si volies t'ho havies de fer, i al final en 
moltes ho mirava jo mateix. 

Les preparacions. Una altra cosa que vaig aprendre és a fer les 
preparacions. De fet me'n van ensenyar les laborants. Calia posar les peces 
que volia estudiar en formol, en talls més aviat petits i millor que fossin 
prims. Al cap d'un parell de dies ja es podien posar en el micrbtom de 
congelació i tallar ben fi. La miquina anava bé i solíem fer talls que devien 
ser de menys de 10 rnicres. Aleshores calia tenyir-10s i el procediment més 



usual, gairebé Únic en les tincions de rutina, era la tkcnica d'hematoxilina- 
eosina. Era bastant ripida, no costava pas gaire, es muntava bé i es podia 
mirar aviat. Després comentivem el que es trobava. I en conjunt es podia 
aprendre bastant. 

El doctor Siper. L'adjunt d'anatomia patolbgica era el doctor Salvador Siper 
Maresma. Havia estat a la clínica del doctor Ferrer Solervicens, amb qui 
havia publicat alguns treballs. Va fer la tesi sobre la malaltia de Werlhof, i 
es queixava que era un tema del que hi havia pocs malalts. Feia classe quan 
li deien, que en el meu temps era poc sovint, i era una persona una mica 
pintoresca, en tot cas no massa fixada en el servei. A part de les classes no 
semblava que hi tingués cap altra feina. Crec que feia visita particular com a 
internista. 

El doctor Ribas. Era l'adjunt d'histologia. Era de Manresa, nascut el 1922. 
Havia acabat els estudis de medicina l'any 1948, amb premi extraordinari i 
es dedich de manera gairebé exclusiva a la histologia. Tenia hsta de savi. 
Va ampliar estudis a Alemanya algun temps, no massa llarg perb repetit, i es 
dedicava principalment a estudiar. Va fer les oposicions de chtedra de l'any 
1960 i va guanyar la plaqa de Santiago. Després va anar a Sevilla i el 1971 
succei a Sánchez-Lucas després de la mort d'aquest. Ell va desdoblar la 
chtedra, primer separant Histologia i Anatomia Patolbgica, que ocuph el 
doctor Antoni Cardesa, i després Biologia Cel-lular, amb el doctor Jordi 
Domingo. Per la Histologia el succeí Jordi Marsal. Després l'escalafó de 
catedrhtics s'ha anat enriquint. Perb cal recordar que fou Ribas qui va obrir 
la porta. El doctor Ribas ha estat la persona amb qui jo he tingut més bona 
relació personal a la facultat, primer com a alumne intern i després com a 
col.laborador, en el temps curt que va fer dockncia a llAutbnoma, o més tard 
com a professor en el mateix claustre. Ja he escrit sobre ell en altre lloc, 
Ampliament, en ocasió d'un homenatge que se li va fer a Manresa. 

El doctor Moragas. August Moragas i Redecilla era més jove i més a 
l'abast. Havia acabat medicina l'any 1954 i era un professor particularment 
brillant. Donava la impressió que sabia moltes coses, que estava per sobre 
del nivell mig de la facultat i que podia fer-ho tot amb facilitat, sense costar- 
li. Donava doncs la impressió d'una persona de gran intel.ligkncia. Amb els 
anys va ser cap de servei d'anatomia patolbgica de la Vall d'Hebron i 
catedritic de l'assignatura de la Universitat Autbnoma. Era, i és, 
extremadament cordial. 

El doctor Esteba Caballeria. Es dedicava a la ginecologia, perb venia 
relativament bastant, només per dalt el laboratori. Era alt, no massa gras, 



amb bigoti prim. Si li preguntaves sempre t'explicava amablement alguna 
cosa i a vegades ensenyava coses al microscopi. 

També hi havia, més joves, perqub van acabar el 1956, els doctors Lluís M. 
Callís Bracons i Enric Cañadas Sauras. Callis es va dedicar més a la 
nefrologia infantil a la Vall dlHebron i Cañadas fou cap de servei d'anatomia 
patolbgica a Bellvitge. 

Igualment anaven pel servei, perb jo només els trobava prhcticament a les 
autbpsies, dos altres metges especialistes, un pediatre i un ORL. El pediatre 
era el doctor Agustí Pérez Soler, que volia veure bé les autbpsies dels nens, 
quan venia, i explicava les coses bastant bé. Era un bon docent. L'otorino 
era el doctor Gabriel Capellh Bujosa, que després fou cap de servei de Sant 
Pau. Jo el vaig ajudar algunes vegades a treure peces, fossin temporals o 
algun tronc cerebral que no sé qub hi estudiava. 

Les laborants eren tres aleshores. La més antiga crec que era la Loli, 
després la Pepita Carreté i la Prudencia Ruiz de Gauna. Més jove i poc més 
tard la Geno. Aquests eren els noms que feien servir. Portaven la bata 
sempre neta i blanca, perb també eren molt blanques i més d'una vegada he 
pensat, després en .fer medicina del treball, que els vapors dels dissolvents, 
entre ells el xilol, i el benzh, podien tenir relació amb aquella "blancor" i el 
cansament que a vegades explicaven. 

En conjunt hi havia bastant bon ambient, i llibertat per a fer el que volies. 
Tot i que era temps de dictadura era una facultat molt més oberta, en el 
sentit físic, que ara, sense tants controls. El conserge hi era sempre, perquh 
vivia allh, i s'hi podia anar sempre, diumenge inclbs, entrant per la porta 
normal del davant. Tenia permís per agafar la clau del laboratori i moltes 
vegades hi estava sol i podia mirar al microscopi tant com volia, consultant 
tots els llibres. Alguna vegada, no massa. també venia el doctor Sánchez 
Lucas (li devia quedar alguna cosa pendent) i la seva salutació era, més o 
menys: "Caballerete, estudiando, eh!, siga, siga". Alguna vegada invitava a 
preguntar-li alguna cosa, perb s'entretenia poc. 

De manera informal, més o menys un cop a l'any, i no ho recordo pas 
sempre, hi havia un 'sopar del laboratori, relativament divertit, en el que hi 
anaven bastants que no solien venir massa. Potser el primer va ser quan va 
treure la chtedra el doctor Ribas, el 1960. Vaig anar a a uns quants. 

Laparíperduda. El museu. El doctor Ferrer i Cajigal, catedrhtic de 1923 a 
1936, tenia més afició per les autbpsies que pel microscopi, probablement 



perqub tenia dificultat de visió. Gairebé des del comenqament va crear un 
museu d'anatomia patolbgica. Estava a planta baixa de la facultat, i s'hi 
entrava per una porta gairebé a l'angle intern de Casanova-Provenqa. Era a 
prop de l'actual porta del deganat. Agafava potser tota l'ala que corresponia 
a la banda de l'hospital, ala Provenqa, fins a la porta del mig-lateral. Vaig 
tardar molt temps a saber que hi era. La clau estava en el despatx del 
catedrhtic. Era un lloc brut, ple de pols i de moltes peces, Ara no ho recordo 
massa perquk aleshores li donhvem poca importbcia. Era més aviat una 
curiositat. Recordo uns quadres grans, que potser eren els de Letamendi. 
També que hi havia peces conservades, i papers d'exhmens d'alumnes, de 
després de la guerra. No semblava que hi hagués interbs per aquest museu i 
al cap dels anys l'espai es va destinar a l'escola d'estomatologia, i del 
material no sé el que se'n va fer. 

Vaig estar com a intern d'autbpsies alguns anys, i en el temps de les 
mbdiques feia principalment les de la Clínica Mbdica A, del doctor Pedro i 
Pons, que potser per aixb recordo més. Tenia un laboratori propi d'anatomia 
patolbgica que portava el doctor Frederic Ciscar. Jo feia les autbpsies, amb 
l'estudi macroscbpic i al laboratori del doctor Ciscar es feien les 
preparacions. El doctor Frederic Ciscar era un bon histopatbleg practic, 
sense pretensions, company i amic, des de joves, del doctor Farreras, i em 
va ensenyar bastant d'interpretació microscbpica. Hi havia una infermera o 
laborant, llAdelina, eficaq, que després vaig veure de manera esporhdica. 

Després vaig entrar a urgbncies medicina, i anava menys pel laboratori, tot i 
que mantenia la relació de les autbpsies de la Clínica Mbdica A. Quan feia 
sisb curs, el penúltim, es van convocar places d'alumne intern per oposició. 
Em sembla que hi havia tres places i la vaig treure sense dificultat. Els altres 
dos interns crec recordar que van ser Joan Pujol, que anava pel laboratori, 
no per autbpsies, i que després va fer digestiu a Sant Pau, i Carles Sanpons, 
company de curs, que va treballar a la Clínica Plató. Aleshores ja estava, 
més o menys, interessat en la política, sense que se sapigués gaire, perb 
sense interbs en sobresortir ni ser conegut. 

En resum era un servei en el que es podia treballar i aprendre, on hi havia 
bastant bona relació personal, on deixaven fer, amb una certa llibertat i en el 
que no tenia la sensació ni de ser manat ni controlat. Aquí estava la base 
dels coneixements prhctics que després em van facilitar l'estudi i l'exercici 
de la medicina forense. 
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RECORDS PERSONALS DEL SERVEI DE PATOLOGIA 
QUIRURGICA I D'URGENCIES DE CIRURGIA DE 
L'HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA. 
1952-1972 

Manuel SARRO i PALAU (*) 

Des de la perspectiva que dóna el pas del temps i la fidel membria 
d'inoblidables pigines viscudes en el Servei de Cirurgia de 1'Hospital Clínic 
i Provincial de Barcelona, intentaré reflectir en aquest escrit records 
personals que vaig viure durant 20 anys. Són un conjunt d'evocacions, 
algunes joioses i d'altres melangioses. Es pot escriure amb llapis, ploma o 
bolígraf, perb també es pot escriure amb el cor i es així com rememoraré els 
20 anys que he viscut en el Servei de Cirurgia de 1'Hospital Clinic. 

L'any 1952 el Dr. Ramon Arandes, professor auxiliar amb el Dr. Piulachs, 
va guanyar la dtedra de Patologia Quirúrgica I. Llavors es repartiren els 
quatre equips de gukdia de cirurgia, dos per a cada cdtedra. A mi em toci 
dependre del professor Arandes pel servei dtUrgtncies, perb seguint amb el 
prof. Piulachs en el servei de Patologia Quirúrgica 11, al qual pertanyia feia 
ja alguns anys. Estava així a les ordres de dos catedrdtics. Val a dir que les 
meves relacions amb el prof. Arandes sempre foren molt bones, amables i 
cordials. Era bon cirurgii, treballador incansable i exigent professor. Viuies 
vegades m'encarregi la presentació a congressos de comunicacions, amb 
l'exposició de casos quirúrgics, tractaments i resultats, assistits a Urgkncies. 
El prof. Arandes compagini la tasca de catedritic, amb les de president del 
Col.legi de Metges de Barcelona (1953-58) i la de president de la Societat 
Catalana de Cirurgia (1 971-73). 

L'ensenyament de la Patologia Quirúrgica el compartien, -anys alterns,- el 
professor Piulachs i el professor Arandes. A mi em va tocar estudiar-la amb 
el primer. Les classes es donaven en un amfiteatre que sempre estava ple 
d'alumnes. La primera fila l'omplien metges del Servei, d'algun altre 
hospital de Barcelona i de cirurgians de la província. Les classes constaven 
de dues parts; la primera era exclusivament tebrica. Les explicacions anaven 
acompanyades per uns dibuixos esquemitics que el professor feia sobre una 



petita pissarra, dibuixant molt clarament l'anatomia de les hkmies, la 
patologia vascular o els diferents tipus de gastrectomies. L'últim temps de la 
classe el dedicava a la part prhctica de l'assignatura i consistia en la 
presentació clínica d'algun malalt que tenia ingressat en el Servei. Per fer- 
ho demanava a algun alumne que volgués interrogar al malalt, explorar-10 i 
que donés la seva opinió diagnbstica. Sempre estava acompanyat per la 
col.laboraci6 de Piulachs que des del principi l'hi ensenyava a fer la histbria 
clínica, l'exploració i l'orientació diagnbstica i terapkutica. 

El conjunt, -tebric i prhctic,- d'aquelles classes, feien que l'assignatura fos 
d'una claredat i facilitat a l'abast de tot alumne que s'interessés per la 
cirurgia. 

Durant l'kpoca d'exhmens al mes de juny, alguna vegada, Piulachs feia els 
orals al vespre, al voltant de les onze de la nit, quan acabava les 
intervencions quirúrgiques a la clínica Platón. En arribar a l'aula de la 
Facultat, demanava un cafk i comengava els exhens.  A l'alumne que 
s'examinh davant meu, Piulachs l'hi va fer una pregunta i immediatament 
acluchels ulls. L'alumne, potser pensava que el catedrhtic dormia i llanga 
una llarga perorata, que no fou interrompuda, perd al final de la qual, 
Piulachs, obri els ulls i l'hi digué: "Yo no le he preguntado esto; puede 
retirarse". 

Les explicacions a classe es complementaven amb l'estudi dels seus llibres 
de "Lecciones de Patologia Quirúrgica" que han estat un exemple de 
síntesi, clarament exposats, sobre els temes fonamentals de Cirurgia i de 
Traumatologia. En el quirbfan, Piulachs demostra l'habilitat d'un gran 
cirurgia que confirmava l'aforisme de que "el que diagnostica correctament 
opera clarament". En la magnífica monografia del Dr. Victor J. Marí i 
Balcells, "La cirurgia Catalana des del segle XIX fins als nostres dies", 
l'autor resumeix la personalitat de Piulachs escrivint: "era un home de gran 
erudició i membria. I un gran mestre, doncs sabia organitzar els immensos 
coneixements, sintetitzant-10s per a transmetre'ls als estudiants". Per las 
lligons tan ben explicades i fhcils de comprendre vaig pensar en dedicar-me 
i aprendre la cirurgia que s'ensenyava a 1'Hospital Clínic de Barcelona. 

Centrada a 1'Hospital era pel carrer de Casanova, única per poder entrar. A 
la porta s'era rebut pel porter que preguntava a quin Servei es volia anar, i 
amablement Vindicava l'accés. El porter era en Quimet Noguera que durant 
més de quaranta anys complia la seva funció amb una amabilitat i efichcia 
que el van fer famós i popular entre tots els metges del cos facultatiu de 
l'hospital. En Quimet era manc del brag esquerre i sempre portava la 



mhega de la jaqueta endinsada en la corresponent butxaca. Saludava als 
alumnes interns com si fossin els seus fills; als metges els saludava 
esmentant el seu cognom i portant-se la ma dreta a la gorra i als catedratics 
els rebia traient-se la gorra i honorant-10s amb el títol de professor. L'actitud 
d'en Quimet representava l'entrada a un centre on regnaven el respecte, 
l'amabilitat, l'ordre i sobretot, la humanitat de la qual va ésser un digne 
representant. 

A l'inici dels anys 50 vaig demanar per formar part del servei de Patologia 
Quirúrgica com alumne interí. La primera setmana del "meu carrec" ja 
tingué la primera experibncia passant visita a la sala d'homes on em varen 
destinar. Era una gran sala amb 25 6 30 llits, posats tots perifbricament i 
perpendiculars a les parets del recinte. A les 7 del matí, la monja resava el 
Sant Rosari acompanyada en l'oració per tots els malalts que podien fer-ho 
des dels seus llits. Al finalitzar la pregaria es repartia el desdejuni de 8 a 9, 
els interins i les metges de les diferents sales passaven visites per preparar la 
presentació dels malalts, en el pas de la visita general que comandava 
Piulachs i que les composaven uns vint metges de les especialitats de 
Cirurgia General, Traumatologia i Cirurgia dYUrgbncies. En total es passava 
visita a les grans sales d'homes i dones i al final al Servei dYUrgkncies. Tot 
el mati es dedica al pas de visita general, un cop a la setmana, en el que cada 
metge presentava els malalts dels que era responsable. 

El pas de visita més exigent i meticulós es feia al servei d'urgbncies. Era el 
lloc on operaven els cirurgians més joves, metges interns de Cirurgia que 
guanyaven per oposició la plaqa, perb que la seva practica quirúrgica era de 
poca experibncia. Piulachs ho sabia, fou cirurgia de gukdia, a l'iniciar-se la 
guerra civil espanyola l'any 1936, Piulachs fou el gran enemic de l'error 
mbdic. No tolera mai cap deficibncia en l'actuació quirúrgica. El seu 
caracter era dur i les amonestacions als metges que realitzaven 
involun~ament  alguna incorrecció professional eren molt rigoroses. Ell 
mateix reconeixia que no era un mestre de guant blanc, perb deia que quan 
la recriminació era tendre s'oblidava facilment i quan era dura, inflexible i 
plena de raó, el metge la recordaria sempre, per la qual cosa no la repetiria 
mai, i de retruc, el malalt hi sortiria guanyant. 

Piulachs fou sovint recriminat en la seva activitat professional. No entraré 
en qüestions personals ni de forma, no obstant, tothom que el conegué estari 
d'acord en que fou un professor d'excepció, un dels millors cirurgians de la 
seva 6poca i un indiscutible savi en el mes ampli sentit de la paraula. En un 
congrés de cirurgia celebrat a Madrid, vaig sentir que tots els cirurgians 
assistents, comanats pel prestigiós catedratic de Madrid, el professor Vara 



López, el nomenaven Don Pedro com a homenatge a una persona que 
sobrepassa tots els títols universitaris i que el seu nom, presidit pel Don, li 
donava el més alt prestigi a la seva gran personalitat. Llavors vaig pensar, 
amb tristor, que ningú és profeta a la seva terra en veure que era més 
reconegut, admirat i respectat fora de Catalunya que en ei seu propi país. 

Hi hagueren dures controvbrsies entre crítics i defensors durant la vida 
professional de Piulachs. Solament hi hagué unanimitat en considerar-10 
com un gran mestre de cirurgia i un bon cirurgid. Amb tot i que poques 
vegades es ressaltin l'aspecte d'humanitat, que deixa palbs en diferents 
escrits. 

Ben coneguts foren els seus llibres de Patologia Quirúrgica. Marcaren una 
llarga bpoca en que tingueren vigbncia; perb la cibncia evoluciona, canvia, 
es transforma, deixa d'ésser veritat el que en un temps fou irrefutable. Els 
actuals coneixements cientifics han esborrat teories, conceptes, mbtodes 
diagnbstics i terapbutics que no fa gaires anys es creien fonamentals. 

Piulachs ens dond a conkixer els seus llibres, no científics, que escrigué amb 
els sentiments que no són transitoris ni efimers, i que van units íntimament a 
cada ser hum$ des de el principi al final de la vida. L'any 1970 guanyi el 
Premi de Poesia Ciutat de Barcelona amb el llibre "El viento encadenado "; 
en el capítol "Poemas Tristes" es refereix desganadament a l'amor, la 
soledat, les penes i els abandons. Amb els mateixos sentiments descriu en: 
"Elegia a la muerte de una esposa", que dedicti al Dr. Manuel Bastos 
Ansart, quan mori la seva esposa en accident. El Dr. Bastos fou un 
reconegut traumatbleg espanyol, injustament tractat per la política, i que 
Catalunya l'acolli personalment i professionalment, on visqué fins el seu 
final. L'any 1968, la Societat Catalana de Cirurgia, l'hi concedí el Premi 
Virgili. 

L'any 1974 en el discurs com acadbmic electe de la "Real Academia 
Nacional de Medicina", Piulachs llegí i publica el llibre, "El sentido del 
dolor", fent referbncia al dolor anímic i corporal. Dona al dolor els valors 
morals i anímics que ens pot oferir perqub amb la seva comprensió i 
companyia evitem de viure en la inútil soledat d'una vida sense sentit. 

L'article titulat: "A 10s estudiantes que quieran dedicarse a la cirugia ", esta 
escrit amb l'hnima d'un home que dedica la seva experibncia explicant el 
dificil i llarg camí que hauran de recórrer per aconseguir un ideal molt 
exigent i que sempre els demanara esforq i sacrifici a través de l'amarga 
sendera de la soledat. 
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Quan Piulachs fou avi per primera vegada, l'any 1976, dedicl al seu nét 
Xavier el llibre "La luna salió del campo y otros versos para niños ". La 
tendresa i l'afecte a l'infant són l'expressió d'un home que estima i que se 
sent avi per damunt de tot. 

Bastants articles més escrigué sobre el valor de la persona humana. La 
primacia del malalt per sobre de la malaltia que senyala en els escrits 
referents a "El sentido humano en la clínica", "La enfermedad y su 
tratamiento", "Valor de la obsewación en la clínica", "El corazón y su 
historia ", i d'altres. 

L'aspecte humanístic de Piulachs fou poc conegut, i en conseqübncia, no 
valorat. Per altra banda, s'ha de dir que l'hurnanisme formava part d'un 
grup d'homes que ensenyaven la Medicina a 1'Hospital Clínic de Barcelona, 
perb no en exclusivitat sinó formant part de l'educació d'uns metges amb 
uns sentiments que els ajudessin a consolar, quan ja no podien fer res més 
per guarir. 

L'afició de Piulachs als llibres fou ben coneguda, incunables, llibres 
bellament il-lustrats, de literatura catalana en primeres edicions o llibres 
antics de cirurgia, eren la seva predilecció. Varies vegades el vaig 
acompanyar, els diumenges al matí, junt amb el seu amic Sr. Ramon 
Amposta, al mercat de llibres vells de Sant Antoni. Totes les parades eren 
plenes de munts de llibres de totes classes. Piulachs remenava les 
muntanyes de llibres i al final, sempre en trobava algun del seu interbs. 
Llavors, amb alegria, deia: Hi ha gent que té "sex-appeal", jo tinc "llibre- 
appeal". 

Alguna vegada, també es veien al mercat de Sant Antoni el professor Agustí 
Pedro i Pons i el professor Ramon Sarró, catedritics respectivament de 
Patologia Mkdica i de Psiquiatria de 1'Hospital Clínic de Barcelona. Els 
coneixien tots els venedors i els oferien els llibres que tenien reservats per a 
ells. 

En els quirbfans de l'hospital existien uns petits amfiteatres des d'on els 
estudiants podien veure, més o menys, les intervencions quirúrgiques. El 
quirbfan on operava Piulachs estava dotat d'un mirador situat en el sostre, 
des d'on els estudiants veien les operacions i que estava connectat amb un 
micrbfon, mitjangant el qual, algunes vegades, s'explicava el que el cirurgii 
anava efectuant, mentre algun alumne menjava un entrepl, altres es 
marejaven i altres parlaven dels seus assumptes. 



A l'avantsala del quirbfan de Piulachs hi havien dues grans vitrines plenes 
del més variat instrumental quirúrgic. Molts instruments eren d'ús exclusiu 
d'ell perqub particularment els havia comprat i pagat de la seva butxaca. Era 
un enamorat dels més sofisticats i nous instruments. Els cirurgians del servei 
operaven amb l'instrumental que proporcionava l'hospital com també 
l'usava el catedriitic. Vaig comprovar posteriorment que tenir instrumental 
propi no fou exclusiu de Piulachs. Quan vaig ser ajudant seu a la clínica 
Platón, veié que a l'antequirbfan també existien unes grans vitrines que 
contenien el material particular dels doctors Puig-Sureda i Martorell. Era 
una costum de que els cirurgians s'habituessin a operar amb els "seus 
instruments". 

Al cap d'un temps d'estar en el servei, varen proposar-me per fer 
d'instrumentista en el quirbfan de Piulachs. Vaig estimar la proposta com a 
una destinació i vaig acceptar immediatament. Durant un parell d'anys vaig 
ser instrumentista: consistia en donar els instruments quirúrgics que el 
cirurgih necessitava en el curs de l'operació. La monja del quirbfan 
(germana Benita) em donava dins d'una petita cassoleta amb aigua bullent 
els fils de lli, crin i seda que es necessitaven per les sutures quirúrgiques. 
Aleshores, s'havien de passar pel forat de les agulles que demanava el 
cirurgiii i que no sempre s'encertava a la primera. 

En els quirbfans operaven els que llavors, i durant molts anys, es digueren 
cirurgians generals. La cirurgia abdominal, vascular, plhstica, 
traumatolbgica i ortopbdica no eren especialitats, sinó que estaven 
englobades dins de la cirurgia general. En el titol oficial del govern constava 
el nomenament de cirurgia general i traumatologia. Anys desprbs 
s'independitzaren les diferents especialitats i el titol de cirurgia general 
desaparegué. En aquell temps, un programa operatori de Piulachs consistia 
en fer una gastrectomia, una pseudoartrosi tibial i una neo de recte o de 
mama. 

Al segon quirbfan operava el Dr. Vidal-Barraquer llargues intervencions de 
cirurgia vascular, a més de les típiques varius. Era un empedre'it fumador, 
que al cap d'un parell d'hores d'operar demanava una cigarreta que 
subjectava amb una pinqa de Kocher, i desprbs de fer quatre o cinc 
"pipades" continuava la intervenció unes hores més. Vidal Barraquer fou 
íntim col.laborador de Piulachs en l'estudi de la patologia vascular. L'any 
1953 publicaren conjuntament un extens estudi a la revista americana 
"Angiology", titulat "Pathogenic study of varicose veins" que fou el 
resultat de llargues observacions i estudis personals sobre la interpretació de 



l'origen i causes de la patologia varicosa. Com a dada anecdbtica i 
explicada per ell mateix, el Dr. Vidal Barraquer fou durant la guerra civil 
espanyola pilot d'aviació. Piloti un petit avió monoplaga i participi en 
diversos combats aeris. Era un home de gran pacihncia durant els seus actes 
quirúrgics; enraonava a mitja veu, amb una fina i elegant ironia que sempre 
acompanyava amb un lleuger somriure. 

Al segon quirbfan també operava el cirurgii plistic Dr. Mir i Mir. Les seves 
intervencions eren acompanyades, molt sovint, i quan operava ell 
Únicament, de cants de fragments d'bpera o de música religiosa. Algun cop, 
la monja (germana Maria) del quirbfan l'hi pregava que baixes el to de veu 
perquh se sentia des de fora del quirbfan. El Dr. Mir i Mir fou un destacat 
pioner de la Cirurgia Plistica i molt expert en la cirurgia de la m i  i de la 
reparació cutinia dels cremats. 

El professor Romi Julii i Bonet era l'encarregat de la citedra de patologia 
quirúrgica 111. El record del Dr. Julii es entranyable; era d'una gran 
bonhomia bon professor i molt competent cirurgii. Quan formava part dels 
tribunals pels eximens orals de fi de curs, o per a oposicions crec que patia 
tant com l'opositor. Sempre demostri ser un gran senyor, un bon amic dels 
seus col.laboradors i un notable professor que sempre escolti i procurava 
solucionar totes les dificultats i problemes que l'hi plantejaven els seus 
alumnes. 

La traumatologia i ortophdia del servei la porti quasi exclusivament el Dr. 
Joaquim Cabot junt amb el seu inseparable e incondicional ajudant el Dr. 
Garcia-Cugat. El Dr. Cabot era d'una vitalitat extraordiniuies. Decidit, 
categbric, amb coratge i amb una gran destresa quirúrgica. Molt expert en la 
patologia del genoll. Explicava als estudiants la part traumatolbgica de la 
patologia quirúrgica. Fou un dels primers especialistes en la medicina 
esportiva i així es confirmi en ésser el traumatbleg del Futbol Club 
Barcelona. 

Els anestesistes del servei eren el Dr. Bruguera Talleda, cap del servei 
d'anesthsia i el Dr. Pons Mayoral. El primer era el pare de l'actual president 
del Colalegi de Metges de Barcelona (2006), Dr. Miquel Bruguera. Sempre 
feia les anest&sies al professor Piulachs. Al final de les intervencions 
quirúrgiques de tiroi'dectomia per goll, i després de treure el tub d'intubació 
traqueal, deia sistemiticament i amb to de triomf "cordes vocals normals". 
Volia dir que el nervis recurrents seguien intactes. 



En el transcurs de la meva tasca d'instrumentista sortí la convocatbria per 
unes places d'alumnes interns per oposició al servei d'urgbncies. No vaig 
dubtar un moment en presentar-me. L'exarnen constava d'un exercici escrit 
i d'un altre prhctic. El segon consistia en l'exposició sobre una taula de gran 
part dels instruments quirúrgics habituals i dels d'última novetat, incloent 
totes les classes de sondes. L'opositor havia d'assenyalar, sense tocar, tots 
els instruments exposats i dir el nom de cadascun i, millor encara, el nom 
del seu inventor. Vaig treure la plaga d'alumne intern per oposició l'any 
1952. Entrava oficialment al servei d'urgbncies de cirurgia. Era un món que 
sempre vaig admirar i que tenia un passat i un present de cirurgians d'alta 
categoria. 

L'alumne intern d'urgbncies estava ocupat tota la gukdia. Rebia 
constantment ordres dels seus superiors, era l'encarregat de treure els guixos 
ortopbdics, fer cures elementals, treure punts, rebre els malalts, fer les 
histbries clíniques, demanar anhlisis, radiografies, instrumentar i fer petites 
sutures cuthnies amb anestbsia local. Avanqada la nit i acabades les nostres 
obligacions podíem anar a dormir a un gran dormitori situat al terrat de la 
Facultat de Medicina i al qual accedíem pel pont superior, que unia 
1'Hospital i la Facultat. Algunes vegades (sovint) ens trobhvem amb el llit 
sense fer del dia anterior perqub l'alumne precedent s'havia aixecat al 
migdia o a la tarda, i llavors ja s'havien anat les auxiliars que canviaven els 
llenqols. Teníem pocs escrúpols i nosaltres mateixos estirhvem els llengols i 
a dormir fins nou avis, per altre urgbncia recent vinguda o fins l'endemh. 

L'equip quirúrgic de guhrdia estava format per quatre persones i el cap de 
l'equip era el cirurgih de gukdia, el metge intern, el seu ajudant, i dos 
alumnes interns. Totes les places eren donades per concurs-oposició. Al 
voltant de l'equip oficial, s'afegien alguns estudiants de medicina que 
sol.licitaven de poder assistir a les gukdies com a espectadors i aprenents 
de cirurgians. 

Anteriorment al temps que vaig estar a 1'Hospital Clínic, conegué 
personalment a metges del servei d'urgbncies que estaven durant la Guerra 
Civil Espanyola (1936-1939)' dos dels quals encara tenim el privilegi de 
poder gaudir de la seva companyia. 

El Dr. F. Jimeno Vidal, cirurgih a urgbncies a l'inici de la guerra civil era un 
home alt, voluminós i barbut. Recordava físicament al famós cirurgih vienbs 
Billroth. Fou traductor a l'espanyol del llibre del professor austríac Lorenz 
Bohler "Técnica del tratamiento de las fracturas" que consth de 4 volums i 
que s'imposh durant molts anys a tot Europa com el llibre clhssic a seguir 



pel tractament de les fractures. Passi llargues temporades a Viena i 
finalment torni a Barcelona. 

El Dr. Moisbs Broggi fou metge de guardia d'urgbncies durant un temps de 
la guerra civil espanyola, fins que el traslladaren al front de guerra, com a 
metge militar. Acabada la guerra, contrarietats i incomprensions polítiques 
li impediren ocupar alts c h e c s  com a destacat cirurgia que sempre 
demostri ésser. No obstant, la medicina catalana li reconegué els seus 
mbrits professionals nomenant-10 president de la Reial Acadbmia de 
Medicina de Catalunya (actualment President dYHonor). Ha escrit 
últimament (2004-2005) dos llibres de les seves membries com a cirurgia 
que són del mixim interbs perqub relaten uns fets, una bpoca i el sistema 
polític i social que afronti amb la característica serenitat i objectivitat que el 
distingeixen. Encara avui, (2006) i amb més de noranta anys podem gaudir 
de la companyia del Dr. Broggi i escoltar-10 amb la claredat d'expressió i 
viu record que reflecteixen la notable intelaligbncia que el segueix 
caracteritzant. 

Quan van ser tan necessiries les transfusions de sang per assistir els ferits de 
la guerra civil espanyola, el doctor Broggi descriu, en el seu llibre 
"Memdries d'un cirurgib" que "va ser Duran Jordi, metge de la Clínica 
Quirúrgica del prof. Antoni Trias, qui va crear un banc de sang per primera 
vegada en la histbria". Aquest mbtode de sang prbviament acumulada i 
degudament conservada, s'utilitzi habitualment en el servei dVrgbncies. 
Moltissimes vegades el Dr. Castillo o el Dr. Zaragoza, metges transfusors 
molt reconeguts a Urgbncies, anaven al quirbfan a fer les transfusions de 
sang. Ambdós foren de gran ajuda i d'exce1,lent col~laboració en les 
operacions més greus de Cirurgia d'urgbncia. 

L'any 1972 el doctor Ricard Castillo Cofiño va ser nomenat professor 
agregat d'HemoterApia, plaqa aleshores vinculada a la citedra de 
Farmacologia. Fins l'any 1983 no es va independitzar i formar una catecira 
d1Hemoter8pia que ocupi com a primer titular l'esmentat doctor Castillo. 

El Dr. Josep M. Massons fou metge intern d'urgbncies durant la guerra civil 
i també tenim el privilegi de tenir-10 entre nosaltres. Acadbmic de número i 
membre de la Junta Directiva de la Reial Acadbmia de Medicina de 
Catalunya, ha escrit llibres tant destacables com "Histdria del Reial CoLlegi 
de Cirurgia de Barcelona", "Historia de la Sanidad Militar esparlola" 
entre altres. Bon cirurgii, exemple de bonhomia i meticulós investigador de 
la histbria de la cirurgia i medicina catalanes. 



No he fet una recopilació histbrica completa dels metges d'urgbncies que 
em precediren i solament he citat als que vaig conbixer personalment. 
Afortunadament, els dos últims esmentats, encara els veig en reunions 
científiques i em plau molt donar-10s-hi la mA com a salutació i admiració a 
dos homes que son insignes representants de la cirurgia catalana. 

Quan vaig entrar com alumne intern, els cirurgians de guardia eren els 
següents: Dr. Emili Sala-Patau que es dedica molt a la docbncia a la chtedra 
de Patologia Quihrgica. Fou bon professor, exigent en els exhens  i en la 
supervisió dels seus col.laboradors. L'any 1992 fou Premi Virgili concedit 
per la Societat Catalana de Cirurgia. El Dr. F. Collado Herrero, després de 
ser metge de guardia, es dedica exclusivament a la traumatologia i arriba a 
ser cap del departament del servei de traumatologia de la Residbncia de la 
Seguretat Social del Vall d'Hebron. El Dr. M. Anglada Lasierra, elegant en 
el tracte als companys i malalts, fou durant molts anys el primer ajudant 
quirúrgic de Piulachs a la Clínica Platón; era un gran escalador de 
muntanya, havent pujat varies vegades a l ' h e t o  i en una ocasió fou metge 
d'una expedició a 1'Himalaya. I el Dr. R. Noguer Tutor que era un habil 
dominador tant de la cirurgia com de la traumatologia. 

Durant l'estada al servei com a alumnes interns vkem aprendre molt de dos 
personatges que durant molts anys foren ben coneguts en els respectius 
serveis d'urgbncies de cirurgia i de medicina. Foren 1'Antonio i en Cardona. 
Ambdós feien múltiples feines i eren els col.laboradors i carnillers 
d'urgkncies. No tenien estudis universitaris ni d'auxiliars de la sanitat, perb 
la seva llarga experikncia en els seus llocs de treball feien que tots els 
novenqans els hi preguntessin molts dubtes. 

L'Antonio conegué diverses promocions de metges de guhrdia de cirurgia. 
Era observador, expert en la feina i respectuós en el tracte als malalts i al 
cos facultatiu. Conegué com ningú la manera de muntar els aparells 
ortopkdics d'aquella bpoca i ensenya pacientment als alumnes interns la 
manera de confeccionar-10s i utilitzar-10s. Eren l'aparell de Pouliquen, les 
fkrules de Brown i de Cramrner, els aparells de tracció continua, els 
embenats de Velpeau i d'altres que s'usaven pels tractaments de diversos 
tipus de fractures. Per les tardes, lYAntonio confeccionava benes de guix que 
llavors s'usaven molt freqiientment pel tractament de múltiples fractures. 
Es passava hores davant d'un caixó de fusta ple de pols de guix i per 
damunt del qual enrotllava meticulosament benes de gasa de diferents 
grandaries a las que anava cobrint amb la pols del guix. Durant molts anys 
s'usaven pel tractament d'imrnobilització de les fractures. Fou un home 
humil, de molt bon tracte, treballador infatigables, modblic per la seva 



meticulositat manual, i per tot, inoblidable i d'obligada gratitud dels joves 
interns. 

L'altre personatge del servei d'urgbncies de medicina fou Cardona. 
Encarregat fix de fer els rentats d'estómac als malalts que havien ingerit 
qualsevol tipus de pastilles amb l'intent d'autolisi. Els hi co1,locava una 
grossa sonda de Fouché i els hi rentava l'estómac fins a deixar-10s nets com 
una patena. Era el millor en aquesta feina: quan Cardona portava al malalt a 
cirurgia d'urgbncies, ja el duia, en llitera o en cadira de rodes, amb el "seu" 
diagnbstic i aconsellant operar-10 tot seguit perqub era un perforat 
d'estómac, o bé, que esperessin a veure l'evolució per decidir el tractament. 
El millor era escoltar-10, doncs s'enfiontava el seu criteri i experikncia, 
front al metge jove que, com a tal, estava ple de dubtes. Al final de la nit, ja 
de matinada, quan la feina es calmh, molts de nosaltres demanhvem a 
Cardona que ens tallés els cabells, ja que de jove havia estat barber, i així 
nosaltres no perdíem el temps anant al barber durant el dia. ("O tempora, O 
mores"). 

Un altre personatge de 1'Hospital Clínic al que devem molt els cirurgians 
d'urgkncies, era el cap de tallers de l'hospital, al Sr. Antoni Montfulleda. 
Era amic i gran col.laborador de tots els metges d'urgbncies. Com que no hi 
havia diners per comprar material nou, ell es cuidava de reparar el que es 
trencava o funcionava malament. Inventava uns arranjaments o soldadures 
que anaven millor que quan era nou. El Sr. Montfulleda era un molt 
enginyós mechic, un gran inventor de reparacions i un excelslent 
cooperador dels metges. 

L'any 1962 vaig guanyar el concurs-oposició per a metge intern de cirurgia 
d'urgbncies. Amb el nou c h e c  s'iniciaren una multitud d'experibncies 
humanes i professionals que encara avui, després de més de quaranta anys 
d'haver-les viscut, les recordo detalladament amb goig i sentint el privilegi 
que tingué per conviure amb uns col.legues extraordinaris, dedicats 
totalment a la professió. Alguns d'ells pagaren tributs a la feina que 
realitzaren. Les fractures d'ossos eren tractades, generalment, amb la 
col~laboració de guixos d'immobilització. El seu control i l'evolució eren 
examinats mitjan~axit un aparell portitil de radioscbpia que no estava gens 
protegit i que sota la seva visualitat es feia la correcció de l'alineació de les 
fractures desviades. Era també molt nombrosa la quantitat d'accidents per 
inclusió de cossos estranys, generalment d'agulles, enclavades en les mans. 
Per a l'extracció s'utilitzi sovint la localització del cos estrany amb l'aparell 
de radioscbpia, que un ajudant aguantava encaixant-10 als ulls del cirurgia el 
qual exposava les seves mans sota la pantalla de radioscbpia en un temps 



no controlat i repetitiu. Per culpa de 1'6s de la radioscbpia sense cap 
protecci6 manual, es produiren en alguns metges lesions importants de 
radiodermitis als dits, i que al cap del temps exigiren la col.locaci6 d'injerts 
cutanis i fins i tot I'amputació distal d'algun dit. 

Malgrat I'ensenyanga i col~laboració dels companys, vaig quedar sorprbs 
quan veié que l'anestesia i instal.laci6 dels malalts d'urgbncies la feien els 
metges interns. Fou una dura experibncia. Per les intervencions curtes 
(desbridaments d'abscessos o reducció de luxacions) s'usava la mascareta 
dYOmbredanne o la de Simelbusch, sobre les quals s'anava tirant clorur 
d'etil gota a gota. En les llargues intervencions abdominals s'utilitzi 
l'aparell denominat O.M.0, inventat per l'anestesibleg Dr. Miguel, 
alimentat amb unes botelles d'bter que s'anaven buidant dins un recipient de 
l'aparell i amb una concertina al seu costat s'anava comprimint rítmicament 
com si fos un acordió, per ajudar a respirar al malalt priviament intubat. La 
vigilincia del malalt era constant, i l'angoixa també, fins que es despertava. 
Es doni algun cas en que el metge intern feia la raquianestbsia al malalt 
afecte d'hbrnia estrangulada i tot seguit ell mateix l'operava. Un temps 
després es doti al Clínic la citedra d'anestesiologia i el seu primer 
catedritic fou el Dr. Nalda Felipe. Des de llavors ja hi hagué a urgbncies un 
anestesista de guirdia permanent. 

El servei d'urghncies de Cirurgia era al tercer pis, al nivell del terrat de 
I'Hospital, just a la cantonada del carrer de Casanova amb el carrer de 
Provenga. L'entrada era pel carrer de Casanova. Un gran ascensor, rodejat 
de malla metil.lica, traslladava els malalts des del servei de Medicina 
d1Urg&ncies, que era a la planta baixa, o bé els pujaven directament amb 
l'ascensor quan venien del carrer, accidentats o ferits. 

No poques vegades virem assistir a malalts autolesionats per intent de 
suicidi. Un d'elIs, després de passar-me molt de temps suturant les venes, 
tendons i artbries, va dir-me que no em preocupés gaire perqub així que 
pogués repetiria l'intent. Durant el seu ingrés a Urgbncies es precipiti al 
carrer des de la finestra, aconseguint d'aquesta manera el que volia. 

El quirbfan d'urgbncies era al terrat de 1'Hospital i comunicava per una 
finestra al pati que rodejava tot l'edifici. Durant tot l'estiu estava oberta per 
refrigerar el quirbfan el qual es transformava en un forn durant els dies més 
calorosos de juliol i agost (no teníem aire condicionat). A l'iniciar-se 
I'operació, la monja (germana Andrea o germana Nieves) retirava les plantes 
que havien posat a la finestra i baixava la persiana perqub no entrés pols al 
quirbfan. 



Les intervencions quirúrgiques al servei d'urgkncies tenien unes 
característiques molt peculiars i sempre respectades. L'instrumentista 
(alumnes interns) i l'ajudant (metge intern), usaven guants quirúrgics de 
segona mh en els quals hi havien enganxats uns pegats de goma sobre els 
forats o petits talls, que els cirurgians anteriors havien fet i que la monja 
tenia cura de revisar i tapar mitjanqant la col~locació dels pegats. Més d'una 
vegada els pegats es desenganxaven durant la operació i havíem de buscar- 
10s fins que els trobaven. Solament el metge de guirdia estrenava guants 
cada vegada que operava. Un altre privilegi era el &estrenar fulla de bisturí 
en cada operació, quan operava el metge intern, la monja l'hi donava un 
escalpel que s'esmolava dos cops a la setmana fins que la part del tall es feia 
tan prima que corria el perill de trencar-se. L'últim privilegi del metge de 
gukdia, era el de portar el seu nom i cognom brodats per les monges a la 
part alta i esquerre de aquelles bates llargues, plisades, blanquíssimes i 
anuades al davant per un cinturó de roba. Portar aquesta bata era un signe de 
categoria i d'orgull per qui la portava. 

La relació del servei d'urgkncies amb altres serveis de l'hospital era 
freqüent. Recordo quan tot l'equip ankem al servei de medicina a fer una 
traqueotomia d'urgkncia a la nit i al llit del malalt per fer-la a persones 
velletes, a corre-cuita, per alguna dificultat respiratbria aguda. Porthvem 
l'instrumental, una bombona amb gasos i una llum de flexo per ileluminar el 
coll del malalt. Posivem el coixí transversal sota l'espatlla i amb anestksia 
local fkiem la traqueotomia. 

Durant una temporada ens cridaren del servei de ginecologia per anar a 
buscar placenta "fresca" que aplicivem directament sobre Úlceres per 
decúbit, fistules intestinals o sobre petites dehisckncies de laparotomies. 

Era un estudi que es feia en el servei, pels nous resultats que donava 
l'aplicació directa de placenta sobre fistules o úlceres crbniques. 

L'any 1963 es convocaren quatre places per a metges de gukdia. L'esforq 
que exigia intentar aconseguir el c k e c  era enorme. La preparació requeria 
molt de temps i la renúncia a gran part de l'activitat assistencial per dedicar 
el temps a l'estudi. 

La primera part de l'examen consistia en el desenvolupament d'un tema 
quirúrgic fet per escrit i llegit públicament. La segona part era la dissecció i 
lligadura arterial sobre cadhver. Aquesta segona part era tktrica perquh 
sempre s'efectuava de nit i d'amagat dels familiars del difunt que era 
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ingressat a 1'Institut Anatbmic Forense de 1'Hospital. Acabades les 
disseccions i lligadures de totes les artbries que es demanaven per fer en la 
oposició, l'encarregat de les autbpsies es cuidava de vestir amb cura el 
cadhver perqub els familiars no veiessin els talls de les diferents seccions 
efectuades. Cada vegada que anava a fer les disseccions recordava a André 
Vesali quan desenterri d'amagat als morts del cementiri pels seus estudis 
d'anatomia cap a l'any 1540. 

Arribat el dia de les oposicions, l'examen escrit el llegia públicament cada 
opositor a l'aula de patologia quirúrgica davant del president del tribunal 
professor Piulachs acompanyat per els professors Arandes i Julih Bonet. 
L'aula estava plena dels metges del servei, dels d'urgbncies, alumnes i 
demés curiosos. Desprbs ens convocaren per l'examen prhctic de lligadures 
arterials sobre el cadhver. Es sorteja prbviament la lligadura que 
correspongué fer cada opositor. A mi va tocar-me fer la lligadura de l'artbria 
femoral a nivell del conducte de Hunter. Una vegada lligada l'artbria s'havia 
de deixar llarg el fil de les lligadures perqub el tribunal comprovés si era 
correcta o no. És inoblidable per a un jove opositor efectuar aquesta 
dissecció sota la rigorosa mirada de tres catedritics que en el nostre cas 
foren Piulachs, Arandes i Usandizaga. Al final de l'exercici, reunits una 
altra vegada a l'aula de patologia quirúrgica, el tribunal dictamini 
verbalment, solemnement i tots drets, que els nous metges de guhrdia foren 
Joan Sanchez-Lloret, Florentino Rivas Garcia, Manuel Sarró Palau i Carles 
Torner Baduell. L'emoció al sentir-me elegit encara m'acompanya pel qub 
significava entrar a formar part de aquells metges de gukdia que eren la 
representació d'un ideal que tot cirurgih desitjava aconseguir. 

La plaga conquerida era per a quatre anys. Retibuida econbmicament amb 
una gratificació de 11.400 ptes anuals més dos pagues extraordinkies. 
Vkem ser els anys més feligos de la meva vida professional i joventut, amor 
al treball i rodejat de col.legues sempre disposats a col-laborar. No es pot 
explicar breument la quantitat d'anbcdotes que es visqueren i seria 
inesgotable reunir-les totes, encara que ajuntades en un llibre, reflectirien 
una bpoca que existia a Barcelona, en l'exercici professional a I'Hospital 
Clinic, i sobre tot, l'intima relació metge-malalt, entre els quals 
s'intercanviava una confianga i una conscibncia. 

Durant el llarg temps de la dictadura viscut a 1'Hospital Clinic no tot foren 
flors i violes. L'Hospital sempre fou econbmicament pobre i l'ajuda oficial 
que rebia era escassa i la resposta a qualsevol petició que representés un 
dispendi monetari quasi sempre era negativa. Dos fets cabdals d'aquells 



temps s6n ben significatius de l'bpoca que visquérem. El primer, de pobresa 
i el segon de dictadura. 

Sovint, el metges de guhdia demanivem a l'administració de l'hospital la 
compra de nou material quirúrgic per fer millor la nostra feina, mai es 
disposava dels diners necessaris per actualitzar l'instrumental quirúrgic 
d'urgbncies. Tan repetidament se'ns negava el que demanivem, que amb 
algun cirurgii de guldia, anivem a la tenda de material quirúrgic "Casa 
Herrera", situada al carrer Provenga, molt a prop de l'hospital i comprivem 
particularment l'instrumental que necessitivern. Ens coneixien com a 
metges de guLdia i ens permetien pagar a terminis mensualment. Trbiem el 
nostre instrumental durant la guirdia i el tornivern a guardar per 1'6s 
particular fins a la prbxima. L'hospital seguia pobre i nosaltres més per6 
amb aquest esforg personal treballivern millor i més a gust. 

El segon exemple que vaig patir durant la dictadura fou el següent: un dia de 
gukdia que hi havia molta feina es presenti a urgbncies el jutge de guLdia 
per fer un atestat a un accidentat. Jo estava en una sala de medicina de 
1'Hospital atenent la sol.licitud d'una consulta per un malalt que podia ser 
quirúrgic d'urgbncia. El jutge reclami als metges de la gukdia que 
l'atenguessin de seguida, i a més que posessin a la seva disposició una taula 
i una miquina d'escriure per fer l'atestat. Com que hi havia molta feina per 
atendre a malalts d'urgbncies, el meu equip el va fer passar a la sala 
d'espera. La indignació del jutge fou ferog i telefoni a la policia perqub anés 
a urgbncies. La monja del servei va veure venir el drama i fou a buscar-me 
corrent al servei de medicina. Quan vaig arribar a urgbncies, la policia 
s'emportava a la comissaria a tot l'equip de guirdia "por desacato a la 
autoridad" i tal com anivem vestits, amb el pijama blanc i la bata blanca. 
Immediatament vaig demanar disculpes al jutge, dient que era la primera 
vegada que venia a urgbncies el jutge de gukdia en les seves funcions. Va 
respondre que "asi 10 aprenderán". L'hi vaig demanar encaridament que no 
em deixés sol a la guirdia, i com a resposta digué: "espabilese". Tot seguit 
vaig comunicar el fet per telbfon al director de l'hospital i com a resposta va 
dir-me: "espabilese". Aixb fou patir la dictadura, les autoritats incompetents 
i la falta d'humanitat. Vaig passar la resta de la guirdia multiplicant-me en 
la feina, perb vaig tenir la valuosa i voluntariosa col.laboració de tots els 
metges de les altres gukdies de l'hospital. 

L'any 1965, se celebraren els 25 anys de citedra del professor Piulachs. Els 
metges del servei l'hi regalarem el seu bust en bronze fet per l'escultor 
Viladomat. Mentre s'anava fent el bust, Piulachs em demani que 
l'acompanyés al taller de l'escultor Josep Viladomat. Tots dos no paraven 



de enraonar mentres jo anava fotografiant aquells interessants moments. 
Una cbpia del bust el lliurh la família del retratat al museu d'Histbria de 
Medicina de Catalunya, situat al passatge de Mercader. En record de 
l'efembride, Piulachs encarrega fer unes medalles commemoratives del seu 
XXV aniversari com a catedrhtic i que regala als seus col.laboradors del 
servei. En una cara de la medalla figura el seu retrat de perfil en relleu fet 
per Viladomat i en el revers esta escrit, com idea del mateix Piulachs, 
"MENTE ACR1 MANU ERUDITA . CORDE SINCERO"-MCMLXV - 
PETR US PIULACHS - ARTEM CHIRURGICAM IAM PER V LUSTRA IiV 
UNIVERSITA TE BARCINONENSI DOCENS. 

Destaco un fet que no es anecdbtic, sinó que representa un gran pas 
endavant de la cirurgia catalana. Un dia que estava de guArdia vaig rebre 
una accidentada jove, atropellada per un cotxe, la qual vaig constatar que 
era morta, i en el certificat d'assistbncia corresponent escrigué "reconocido 
cadáver" el catedratic d'urologia professor Josep M. Gil-Vemet Vila, feia 
dies que tenia preparat el seu equip per fer un trasplantament renal, aprofita 
aquesta ocasió per efectuar-10. Durant el trasllat del cadaver des d'urgbncies 
de cirurgia a 1'Institut Anatbmic Forense, el professor Gil-Vemet efectua 
l'extirpació renal en el seu servei i posteriorment es transporta el cadaver a 
1'Institut Anatbmic Forense. Seguidament es va fer el trasplantament renal 
que fou el primer que s'efectua a Espanya. Al cap d'uns dies, el professor 
Gil-Vernet i jo vArem rebre una demanda judicial per haver fet el 
trasplantament sense permís judicial i amb defectes de forma legal per poder 
realitzar-10. A ambdós varen citar-nos al jutjat. Davant del jutge, el 
professor Gil-Vemet es responsabilitzh de tots els fets i m'eximí totalment 
de possibles imputacions vers a mi, declarant que després de que jo havia 
firmat com a metge de guardis el certificat de "reconocido cadáver", tot el 
següent corresponia a la seva incumbbncia i Única responsabilitat. D'aquesta 
manera peculiar vaig participar en el primer trasplantament renal que 
s'efectuh a Espanya. 

De la mateixa manera com els barcelonins denominaren a la Sagrada 
Família, "La catedral dels pobres", jo diria que 1'Hospital Clínic fou "El 
tresor dels pobres", com titula R. Suriñach Senties, un dels seus contes. A 
l'hospital no es van fer obres de modernització o ampliació durant molts 
anys. Era pobre de solemnitat, perb tenia una riquesa d'esperit tan gran entre 
tot el seu cos facultatiu, que cobria amb escreix les deficibncies materials. 

La relació entre malalt i pacient era generalment, molt bona. Hi havia 
confianqa en el malalt, d'entrada, anbnim, i s'anava transformant en un ser 
amistós que s'acabava estimant i protegint. 



Durant una gukdia vaig rebre a una persona d'edat avangada, estirada sobre 
una llitera, i custodiat per dos guhrdies civils. Es tractava d'un vellet 
contrabandista de rellotges de polsera. Perqub no l'agafés la gukdia civil 
estigué dos dies amagat a les muntanyes del Pirineu. Al tercer dia el van 
trobar i li van confiscar el seu sac ple de rellotges. Els dies amagat a la neu 
li costaren la congelació dels dits del peus, motiu per el qual el portaven a 
urgbncies. S'havia d'operar per amputar alguns dits dels peus, perb abans de 
anestesiar-10 demanh, plorant, parlar privadament amb la monja del quirbfan 
i amb mi. L'home portava uns calgotets gruixuts i llargs d'hivern, que li 
omplien fins als turmells, sota dels quals duia amagats el millors rellotges 
de contraban. Demanh que 1% amaguéssim aquella "mercancia" que tant 
car li havia costat. Sens dubte, li guardkem tots els rellotges. Al ser donat 
d'alta del servei, li tornkem els rellotges que amb tant de sacrifici s'havia 
guanyat. 

Un altre dia, durant la vida dikia a urgkncies, prengué una decisió personal 
que fou prbviament reflexionada i totalment comprensible, malgrat la seva 
originalitat. Aparegué una monja jove que havia estat destinada a les 
missions de lYAfrica Equatorial. Accepti el chec ,  perb amb una condició. 
Una monja missionera amiga, a la qual havia de suplir, i que treballava en la 
missió, tingué un atac d'apendicitis aguda. La transportaren, durant tres 
dies, a I'hospital més a prop que tenien i que era a més de dos-cents 
quilbmetres de disthcia. Va arribar a l'hospital i morí per apendicitis 
aguda. Davant d'aquest esdeveniment la monja digué que aniria a la missió 
si prbviament se l'hi extirpava l'apbndix, per no tenir el mateix perill que 
math a la seva predecessora. Sense consultar a cap autoritat legislativa o 
episcopal, comprengué perfectament la petició i procedí a efectuar la 
"apendicectomia preventiva". Posteriorment, vaig rebre varies cartes 
dyagra?ment de la monja des de la missió africana, expressant la felicitat en 
que vivia ajudant a viure millor a éssers humans que estaven en el més 
absolut abandonament. L'Hospital Clínic, fou el meu cbmplice i 
col.laborador en aquesta decisió quirúrgica. 

Recordo el grat coneixement que tingué amb molts metges del servei 
d'urghncies: Ojeda,. Amat, Capdevila, Madrigal, Julih Daurella, Molins, 
Simó Deu, Sueiras i Sanjuan entre d'altres. No obstant, tingué una relació 
personal amb els cirurgians que cito a continuació i que amb algun d'ells, 
desprks de quaranta anys d'haver treballat junts en el servei, encara 
m'honoren amb la seva amistat. 



El Dr. J. Suñol, cirurgia eminentment segur i practic, ensenya als seus 
col.laboradors amb subtilesa, i sovint ajudava en les primeres intervencions 
quirúrgiques dels seus alumnes. Fou secretari de la Facultat de Medicina, 
professor docent i era el "cirurgia de capgalera" del Dr. Jordi Gol, metge de 
medicina interna molt conegut i apreciat per la seva lluita a favor de la 
medicina catalana i defensor constant, per a unir l'humanisme, la relació 
social i la psicologia entre el metge i el malalt. 

El Dr. E. Vendrell Torné, finíssim cirurgia, escrupulós al maxim en la 
hemostasia i delicat en tot acte quirúrgic. Amable amb tothom. Mentre fou 
cirurgia de gurirdia, traduí a l'espanyol el famós llibre "Semiologia 
quirúrgica", de Hamilton Bailey, prologat per Piulachs. El llibre tingué gran 
bxit entre els estudiants i cirurgians de la dBcada del 1963. Posteriorment es 
dedica a la docbncia a la catecira de patologia quirúrgica. 

El Dr. R. Balius Juli, fou l'exemple de l'activitat continua, mai cansat, 
sempre disposat i dedicat constantment a la cirurgia i traumatologia. 
Ordenat, metbdic i exigent fins assolir la feina ben feta. Desprbs de ser un 
excelelent cirurgia de gurirdia es dedica preferentment a la traumatologia 
d'accidents de treball, i a les lesions esportives en quina especialitat destaca 
primordialment. Fou important col.laborador en la monografia "Repercussió 
enzimritica de 1 'agressió ", que obtingué el Premi "Joaquim i Antoni Trias i 
Pujol" de l'hstitut d'Estudis Catalans. 

El Dr. J. Shnchez-Lloret és l'amic de sempre amb qui hem compartit bons i 
dolents trangols. Iniciarem la nostra amistat durant la preparació de les 
oposicions de metges de gukdia. Va treure brillantment la primera plaga i 
des de llavors ha tingut una carrera universitriria exemplar i catedrAtic de 
cirurgia, director de l'hospital, president de la Societat Catalana de Cirurgia, 
Premi Virgili, i altres molts mbrits acadbmics i docents. Home polifacbtic, 
bon cagador, capiti de vaixell, autor de diversos llibres científics, i sobretot, 
dotat d'una gran humanitat que transmet als seus amics, col.laboradors i 
alumnes. 

Cita especial mereix el Dr. Ramon Espasa que passa d'alumne intern 
d'urgbncies a ésser el primer conseller de Sanitat del Govern de Tarradelles, 
i posteriorment membre del Senat. Durant alguns anys alterna la cirurgia i la 
política. És una persona entranyable i segueix sent l'amic del grup de 
metges que compartirem amb ell un bonic temps a 1'Hospital Clínic. 
Convisqué una temporada amb el Dr. Josep Simó Deu quan fou alumne 
intern d'urgbncies. Va arribar a ésser cap del servei de cirurgia de 1'Hospital 
de Sabadell on s'especialitzb en la cirurgia del coll que efectua molt 



hibilment. Obtingué el Premi Virgili 2004 concedit per la Societat Catalana 
de Cirurgia. 

Durant els meus anys de metge de guhdia, formava part en un altre equip 
quirúrgic, el Dr. J. Visa Miracle. Sempre actiu, ple de nobles inquietuds i 
contínuament disposat a resoldre problemes. Quan vingué a ocupar la plaga 
de catedritic de patologia quirúrgica el professor Cristóbal Pera, passi a 
formar part del seu servei. El Dr. Visa demostri ser un gran treballador i pel 
seu esforg arribi a ésser professor titular de cirurgia. Exercí preferentment la 
cirurgia hepitica i del trasplantament de fetge, que practica amb excel.lents 
resultats, formant part dels cirurgians pioners d'aquesta dificil especialitat. 

El conjunt del servei contribuí, junt amb l'esforg de destacats i reconeguts 
cirurgians d'altres hospitals, a que la cirurgia catalana estigui reconeguda 
nacional i internacionalment. No es pot negar que durant els anys citats, el 
servei de patologia quirúrgica fou un nucli d'homes forjats en un rígid i 
exigent ambient quirúrgic. Fou un niu "d'homenots" com diria Josep Pla, 
dedicats apassionadament a fer de metges. 

L'activitat assistencial del servei deixi constincia amb la publicació 
peribdica de malalties poc freqüents, de I'estudi etiopatogknic d'algunes 
afeccions quinirgiques i dels resultats obtinguts amb els tractaments 
aplicats. 

Des de l'any 1943 al 1963 es publicaren 6 volums dels "Anales de la 
Clínica de Patologia Quidrgica", de la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona. Els col-laboradors dels annals eren 
predominantment metges del servei, en les diverses especialitats. Es 
publicaren també les tesis doctorals fetes en el servei. L'implia bibliografia 
dels treballs era molt important i de gran valor per poder ampliar 
coneixements sobre el tema descrits. Com és de suposar, les publicacions 
eren supervisades prtviament pel cateddtic. 

Cada divendres, a les 12 del migdia, tenia lloc la sessió clínica del servei, on 
es presentaven els casos més interessants que hi hagué durant la setmana. 
Venien els metges del servei de totes les especialitats i metges d'altres 
hospitals de la ciutat i comarcals. Es comentaven els diagnbstics i 
tractaments. S'ensenyava i s'aprenia alhora. Piulachs moderava la sessió i 
concretava finalment les discussions que, alguna vegada, semblaven 
interminables. 



Estimulat per l'activitat científica del servei vaig demanar al professor 
Piulachs que em donés un tema per a fer la tesi doctoral. Com que en el 
servei dlUrgkncies vkiem prou fractures de coll de fkmur em proposi l'estudi 
de "La flebografia intraósea en las fracturas del cuello del fémur". Aquest 
fou el títol i el motiu de la meva tesi doctoral. Era una exploració 
flebogrifica preoperatbria rnitjanpnt la qual es determinava l'estat de la 
irrigació del cap del fkmur en les fractures subcapitals o transcervicals. 
D'aquesta manera es feia el pronbstic d'evolució cap a la necrosi del cap 
femoral quan no es veia flebogrificament cap circulació o bé el millor 
pronbstic quan la circulació sanguínia estava conservada. En el primer cas 
es proposava directament l'aplicació d'una prbtesi de Moore del cap del 
fkmur i en el segon d'un clau trilarninar de Peterson. 

El 5 de juliol de 1961 llegí la tesi doctoral, davant del tribunal format pels 
catedrhtics Salvador Gil Vernet, president, i els vocals professors P. 
Piulachs, M. Usandizaga, A. Azoy i R. Arandes. En aquell temps no existia 
el costum, que anys després es tingué, de convidar a dinar els membres del 
tribunal. La disthcia, personal i acadkmica, entre ells i el doctorand era tan 
gran que després de I'examen solament expressivem el nostre agrayment 
amb una encaixada de m i  a cada membre del tribunal. 

L'any 1966, el Dr. M. Molins Benedetti, metge de guhrdia del servei 
d'urgkncies, cirurgia i metge de sala de la clínica Quirúrgica 11, publici el 
"Manual de Patologia y Terapéutica quirtirgicas". És un compendi dels 
principis i prictiques essencials de la cirurgia i que són el fruit de la seva 
experikncia com a cirurgii de I'Hospital Clínic de Barcelona. 

L'any 1968 es publici, sota la direcció del professor Piulachs, el llibre 
"Tratarnientos actuales en cirugía ", amb la col~laboració de cirurgians del 
servei. 

Els metges joves teníem poca possibilitat de publicar en els annals de la 
clínica de patologia quirúrgica, perquk l'alt valor i qualitat científica que 
omplia els seus volums impedia que arribessin al seu nivell. Perb trobivem 
un altre ocasió. A 17Hospital Clinic anaven diiriament representants de 
molts laboratoris i oferien a alguns cirurgians joves l'oportunitat de publicar 
un article sobre el medicament que oferien del corresponent laboratori i 
donar a conkixer els resultats obtinguts en la seva aplicació. La nostra 
resposta sempre era positiva, encara que prbviarnent la poshvem en 
coneixement del catedrhtic, el qual quasi sempre l'acceptava. 



Les activitats científiques de la Societat Catalana de Cirurgia, tingueren lloc, 
alguna vegada, a I'aula de cirurgia de lYHospital Clinic, al migdia, al final de 
les quals es repartia un petit aperitiu. Les sessions eren molt interessants, 
perb recordo amb plaer que a I'hora d'iniciar-se l'aperitiu i fora de tot rigor 
protocol.lari, s'ajuntaven el professor Piulachs i el Dr. Josep Soler i Roig i 
comenqava llavors una cataracta d'acudits i fets que relatava el Dr. Soler i 
Roig (metge també amb el sobrenom de "El Pinyayy, per la quantitat de 
pinyes que tingué portant els seus cotxes esportius), que s'allargaven fins a 
primeres hores de la tarda. Soler i Roig les seves inimaginables ankcdotes 
viscudes durant els seus múltiples viatges per el mon. Piulachs, intercalava 
els acudits adequats a les explicacions del primer. Autors i espectadors 
plorivem de riure sense parar. En ocasions, com la descrita es descobria a 
un Piulachs poc conegut per a la majoria, per6 que era gran amic del bon 
humor intel.ligent, dels acudits innocents i de la convivbncia amb la gent 
que compartís el riure i la joia de viure. 

A partir dels anys setanta, junt amb les noves obres que s'iniciaren a 
1'Hospital Clinic, es traslladaren les Urgkncies al nou edifici que constniiren 
al mig del gran pati posterior. Desapareixia aleshores el servei d'Urgkncies 
de Cirurgia, de tanta utilitat que fou durant la guerra civil i que fins el seu 
final conservi un particular carisma que dignificava la tasca humana i 
científica de 1'Hospital Clinic de Barcelona. 

El nou edifici d'urgkncies no conserva cap armonia arquitectbnica amb la 
resta de 1'Hospital. Així el doctor Jacint Corbella, en el seu llibre "Histdria 
de la Facultat de Medicina de Barcelona, 1843-1 985 " recull la denominació 
de "Mazinger" amb que fou conegut. Va ser nomenat Cap del servei 
dlUrgkncies el doctor Josep Milli Santos. L'entrada a les noves urgbncies es 
va fer pel carrer de Villarroel, on abans hi hagué l'església de I'Hospital, que 
fou enderrocada. 

En el mateix gran pati central, i a la cantonada sud, hi hagué un monument 
dedicat al Excm. Sr. Marquks de Carulla, cateciratic de Terapkutica i 
membre de la Junta Administrativa de 1'Hospital durant disset anys. Fou 
erigit en membria i agrayment que la Junta Administrativa de l'Hospita1, 
d'acord amb la Facultat de Medicina, li oferí per les múltiples reformes i 
millores que aconseguí per a 1'Hospital Clinic. Arriba a ser rector magnífic 
de la Universitat de Barcelona. En els anys d'estudis de la carrera de 
medicina veia di&iament el monument voltat d'un petit jardí de plantes al 
seu entorn. Temps després vaig veure Únicament el monument, sense les 
plantes. Finalment fou retirat, degut a les obres que es van fer al pati central. 
Actualment (2006), el bust de bronze esta situat en el vestíbul d'entrada 



principal de llHospital, pel carrer de Villarroel. Es veu entrant, a la dreta, en 
un lloc que considero que és fosc i no destaca prou el bonic bust del 
marqubs de Carulla. Al front del seu nou pedestal hi ha una placa daurada 
amb la següent inscripció: 

"Doctor Valentí Carulla i Margenat. Nasqué a Sarria ['any 1864. Feu 
estudis de Farmbcia i de Medicina. Fou deixeble del catedratic de 
Fisiologia Ramon Coll i Pujol. El 1904 obtingué la cdtedra de Barcelona. 
Fou rector de la Universitat de Barcelona durant deu anys, fins a la seva 
mort. L'any 1919 fou nomenat Marquh de Carulla. Va ésser el principal 
impulsor de l'entrada en funcionament de llHospital Clinic i Provincial de 
Barcelona el gener de 1907, entitat de la qual presidi la Junta 
Administrativa durant 17 anys. Mori l'any 1923. Escultor: Emili Clarasó 
(1 857-1941)" 

Acabo aquestes pinzellades, desprbs de més de trenta anys d'haver-les 
viscut, i fent plagi a Marcel Proust dient que per a mi han estat "La 
Recherche d'un temps perdu". D'un temps irrepetible, on el domini del 
factor hurni era practicament total. 

Les paraules del catedratic de Patologia Quirúrgica de llHospital Clinic, al 
que tantes vegades m'he referit, reflecteixen ]'esperit que domini la nostra 
conducta. Diuen: "és certament indispensable que el metge ofereixi al seu 
malalt la salut i el benestar; perb no en exclusivisme, sinó com a preliminar 
accés al regne dels valors superiors protagonitzats per I'esperit". 

S'ha de commemorar el centenari de 1'Hospital Clinic i Provincial de 
Barcelona, destacant pel seu constant progrés, per la continua alta categoria 
dels seus metges, per la disposició actual de les més avanqades tecnologies i 
per la histbria que sempre l'ha distingit com a un Hospital exemplar tant en 
la seva vessant humana com professional. 

Epíleg 

Les d6cades dels anys 60 i 70 viscudes a 17Hospital Clinic, tingueren les 
seves llums i ombres. És dificil, actualment, comprendre que llavors 
desconeguérem el que eren les "llistes d'espera" per ingressar a 17Hospital o 
per operar. Les gudrdies de cirurgia les cobrien solament quatre metges 
titulars, els quals tractaven alhora perforacions d'estómac per úlcera, 
fractures del coll de Emur, lesions vasculars, traumatismes toracics, i tants 

178 



d'altres processos d'urgbncies. El cirurgia de gukdia cobria quasi totes les 
patologies que avui en dia formen les guardies de les diferents especialitats. 
En aquella bpoca, l'especialitat s'adquiria a través del temps que s'estava en 
el servei corresponent. 

No va ésser fins una Llei del 20 de juliol de 1955, dictaminada pel 
"Ministerio de Educación Nacional", en que es concediren els Títols de 
Metges Especialistes en Cirurgia General, conjuntament concedit amb el 
Títol de Especialista en Traumatologia y Ortopbdia. No obstant, les guardies 
de les especialitats tardaren bastant de temps en aparbixer com a tals i 
nosaltres continuaren fent de neurocirurgians, de cirurgians torhcics o de 
vasculars. 

La cirurgia, com la medicina interna o la patologia general, tenien acollits 
en unes grans sales a malalts de les més diverses afeccions. Ni el quirbfans, 
ni l'instrumental quirúrgic tenien les garanties de total esterilització de que 
disposen ara. Tot i aixb, les infeccions d'aleshores no eren gaire més 
nombroses que les que actualment es viuen en els hospitals. Es tractaven i 
resolien administrant els quatre antibibtics de que disposarem. I no patíem 
de l'agressiva "infecció hospitalkia" que amb tanta virulbncia ataca avui dia 
als hospitals. 

Els metges actuaven amb ben poques maquines, que sempre foren 
secundaries i que sols servien per ajudar al criteri personal. L'home, 
inventor de les maquines, s'ha transformat en esclau d'elles. Ens ajuden a 
determinar molts problemes diagnbstics i fins i tot terapbutics, perb mai 
prendran les decisions que encara són privilegi de la ment humana. 

El protocol establert universalment era desconegut. L'autoritat del cap del 
servei era determinant per prendre decisions d'actuaci6 en el tractament del 
malalt. Es respectava la seva valuosa experibncia i s'aprenia del seu saber. 
S'acceptava el possible error m&dic per part del malalt o dels seus familiars. 
Durant més de vint anys d'assistbncia m&dica a 1'Hospital Clinic, mai 
coneguC cap cas que el malalt portés al metge al jutjat. 

Les greus patologies quirúrgiques que s'havien d'operar, eren tractades sense 
la valuosa ajuda del servei de cures intensives i que nosaltres suplíem amb 
la mixima bona voluntat perb que dissortadament no disposivem de tan 
important ajuda. 

A 1'Hospital Clínic vkem gaudir de joventut, entusiasme i oportunitats, fou 
punt de partida per a conquerir les ocupacions que han omplert les nostres 



vides. A 1'Hospital Clínic s'usava la cikncia per a guarir i l'art per a 
consolar. Actualment l'aplicació de la cibncia és d'6s quasi exclusiu pel 
tractament de la malaltia. La mort, que és l'únic fet natural que accepti 
l'home des que neix, resulta ser molt més confortable si est$ acompanyada 
d'unes paraules de consol i d'esperanga. Aixb, potser és filosofia, que no 
pretenc barrejar amb la cibncia mbdica, perb els molts adéus viscuts a 
1'Hospital Clínic de Barcelona, m'han fet reviure i evocar aquesta reflexió. 

(*) Antic metge cirurgia de la Clínica de Patologia Quirúrgica del pro$ P. 
Piulachs, de I'Hospital Clinic i Provincial de Barcelona. 



1 *  * 

A dalt: Fotografia de la nevada del Nadal de 1962, amb un ninot de neu 
al terrat de I 'Hospital Clínic, fet pel servei d'UrgZncies. 

S'hi pot veure als doctors Sarró, Ojeda i Aris. 
A bah: El profssor Piulachs, rentant-se i en una intervenció quirúrgica, 

als anys seixanta. 



A dalt: Servei de Cirurgia de 1'Hospital Clinic, el dia de Sant Pere de l'any 1962. 
A bah: el doctor Piulachs durant un seminari a l'aula de cirurgia 

de la facultat de Medicina, I'any 1964. 
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EL SERVEI RELIGIOS: 
FENT COSTAT, PEL CAMÍ DE L 'ESPERANCA 

Eusebi RODR~GUEZ 

La histbria ens diu que I'hospital a Occident té unes clares arrels cristianes. 
Va néixer com a expressió d'una mirada diferent vers la persona humana, 
com a gest de la solidaritat que, fonamentada en Crist, va donar vida a una 
nova cultura; una cultura encara molt viva, que es troba, sovint amagada 
perd efectiva, en el servei a la salut i als malalts. 

Al llarg dels segles, fins el moment en qu6 la societat civil i els poders pú- 
blics van assumir com a tasca prbpia l'atenció a la salut i la cura dels ma- 
lalts, 17Església catblica va ser protagonista de l'assistbncia. D7aquells temps 
queden, no només molts hospitals amb noms consagrats per la histbria, sinó 
també la membria inesborrable de figures capdavanteres com S. Joan de 
Déu, S. Camil i S. Vicenq de Paul; i, no menys important, institucions i 
congregacions religioses assistencials nascudes al caliu d7aquelles i d'altres 
persones carismAtiques. Aquell protagonisme ha cedit el pas a una nova 
gestió de la salut. Tanmateix lYEsglésia continua present en el món de la 
salut i de la malaltia, amb noves formes, potser més discretes, perb signifi- 
catives. De fet, sense afany de recuperació d'aquella posició, i tot reconei- 
xent de bon grat la responsabilitat de l7administraciÓ pública en relació amb 
la salut, 17Església catblica reconeix també com a deure i missió prbpies el 
servei a la salut i als malalts, evidentment des de la seva perspectiva evangb- 
lica i evangelitzadora1. 

Una de les moltes expressions qualificades de la seva acció és l'assist~ncia 
religiosa i espiritual prestada, des de sempre, pels així anomenats "Servei 
Religiós" o "Capellania". També, bbviament, a 17Hospital Clínic. 

Un servei d'Església amb ... església. 

Una de les característiques més visibles del Servei Religiós, actiu a 
17Hospital des del seu comenqament, consisteix en el fet de que, també des 

Cf Document del Concili Vatic; 11, "Gaudium et Spes", n. 8. p w $  i 



del punt de l'estructura física i arquitectbnica, aquest Servei disposa d'un 
espai propi: l'església, com a lloc de culte i d'oració. 

La histbria de I ' ~ o s ~ i t a 1  és també la seva histbria. Com el Centre mateix, 
també l'espai litúrgic s'ha anat adaptant i canviant. En un principi l'església 
gaudia d'una posició privilegiada. Situada al bell mig de 1'Hospital (com als 
temps de la gestió cristiana dels hospitals), on avui es troba el ha11 d'accés 
per Villarroel, era un lloc molt accessible als malalts i a tot el personal, i, al 
mateix temps, obert a la població de l'entorn. Una campana anunciava i 
congregava als fidels per als actes litúrgics. 

Als anys cinquanta les grans reformes dutes a terme per tal de crear 
1'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona van comportar l'enderrocament 
de la primera Església i el seu trasllat al Paranimf de la Facultat, habilitat 
per al nou destí: Una transformació que va reduir espais i que va donar al 
temple un carhcter més "intern". 

Finalment l'any 1985, noves reformes signifiquen un nou canvi. Ara la Ca- 
pella (que ja no arriba a ser "església7 '...) es troba a la primera planta, entre 
les escales dues i quatre. És un lloc acollidor i silenciós, que convida a 
l'oració i a la recerca de l'assossec espiritual. Justament allb que necessita 
un hospital. 

Un servei qualificat 

Des del seu comenqament 1'Església diocesana va garantir I'assistbncia 
religiosa amb el nomenament de capellans destinats al servei de l'hospital. 
A més d'un "delegat (diocesh) pel servei espiritual", hi havia una dotació 
fixa de dues places de capella. La membria escrita dels noms d'aquells pre- 
veres arriba només fins al 193 1. Després cessa la informació. 

Des del dia primer d'agost de 1944 el Servei Religiós ha estat lligat a l'Orde 
dels Religiosos Camils (Ministres dels Malalts), una institució nascuda el 
1584 a Roma precisament per desenvolupar la seva acció a les institucions 
sanithies. En aquests 61 anys hi ha moltes histbries no escrites, phgines 
fetes de gestos discrets, d'escolta i d'acompanyament, de consol i orientació 
en el temps dur de l'adversitat, de dons de Déu repartits sense comptabilitat 
humana possible, de sagraments administrats, de eucaristies celebrades ... 
Per fer i recordar histbria assenyalem alguns fets i fites més significatius. 

En primer lloc un servei prestat per gent amb vocació hospitaldria. Des 
d'aquell primer d'agost de 1944, en qub el P. Idelio Pérez va agafar el relleu 



de Mn. Antoni Anglés, tot un seguit de religiosos camils s'han succe'it en la 
capellania. Al llarg del temps han garantit una preskncia de 24 hores al dia, 
fent costat als malalts i famílies, en temps de religiositat abundant i en altres 
de més secularització, responent a demandes molt freqüents d'actes religio- 
sos, i tambk, com ara, menys freqüents perb quotidians. A &poques d'una 
major preskncia de signes i símbols religiosos (les celebracions eucarísti- 
ques dins l'hospital, les comunions portades revestits dels ornaments litúr- 
gics, l'emissora interna per transmetre la litúrgia a tot el Centre...), han suc- 
ce'it d'altres més discretes, per6 no menys significatives. 

Un Servei reconegut i regulat. Amb diferkncies i matisos segons els temps, 
el Servei ha estat i esta integrat dins "l'arquitectura" organitzativa i assis- 
tencial de l'Hospita1, amb un estatut propi, que regulava les seves prestaci- 
ons, els drets i els deures dels capellans2. En l'actualitat el Servei Religiós, 
prestat en nom de 17Església Catblica, es recolza i respon a la normativa 
vigent en aquesta materia i, concretament, a I'article 4.2. de ]'Acord entre 
1'Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Qüestions Jurídiques, ratificat en 
l'imbit de Catalunya mitjanqant l'acord signat pel Departament de Sanitat i 
Seguretat Social i 1'Església Catblica de Catalunya el dia 8 de maig de 1986, 
complementat amb l'acord del 5 de marq de 2001 entre el Departament de 
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i la Conferkncia 
Episcopal Tarraconense. En aquests acords s'estableixen també, com és 
obvi, tot allb que correspon a la natura del Servei, a les seves prestacions, 
als drets i deures dels membres del Servei. 

Des del punt de vista del reconeixement efectiu de l'aportació de la Cape- 
llania a la missió i finalitats del Centre, la situació dels capellans ha anat 
millorant amb el temps. Bisicament hi ha hagut una primera (llarga) etapa, 
en la qual els Capellans no estaven integrats en la plantilla, privats doncs 
dels beneficis conseqüents que aixb comporta; la remuneració, sempre con- 
tinguda dins uns límits bastant discrets, es veia compensada pel fet que els 
Capellans disposaven d'habitació dins 1'Hospital. La segona etapa comenqa 
el dia 18 de novembre de 1980, quan el Superior Provincial del moment va 
signar amb la Direcció de Relacions Laborals un contracte que preveia la 

Al temps en que els Camils van assumir el Servei hi havia el "Reglament dels 
Capellans", redactat en 24 articles. En el primer s'hi deia "habrá sacerdotes para 
atender a las necesidades religiosas del Establecimiento, quienes cuidarán de todo 
10 relativo al bien espiritual de 10s enfermos y al servicio de la Iglesia del Hospital, 
alternando por secciones en el ejercicio de las funciones del ministerio". El regla- 
ment, en el qual no falten detalls, reflecteix clarament la situació socio religiosa 
d'aquell temps. 



integració dels Capellans en la plantilla, l'alta en la Seguretat Social i una 
nova equiparació salarial més adient a la seva missió i categoria professio- 
nal. El contracte establia que, a canvi, els Capellans deixaven l'habitació de 
l'Hospita1, la qual cosa va tenir lloc el mes de gener de 1981. 

En nom de 1'Església Catblica. El Servei Religiós és una visibilització de 
l'Església, que vol ser solidhria i sensible amb els malalts allh on es trobin, i 
amb tots els que treballen al servei de la salut, més enllh de les seves creen- 
ces. De fet, considera I'Hospital no només com un "espai" on s'hi exerceix 
l'art de guarir, de curar i de prevenir amb les eines de la cibncia, sinó també 
com un lloc profundament hum$ on es viu allb més seriós de la vida, amb 
un complex teixit de relacions humanes; un món penetrat de valors i sempre 
necessitat d'aquell suplement d'hima capaq de reconbixer i respectar sem- 
pre la dignitat humana. 

En l'exercici de la seva missió el Servei Religiós, conscient de l'enviament 
rebut de I'Església, segueix les orientacions pastorals i doctrinals que regu- 
len la Pastoral de la Salut, participa de la vida de la comunitat diocesana, i 
es posa a la disposició i al servei de tot el personal del Centre, cercant sem- 
pre relacions cordials i de lleial col~laboració. 

Un fet singular es va produir el 15 d'abril de 1969 quan el Bisbat, amb de- 
cret signat per Mons. Josep M. Guix i Ferreres, va declarar "quasi- 
parrdquia" 1'Hospital Clínic. Aquest gest, més aviat que donar autonomia 
al Servei Religiós en relació amb la parrbquia, era el reconeixement de que 
a lYHospital viu i treballa, pateix i gaudeix una gran família, amb vincles 
efectius i afectius sovint forts amb el Centre. Avui, aquell carhcter "quasi 
parroquial" ja no té els continguts d'aquelles dates. Són temps de recupera- 
ció del sentit de comunitat cristiana, i per aixb també de parrbquia. 

Un capítol a part: Les monges 

La histbria de 17Hospital Clínic ha estat associada des del seu comenqament 
a les "monges", Germanes de la Caritat de S. Anna. Des del mes d'octubre 
de 1906, en qub van arribar de Saragossa, la seva predncia nombrosa va ser 
un dels signes d'identitat del Centre. Fins a 118 religioses, amb el seu dis- 
tintiu ben visible, recorrien cada dia tots els indrets de 1'Hospital; la seva 
"feina" cobria moltes de les activitats: des de la infermeria a la cuina, la 
farmhcia, la cura de la roba, guhdies nocturnes ... Vivien a I'Hospital i, en el 
plhnol de 1910, tenen atribuits tres pavellons que, durant molts anys, van 
ser la seva casa. 



Des d'aquella prima data d'agost fins als nostres dies, també la presbncia de 
les religioses ha experimentat molts canvis. El seu nombre va anat minvant 
progressivament, fins a un altre agost (aquest del 1997) en qub van abando- 
nar definitivament la seva casa. Quedi consthcia per la histbria que l'ultima 
religiosa, la Germana Pilar Castillo, infermera, deixarh el Centre el primer 
de mar$ d'enguany. 2006. 

Un capítol certament inesborrable: les religioses seran sempre recordades 
per la seva rectitud, responsabilitat i dedicació a 1'Hospital i als malalts, i 
per la seva generosa col.laboraciÓ amb el Servei Religiós. 

El Servei Religiós avui 

Esth format per dos preveres, religiosos Camils: P. Eusebi Rodríguez (un 
dels més "veterans" de l'Hospita1, amb quaranta anys de servei), P. Joan M. 
López; i per la Religiosa Antonieta Manasanch, de la congregació de les 
Carmelites Missioneres Teresianes. 

Presten el seu servei amb un contracte regular de treball. D'acord amb a- 
quest, els membres del Servei Religiós, a més de les hores normals de tre- 
ball, han d'estar disponibles i localitzables les 24 hores del dia. 

El ministeri del Servei Religiós, en els seus diferents aspectes tan cultuals 
com espirituals, humans o morals, es troba regulat i descrit bhsicament en 
els acords citats més amunt, i, alhora, es desenvolupa d'acord amb les línies 
pastorals de I'Església i amb les orientacions que avui guien I'anomenada 
"Pastoral de la Salut". 

D'una manera molt resumida, el Servei Religiós atén fonamentalment a- 
questes quatre línies d'actuació: 

Acompanyament/suport humh i espiritual ("relació pastoral 
d 'ajuda") dels malalts i de les seves famílies, especialment en situ- 
acions de major adversitat o fragilitat. Aquest servei requereix una 
presbncia fisica activa en el Centre, visita als malalts, relació huma- 
na sensible, disponibilitat. 
Assessorament en qüestions relatives a la fe, i a la praxi cristiana de 
la fe (moral). 
Oració, litúrgia, sagraments. Aquest ampli ministeri comprbn 
l'oració/preg&ia amb els malalts i acompanyants en certs moments, 
la celebració dels sagraments més freqüents durant el temps de la 



malaltia (unció dels malalts, confessió), i la celebració de la Euca- 
ristia. 

e Servei pastoral/espiritual als professionals de la salut de 1'Hospital 
que ho sol.liciten. 

El nostre "Clínic" d'avui segueix sent, com sempre, un lloc d'arribada i de 
conflukncia de milers de persones; un espai de trobada i, alhora, una mena 
de cru'illa de les esperances i de les aspiracions humanes més profundes, 
també dels límits de la fragilitat humana. Al mateix temps, avui més que 
mai, l'Hospita1, reflex de la societat, és un món plural, complex, amb un 
gran assortit de cultures i de creences, de sensibilitats i d'actituds davant la 
vida i la mort. En aquest context, el Servei Religiós, d'acord amb la "Guia 
per al respecte de la pluralitat religiosa en Ginbit hospitalari", elaborada 
pel Departament de Salut de la Generalitat, i presentada oficialment el 7 de 
desembre de 2005, fa professió de respecte de totes les creences i, al mateix 
temps, col.labora, en allb possible, amb els representants d'altres confessi- 
ons religioses. 

La pluralitat ens recorda un element bhsic del servei a la salut: que no és 
possible sense una convenquda "alianqa terapbutica ". Tots hi som, ningú 
no pot ser exclbs. De fet, l'experibncia del sofriment, de la malaltia, de la 
guarició i de la mort desperten o activen molt sovint la dimensió espiritual i 
religiosa de la persona, les energies interiors, la forqa saludable i terapbutica 
de la fe: interrogants a la recerca de sentit, dubtes i foscor que desitgen una 
mica de llum, esperanqa que busca més "enlli" dels incerts resultats de la 
cibncia, preghria que suplica o agraeix ... 

En celebrar aquest aniversari, els membres del Servei Religiós desitgem 
donar grhcies a Déu per la immensa simfonia de bé i de solidaritat que ha 
acompanyat el concert de tots els homes i dones que han deixat impresa la 
seva humanitat en el seu servei. Recordem per celebrar, per agrair, per viure 
i per ... agafar embranzida cap al futur. 

P. Eusebi Rodrtguez, 
Capelki, 
Religiós Camil 
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EL FONS ICONOG&IC DE LA NOVA FACULTAT DE 
MEDICINA I L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA (1906- 
2006) 

Joan PUJOL i ROS 
Lluís GUERRER0 i SALA 

Resulta una evidencia que tota la historiografia medica i sanithia en general 
sol tenir un suport escrit que, en proporció, és molt més significatiu que la 
iconografia de la que disposem per a il-lustrar-ho. Aquesta és I'experibncia 
d'uns quants anys d'editar llibres sobre aspectes histbrics de la medicina 
catalana i, suposem que també deu de ser un fenomen general. 

Tots ens hem preocupat més de transmetre els mots abans que les icones, 
per bé que tots coneixem sobradament la clbsica expressi6 que diu que una 
imatge val més que mil paraules. 

Alguns pobles fora dels corrents del progrés social evitaven les fotografies 
perque creien que plasmar-la en un paper els hi robava l'anima. Realment, 
la relació entre les paraules, mitjanqant la magia de la semhtica i de la 
sintaxi poden recollir moltes essbncies de l'ésser i dels fets, perb la imatge 
conté en una visió Única molta més informació, ja que el nostre ull l'envia a 
les arees d'associació del cervell i aquestes estan acostumades a analitzar- 
les i treure'n conclusions múltiples. En ple segle xx Bachelard (1884-1962) 
afirma: "Les images ne sont pas des concepts Elles ne s'isolen pas dans 
leur signification. Précisément elles tendent d dépasser leur signification ". 

El desenvolupament de les tecniques d'imatge ha seguit una progressió 
exponencial des de les tbcniques incisives prehistbriques, al xilogravat, 
gravats al coure, el dibuix, la pintura i l'holografia, les diverses tbcniques 
fotografiques antigues fins als més innovadors sistemes digitals actuals. 



Avui, imatge i paraula formen un tot informatiu en el que les proporcions 
s'han decantat cada vegada més en favor de la iconografia, que ocupa un 
paper bAsic en el món editorial, acadbrnic i informatiu. 

El segle XIX veu néixer molta tecnologia iconogrAfica, perb és el segle XX el 
que viu el seu perfeccionament i la implantació generalitzada del seu Ús 
social. El mateix autor citat suara, afegeix: "Nous sommes dans un sibcle de 
l'image. Pour le bien comme pour le mal, nous subissons plus que jamais 
l'action de l'image". 

El darrer quart del segle xx va viure la multiplicació de les edicions de les 
histbries grAfiques, sovint dedicades als pobles, institucions, i entitats, en les 
quals la paraula es redueix a una breu informació de continguts com a peu 
de foto. Aquestes histbries recullen molta informació en poques phgines, i 
sense més erudició que la prbpia realitat, arriben a tot tipus de ments i a tots 
els racons. 

No cal, doncs, defensar l'interbs de 1'6s habitual del suport grafic en histbria 
de la medicina i de les cibncies de la salut perquk, com dkiem en 
l'encapqalament, és una evidencia, que només recordem perqub cal 
reconbixer-li més paper que el que té en el nostre reduit Ambit d'estudi. 

A partir de finals del segle XIX, les imatges que trobem més sovint són les 
fotogrhfiques, i són aquestes, en especial, les que solem buscar per ilalustrar 
els nostres treballs sobre metges i persones del seu entorn, activitats, 
institucions i equipaments. 

Tots els metges acumulen al llarg de la seva vida reculls fotogrhfics que 
plasmen les seves vivhcies, la majoria d'elles de caire familiar, per6 també 
n'hi ha de professionals on trobem algunes escenes assistencials, 
acadbmiques i socials compartint vivbncies amb companys. Un lloc destacat 
l'ocupen les orles de promoció. 

Quan el metge es jubila, sol deixar el seu consultori privat, quan no el propi 
habitacle per anar a viure a un altre lloc més proper als fills o un ambient o 
clima més benigne. En aquests casos, perd espai fisic per conservar la seva 
biblioteca mbdica, i acaba cedint-la a l'drxiu Hist6ric de les Cibncies de la 
Salut per tal que no tingui un final indigne i no desitjat. 



Les fotografies perb, ocupen menys espai, i constitueixen l'esperit del 
record, per la qual cosa quasi tots les conserven fins a la fi dels seus dies. El 
que succeeix després és variable. Les famílies més sensibles les conserven 
més o menys unides; altres, se les reparteixen entre els fills, i si no hi són 
desapareixen. Les que passen als fills, amb el temps també acaben 
desapareixent: com a maxim suporten la durada d'un altra generació. En 
rares ocasions succeeix el contrari. 

Alguns sentim la responsabilitat de recollir les fotografies necesshries per 
conservar el record dels companys que ens han precedit i de tot el seu entorn 
assistencial, i ja fa temps que ho fem en la mida de les nostres possibilitats. 
Aquesta és una forma senzilla, perb efectiva, de mantenir retalls de la 
histbria sanithria del país. 

Aquesta experibncia en demanar fotografies de metges traspassats ens porta 
a la conclusió de que és imprescindible tenir un amiu fotogrhfic de tots els 
metges actuals, especialment dels més grans, abans no es perdi 
definitivament la seva imatge. També cal demanar fotografies dels que ja no 
hi són en l'intent de recuperar tot el que es pugui. 

Tampoc podem caure en l'errada fhcil de no conservar les nostres i les dels 
nostres col-legues en els seus ambients respectius. 

Aquest esfor? de recollida indiscriminada topa sempre amb el recel moltes 
vegades no confessat, amb la por del company o de la família de perdre 
aquell material estimat. 

Les tkcniques actuals de cbpia fotogrhfica mitjanqant escaneig d'alta 
resolució, ens permet demanar les fotografies per a copiar-les amb el 
compromís de tomar d s  originals en un mínim de temps, o bé demanar 
directament un CD o un DVD amb les cbpies necess3iries. 

També hem pensat en qui hauria d'encarregar-se d'aquesta recollida. Si bé 
és cert que les institucions poden fhcilment demanar fotografies histbriques 
d'ens oficials i/o públics com acadbmies, hospitals, instituts, etc., sol.licitar- 
ho directament als metges, a les famílies o a petits grups professionals és 
una tasca que solament pot tenir bxit en funció de la proximitat, per la qual 



cosa des del si de la Societat Catalana dJHistdria de la Medicina s'ha de 
responsabilitzar als seus membres, i als estudiosos locals escampats per tota 
la geografia catalana. 

Aquesta és una feina kdua que s'ha d'anar fent sense presses ni treva, 
coneixedors de que el que sera la histbria d'avui se'ns escapa de les mans 
dia rera dia. 

La necessitat de dur a terme aquest treball és fruit de les mancances 
detectades al llarg de trenta anys d'activitats de la Societat Catalana 
d'Histdria de la Medicina i del Seminari Pere Mata de la Universitat de 
Barcelona; d'onze de 1'Amiu Histdric de les Cidncies de la Salut "Simeó 
Selga i Ubach" i de molts més anys de recerca de la secció sisena de la 
Reial Acaddmia de Medicina de Catalunya, impulsora del congressos 
d'histbria de la medicina catalana. 

La col.laboració entre aquestes quatre institucions ha fet que en aquests 
darrers anys s'hagin reunit prop de cinc mil imatges, en la catalogació de les 
quals s'esth treballant per posar-les a disposició dels investigadors i altres 
interessats. Aquesta és en aquests moments una de les línies prioritkies 
d'aquest pacte, que amb els anys ens ha de fornir d'un valuós arxiu 
iconogrific, per tal, d9entre altres objectius, poder realitzar el projecte de 
publicar una histbria grafica de la medicina catalana de la mateixa manera 
que es va editar el Diccionari Biogrhjc de Metges Catalans, ara en fase de 
revisió i ampliació o bé la Bibliograja de la Sanitat Catalana. 

No solament és necessari disposar d'un gran arxiu fotografic de la medicina 
amb accés públic. També hi ha altres elements grafics del mateix interb i 
que també han d'estar disponibles. Ens referim als gravats antics dels que 
parlavem a l'inici, als dibuixos i pintures i altres expressions artístiques 
dedicades al tema m&dic que poden servir per complementar treballs de 
recerca. 

Caldria fer el mateix amb les portades de la majoria de llibres antics i 
d'interes de qualsevol &poca i algunes de les seves il~lustracions7 així com 
amb les capqaleres de les revistes. Aquest material també hauria d'entrar a 
formar part del banc de dades i material grafic d'aquest arxiu públic que 
propugnem. 



La fotografia digital i les tbcniques que 17acompanyen ha fet baixar molt el 
pressupost d'aquest projecte, i també la facilitat en aspectes logístics com la 
facilitat de cbpia i reproducció i, fins i tot, la prbpia senzillesa de fer una 
fotografia, que abans era quasi un acte artístic i ara és mechnic perqub d'un 
mateix moment o objectiu en podem fer vhies sense major repercussió 
econbmica i amb una qualitat progressivament més elevada. 

Des d'aquest entorn conceptual i prhctic, en aquesta ocasió hem concretat el 
nostre esforg en l'obtenció de fotografies histbriques sobre la nova Facultat 
de Medicina i 17Hospital Clínic de Barcelona, en ocasió del seu centenari 
que enguany celebrem. 

La primera dificultat ha consistit en localitzar els diversos fons on es podien 
trobar fotografies, plhols de projectes i tota classe de documents grhfics per 
a utilitzar-10s en diversos projectes relacionats amb el centenari, entre ells, 
aquest mateix X ~ V  Congrés ddHistdria de la Medicina Catalana. 

Les dificultats a vkncer han estat les habituals. Uns documents eren 
propietat de la mateixa institució; altres es trobaven en arxius de 
l'adrninistració, del Col.legi de Metges i; altres, eren de propietat particular. 
En cada cas l'accés ha hagut de seguir el seu protocol de sol.licitud, fins 
aconseguir reunir tot el que hem necessitat. Aixb ha estat en aquest cas, i ho 
és sempre, un procés laboriós i llarg que ha servit per incorporar al fons 
iconogrhfic prop d'un miler de imatges sobre la nova Facultat de Medicina i 
1'Hospital Clinic de Barcelona, moltes de les quals es poden veure aquests 
dies en el vestíbul de la facultat de Medicina en una exposició que el Prof. 
Jacint Corbella i Corbella ha preparat dins dels actes del centenari 
d'aquestes dues institucions. 

2. El fons iconogrliJic de la nova Facultat de Medicina i I'Hospital Clínic 

Com ja hem comentat, amb motiu dels actes del centenari de la nova 
Facultat de Medicina i 1'Hospital Clinic, ja fa més de dos anys, que es va 
iniciar la recerca de material grBfic relatiu a les dues institucions centenhies. 
El material aconseguit, prové fonamentalment, de dos tipus de fons: els que 
anomenem INSTITUCIONALS, és a dir, arxius, diaris o biblioteques i els 
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PRIVATS, material guardat durant molt de temps per persones que han 
tingut o tenen un vincle amb la facultat de medicina o amb ]'Hospital Clinic 
de Barcelona, o bé per historiadors que han tingut cura d'aquest tipus de 
documentació. A continuació, intentarem fer alguns comentaris referents a 
tot aquest material. 

2.1. Fons Institucionals 

Entenem com a Fons Institucionals tot aquell material grhfic procedent 
d'institucions, arxius, biblioteques o diaris que poden ser consultats pels 
estudiosos, i que al llarg de mots anys han bastit un fons grhfic importat, 
generat moltes vegades per la seva activitat dikia o bé per la histbria de la 
prbpia institució. A continuació donarem algunes dades sobre el material 
grhfic que hem pogut documentar en aquestes institucions. 

Arxiu de la Reial Acad2mia de Medicina de Catalunya. És una institució 
que per la seva prbpia histbria ha recollit sistemhticament una importat 
col~lecció de material imprbs, sobre tot obres de tipus científic que en 
ocasions van complementades amb material grhfic. És sobretot, un fons 
importat com a complement grhfic des d'un punt de vista bibliogrhfic. 
També hi ha una part importat de donacions particulars que per la seva 
singularitat, al llarg dels anys ha esdevingut material d'un gran interbs 
histbric. És conserva, també, material grific dels antics i actuals acadbrnics, 
molts dels quals tenien o tenen una relació directa amb al facultat de 
medicina, ja sigui com a catedrhtics o com a metges de l'hospital. A més a 
més, la Reial Acadbmia de Medicina de Catalunya, conserva l'única 
fotografia coneguda de la Facultat de Medicina i 1'Hospital Clínic en 
construcció. Es tracta d'una imatge datada l'any 1896 i donada a la 
institució pel Dr. Joaquim Bonet, catedrhtic d'obstetrícia i rector de la 
Universitat de Barcelona, l'any de la inauguració de la nova facultat i 
l'hospital Clinic. 

Arxiu Nacional de Catalunya. En aquest arxiu és conserva tot el fons del 
fotbgraf Gabriel Casas, dins del qual hi ha un sbrie de quaranta imatges 
sobre lYHospital Clinic de Barcelona. Corresponen a la dbcada dels anys 
trenta i quaranta i són d'una extraordiniria qualitat. Totes les imatges 



corresponen a vistes de l'interior de l'hospital i gairebé totes elles són 
inhdites. 

Arxiu Histdric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu Fotogrdfic. En aquest 
arxiu hem localitzat vuit fotografies molt interessants. Quatre d'aquestes 
corresponen al "Primer Congreso Español Internacional de la 
Tuberculosis" celebrat a l'edifici de la nova facultat de medicina el mes 
d'octubre de 1910. També és conserva una fotografia del paranimf de la 
facultat de medicina del dia 2 d'octubre de 1906, data de la inauguració del 
nou edifici. Hi ha també una vista ahria del complex facultat-hospital de la 
dkcada dels anys cinquanta i es conserven algunes imatges del Primer 
Congrés de Metges de Llengua Catalana, celebrat a la facultat de medicina 
entre els dies 22 i 25 de juny de 1913. 

Arxiu Diari Avui. Conserva una vintena de fotografies relacionades amb 
l'hospital dels darrers vint-i-cinc anys. També cal destacar que el diari Avui 
va adquirir el fons grhfic de "El Correo Catalan ", del qual conserva prop de 
trenta fotografies de la dkcada dels anys seixanta i setanta sobre I'Hospital 
Clínic i la Facultat de Medicina, de gran interks histbric. 

Arxiu Histdric de les Ci2ncies de la Salut. Com ja s'ha comentat en la 
introducció d'aquesta comunicació, lYArxiu ha realitzat una tasca de recerca 
i coordinació de tot aquest material grhfic sobre la nova Facultat de 
Medicina i 1'Hospital Clínic de Barcelona, que molt properament, una 
vegada acabada la seva catalogació, posarh a lliure disposició dels 
estudiosos per a la seva consulta. 

Arxiu Histdric del Col-legi d'Arquitectes de Catalunya. És tracta d'un 
arxiu monogrhfic relacionat amb temes d'arquitectura. En aquest arxiu es 
conserva tot el fons de I'arquitecte Josep Domhnech i Estaph, que va portar 
a terme la construcció de l'edifici de la nova Facultat i 1'Hospital Clinic. En 
aquest fons es conserven més de tres cents plhols originals sobre I'edifici 
així com tots els plhols de la reforma portada a terme a l'hospital a la 
dkcada dels anys cinquanta. També és conserven algunes fotografies de la 
dkcada dels anys vint sobre aspectes arquitectbnics de l'hospital, cedides 
actualment al Museu de la Tkcnica de Terrassa i a la Chtedra Gaudi de 
Barcelona. 



Arxiu La Vanguardia. Disposa d'un fons de prop de cent fotografies de la 
dbcada dels anys seixanta i setanta, sobretot d'esdeveniments socials o 
polítics d'aquesta &poca relacionats amb l'hospital o la facultat. També 
existeixen algunes fotografies de gran valor histbric de l'bpoca de la Guerra 
Civil, concretament dels fets de juliol de 1936 i de la visita del President 
Companys a 1'Hospital Clínic el dia 1 1 d'agost de 1936. 

Arxiu Mas. Es tracta d'un arxiu privat de renom que fa molts anys que 
recull exclusivament material grafic i que conserva una vintena d'imatges 
relacionades amb la Facultat de Medicina, gairebé totes elles de catedratics 
del primer quart de segle xx. Molt probablement es tracta de fotografies 
procedents de la galeria de personatges que existia antigament a la Facultat 
de Medicina i al rectorat de la Universitat de Barcelona. 

Biblioteca de la Facultat de Medicina. Durant aquests cent anys, la 
Biblioteca de la Facultat de Medicina (CRAI. UB), ha recollit publicacions 
importants, que amb el pas dels anys han esdevingut obres de gran valor 
histbric. Moltes d'aquestes obres tenen impreses imatges de la facultat o de 
I'hospital, que hem recuperat per donar-les a conkixer. És un fons important 
de material, sobre tot pel que fa a les fotografies i documents impresos que 
es conserven a l'Area de reserva. D'aquest material, podem destacar: 

1. Obres generals que tracten temes relacionats directament amb 
llHospital i la Facultat, com ara les merndries anuals o els llibres 
editats amb motiu d'aniversaris i commemoracions. 

2. Obres especgques de les diferents cdtedres, clíniques o serveis: 
les revistes, els anals o les publicacions de tipus cientific. 

3. Donacions de material grajc de fons particulars. 

A partir de tota aquesta recerca, hem pogut recopilar prop de dues centes 
fotografies de diferents etapes de la Facultat de Medicina. Encara queda 
feina per fer ja que hi ha material interessant per digitalitzar, malgrat que 
aquest no esta directament relacionat amb el centenari de la nova facultat i 
l'hospital Clinic, si que té un extraordinari interbs per a la histbria de la 
medicina catalana. 



Servei Audiovisuals Clínic. Es tracta d'un fons molt importat que a partir 
dels anys vuitanta recull tots els fets més importats que han succe'it a 
1'Hospital Clínic de Barcelona, tant des del punt de vista assistencial com 
acadbmic. És un material de producció prbpia, de gran qualitat i 
d'extraordinari interks histbric, ja que reflecteix tant aspectes de la vida 
diaria de I'hospital com dels grans esdeveniments mbdics que han passat 
durant els darrers vint-i-cinc anys. Gracies a la gentilesa del servei, hem 
pogut disposar d'algunes fotografies molt interessants, tan per a I'exposiciÓ 
com per a I'audiovisual del centenari. 

2.2. Fons privats 

Es tracta de material procedent de persones que al llarg dels anys han 
conservat o recuperat material grafic d'aspectes relatius a les dues 
institucions. Algunes d'aquestes persones han tingut o tenen vincles directes 
amb la facultat de medicina o bé amb l'hospital Clínic, i per tant han estat 
testimonis de molts dels esdeveniments que ha succe'it al llarg d'aquest anys, 
conservant material que avui seria molt dificil d'obtenir. A continuació fem 
una relació i uns comentaris sobre la procedbncia d'aquest material. 

Fons Miquel A. Asenjo i Sebastián. Director tbcnic de 1'Hospital Clínic en 
I'actualitat i a la dbcada dels anys setanta. D'aquesta bpoca conserva una 
cinquantena de fotografies d'actes institucionals i de visites de personalitats 
a l'hospital. També existeix un dossier grafic molt interessant sobre I'estat 
físic de les instal-lacions de l'hospital d'aquella hpoca, tot just abans 
d'iniciar-se la reforma de l'edifíci i que ens permet veure l'evolució que ha 
sofert I'edifici en aquests darrers anys. 

Fons Josep M. Calbet i Camarasa. Es tracta d'un fons de més de tres 
centes fotografies de personatges, recollides durant tota la seva etapa de 
professor d'histbria de la medicina de la Universitat de Barcelona. 
Actualment, continua recollint material grafic per complementar el 
Diccionari Biografic de Metges Catalans, quan s'editi la segona edició. 

Fons Jacint Corbella i Corbella. h i m a  i motor del I'anomenat Grup 
Gimbernat, actual President de la Reial Acadbmia de Medicina de 
Catalunya, catedrhtic de la facultat de Medicina i metge de 1'Hospital Cínic, 



ha recollit al llarg de la seva tasca professional tot alld que es refereix a la 
facultat de Medicina i a 1'Hospital Clinic. És el fons més importat, tant des 
del punt de vista qualitatiu com quantitatiu. Aporia més de cinc centes 
imatges relacionades amb les dues institucions, sobre tot, material 
indispensable per poder bastir grhficament la histdria de la Facultat de 
Medicina de Barcelona, obra que ja va publicar l'any 1996 i la de 1'Hospital 
Clinic de Barcelona, que molt probablement és publicarh en un temps no 
molt llunyh. 

Fons Manuel Escudi i Aixelh. Actual professor d'histbria de la medicina 
de la Universitat de Barcelona, ha recollit material de la Facultat de 
Medicina, on hi exerceix. Aquest material, si bé no és molt important 
quantitativament, si que ho és qualitativament, ja que ha aportat algunes 
fotografies d'extraordinari interks histbric. També ha realitzat un recerca en 
profunditat a la biblioteca de la facultat de medicina per catalogar el 
material grhfic que s'hi conserva. 

Fons Manuel de Fuentes i Sagaz. Cardibleg que I'any 1992 va publicar la 
Histdria de la Societat Catalana de Cardiologia i que disposa d'un fons 
grhfic molt important de material relacionat amb aquesta especialitat. 
Algunes d'aquestes fotografies fan referkncia al servei de cardiologia de 
1'Hospital Clinic o bé a alguns dels seus metges. És un fons des del punt de 
vista quantitatiu molt remarcable. 

Fons Carles Hervris i Puyal. Membre de la Societat Catalana d7Histbria de 
la Medicina i col.laborador habitual dels Congressos d'Histbria de la 
Medicina Catalana, ha recollit al llarg de molts anys una important 
col~lecció de postals originals sobre temes relacionats amb la histbria de la 
medicina. De tota aquesta col~Iecci6, n'hi ha seixanta que fan referehcia a la 
Facultat de Medicina i a 1'Hospital Clinic de Barcelona. Són d'una 
extraordinhria qualitat i tenen un interks histbric molt important. 

Fons Manuel Sarró i Palau. Metge de 1'Hospital Clinic, ha aportat algunes 
fotografies inBdites del servei de cirurgia, sobre tot de l'kpoca del professor 
Pere Piulachs i Oliva, amb qui va treballar a la dkcada dels seixanta del 
segle xX. Val la pena destacar una curiosa fotografia de la nevada de la nit 
de Nadal de 1962, al terrat de 1'Hospital amb un ninot de neu fet pel servei 
d'urgkncies de cirurgia. 



Fons Magí Turmo i Codina. Fotbgraf de la Facultat de Medicina de 
Barcelona, que al llarg de la seva trajectbria professional, ha tingut ocasió 
de fotografiar molts dels esdeveniments que han succe'it a la facultat i per 
tant disposa d'una col~lecció de fotografies de gran valor histbric, sobre tot a 
partir de la dhcada dels anys vuitanta. 

Fons Edmon Vallés i Toni Vidal. Aquest Últim, fotbgraf, l'any 1980, amb 
motiu del setanta-cinc aniversari de l'hospital i la facultat va publicar, 
juntament amb Vallhs, el llibre L 'Hospital Clínic de Barcelona, ahir i avui. 
En la primera part d'aquest llibre s'hi recullen prop de setanta imatges de la 
primera &poca i a la segona part hi ha un reportatge fotografic amb més de 
noranta fotografies molt interessants de 1'Hospital Clínic i la Facultat de 
Medicina de la dkcada dels anys vuitanta. És una obra que ens permet veure 
molt clarament els canvis soferts pel pas dels anys, tant pel que fa a l'edifici 
com als aspectes m&dics o assistencials. 

3. Conclusions 

Com a conclusió podem dir que amb motiu del centenari de la nova Facultat 
de Medicina i 1'Hospital Clínic de Barcelona, hem realitzat un recerca 
exhaustiva sobre tot el material grlfic que es conserva d'aquestes dues 
institucions i 'que ens ha aportat prop d'un miler de fotografies. És un bon 
exemple del que ha suposat el treball de recerca en equip sobre un dels 
aspectes grlfics de la histbria de la medicina catalana, i que contribueix 
d'una manera notable a la consolidació d'aquest Arxiu Grafic de la Sanitat 
Catalana, que mica en mica, i entre tots, hem d'anar construint. 

TambC aquesta recerca, és un exemple clar de la importancia d'unificar 
esforqos i de consolidar la col~laboració entre totes les institucions que 
d'una manera o d'una altra tenen alguna cosa a dir en aquest tema. Ara perb, 
cal d'una manera immediata continuar desenvolupant els programes 
informdtics que s'estan elaborant per tal d'acabar la catalogació de tot 
aquest arxiu i d'aquesta manera posar-10 a disposició de tots els estudiosos 
de la sanitat catalana i de la histbria en general. 



Finalment, aquest Arxiu Grrifzc de la Sanitat Catalana, amb accés públic, 
esth tutelat per una institució de prestigi, la Reial Acadkmia de Medicina de 
Catalunya, que vetlla per l'interks de la col-lectivitat i que aporta una gran 
solidesa tant institucional com acadkrnica a aquest projecte. 
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Moisgs BROGGI i VALLES 

És per a mi un honor participar en aquest acte de celebració del centenari 
d'aquest hospital en el que s'hi reflecteixen tots els grans progressos que 
s'han portat a cap en la cikncia i en la prlctica de l'art de curar en tot el llarg 
del segle XX. La seva histbria va lligada a la de la Facultat de Medicina de 
la nostra Universitat i he tingut l'oportunitat de ser testimoni presencial de 
molts dels fets i grans realitzacions que en ell tingueren lloc durant les 
dbcades tercera i quarta del segle passat, concretament dels anys 1923 al 40, 
en els que hi vaig conviure, primer com alumne i després com ajudant i com 
a cirurgil del servei dYurg&ncies, col.laborant amb aquelles persones 
entranyables que tant contribu'iren en crear i mantenir la merescuda fama 
de 1'Hospital Clínic i de la medicina catalana. 

Aquesta histbria centenhria presenta dues fases molt definides, separades 
per l'interregne de la guerra civil. La primera esta marcada per un domini 
ostensible del sector de la cirurgia, en el qual es realitzaren importants 
avenqos que es manifestaren als ulls de tothom en el curs de la guerra civil, 
mentre que en la segona, aquest esperit de progrés ha passat al sector de la 
medicina interna, en el que s'han efectuat grans renovacions que han 
modernitzat l'hospital en tots sentits. Per la meva part, vaig tenir ocasió de 
ser testimoni presencial de molts dels fets que tingueren lloc en la primera 
etapa i de la seva transcendkncia. En quan a la segona ho conec més per 
referkncies i sobretot per l'estudi extens i detallat que n'ha fet Jacint 
Corbella. 

Crec que en primer lloc, al parlar de la histbria de l'hospital, ens hem de 
referir als seus orígens que són els mateixos que els del nostre rkgim 
universitari. A primers del segle XlX encara pot considerar-se com a 
pkssim l'ensenyament que es feia de la Medicina, basat en prlctiques 
equivocades i retbriques, pseudo-filosbfiques i desprovistes de fonament 
científic; sols poden considerar-se com a positius els estudis anatbmics que 
es donaven en el Col-legi de Cirurgia que s'havia creat en el segle XVlll i 
per aixb, quan a l'any 1843, aprofitant l'existkncia d'un govern liberal, 



Pere Mata, metge i polític, va crear a Barcelona una Facultat de Cikncies 
Mkdiques, en la que es trobaven unides per primera vegada Medicina i 
Cirurgia i van assignar com a local el del Col-legi de Cirurgia que ja 
funcionava des de feia un segle al carrer del Carme junt a l'antic hospital de 
la Santa Creu i que avui es la seu de la nostra Reial Acadkmia. 

Precisament, va ser també per la mateixa bpoca que es produlren les grans 
descobertes que feren que la medicina passés a ser d'una practica empírica a 
una cikncia aplicada. Ja cap als anys 70, un grup de joves professors, 
degudament informats dels canvis que s'estaven produint, maldaren per 
implantar-10s aqui, malgrat la manca de medis i de locals apropiats. Un 
d'ells, Jaume Pi Sunyer, professor de Patologia, va aconseguir muntar un 
petit laboratori en un racó de les golfes en el que feia estudis microscbpics 
de ckl-lules i bacteris, cosa que despertava la curiositat i l'admiració general. 
Un dels assidus fou Ramon Turró que després va fer els seus importants 
estudis sobre immunitat i va ser director del Laboratori Municipal; un altre 
que s'acollí en aquell laboratori incipient va ser el nou professor 
d'histologia, assignatura de nova creació que venia de Valkncia i es deia 
Santiago Ramon y Cajal, les descobertes del qual sobre l'estructura del 
teixit nerviós van despertar l'adrniració de tot el món. Ell mateix, ens 
confessa en les seves membries que va ser allí, en aquell petit centre de 
treball de Jaume Pi, que es va entusiasmar i va seguir endavant en aquell 
estudi histolbgic fins aconseguir el brillant resultat que li proporciona el 
Premi Nobel quan ja estava traslladat a Madrid. 

Entre aquesta minoria de professors coneixedors de les modernes tendkncies 
i disposats a seguir-les, malgrat les dificultats i oposició que trobaven, cal 
comptar-hi, a més de Jaume Pi, amb Miquel A. Fargas, professor de 
Ginecologia, gran coneixedor dels mktodes de Lister i autor de les primeres 
laparotomies que aqui es practicaren i amb Bartomeu Robert, famós 
internista i bon coneixedor de les escoles franceses de medicina interna, tots 
tres persones extraordinihies i a les que hem d'afegir-hi el nom de Giné i 
Partagas com a promotors dels canvis que calien fer en aquella Facultat, en 
la que no s'hi cabia i mancava d'apartaments i de tot el necessari per a 
portar a cap una tasca eficient. A més de tot aixb, aquella Facultat que 
quaranta anys enrera, s'havia calculat per una mitjana d'uns cinquanta 
alumnes, als anys setanta eren molts centenars i, per a més afegiment, 
l'hospital annex conservava totes les característiques medievals de 
comenqaments del segle XV, l'bpoca en que es va construir, en aquells 
temps en que la gent anaven a I'hospital, més aviat a morir-se que a curar- 
se. 



Amb tots aquests arguments s'imposava la necessitat urgent d'un canvi 
total, cosa que es va aconseguir després de molts projectes i dificultats, 
arribant-se finalment al projecte definitiu de l'arquitecte Dombnech Estapi 
d'un conjunt d'edificis que comprenien Facultat i Hospital, situats a 
17Eixample, aleshores en construcció, en dues illes del que havia de ser el 
carrer de Casanova. Al 1901 l'edifici estava oficialment acabat, en un 
moment en que dos dels principals promotors, Robert i Giné el veieren 
constniit perb no en funcionament, doncs moriren en I'entremig, Jaume Pi 
Sunyer ja havia mort abans. El darrer acte del trasllat el va protagonitzar 
Valenti Carulla, professor de Terapbutica que va organitzar una 
manifestació multitudiniria, formada per personal docent, alumnes i molta 
gent afegida que sortint de l'antic hospital, pujaren per la Rambla i el 
passeig de Grlcia fins a Provenga arribant per aquí fins al nou edifici del 
carrer de Casanova que es presentava magnífic, amb les seves grans aules i 
espais per laboratoris, amfiteatres i sales de conferbncies i per damunt de 
tot, amb un hospital annex amb totes les característiques modernes i 
cohesionat íntimament amb la docbncia 

Pel que fa al personal docent, encara hi havia elements inclinats cap els 
mbtodes antics, propensos a les lligons memorístiques i poc amics a deixar- 
se influir pels nous mbtodes basats en 170bservaciÓ i l'experimentació. En el 
moment de fer el traspis, la majoria d'aquells elements dinlmics i 
propulsors que tant hi contribu'iren, ja no hi eren. Fargas va ser dels que es 
va mantenir amb el seu esperit innovador i progressiu fins a l'any 1916 en 
que morí, essent substituit per Bonafonte. Coll i Pujol va aguantar en 
fisiologia fins a l'any 19 15, en que fou rellevat per August Pi Sunyer que no 
sols segui el brillant carn' del seu pare, sinó que es convertí en 17exponent 
científic més elevat de la nostra Facultat i, per tant del nostre Hospital, 
durant la primera meitat del segle XX. En anatomia hi havia en Planellas i 
en Batlles que no eren gaire amics de les disseccions, Planellas va tenir 
I'encert de recomanar el Testut com a llibre de text i va ser rellevat per 
Salvador Gil Vernet a l'any 1928, Batlles i Bertran de Lis, jubilat el 1918, 
ho va ser el 1922 per Serés. Aleshores hi havia com assignatura 
complementiria de lYAnatomia, la Tbcnica Anatbmica, regentada en el 
moment del traspls per Riera Villaret. La Terapbutica o Art de Receptar 
estava en mans de Valenti Carulla, que fou un gran personatge i va ser 
rector de la Universitat, va durar fins a l'any 1923, en que morí i va ser 
succe'it per Jesús M. Bellido, de l'escola de Pi Sunyer, que va canviar la 
Terapbutica en Farmacologia. En Histologia, Ramon y Cajal va ser 
substitu'it per Carlos Calleja que fou secretari de la Facultat i va morir a 
l'any 1923, seguint-10 h g e l  A. Ferrer Cajigal. 

*IbU*CII - 



Tot aixb en relació a les cibncies bhiques, perqub en el camp de les 
clíniques el quadre, en el moment del transit i potser amb l'única excepcib 
de Fargas, es mostrava igualment decebedor. En patologia mbdica, el famós 
Robert va ser substitu'it per Martin Vallejo Lobón i Homs ho fou per 
González Prats, al qui va succeir Pau Ferrer Piera. Cal arribar als 1925 i 26 
per a que, per fi, entrin en escena dos mestres eminents i creadors d'escola, 
com van ser Francesc Ferrer Solervicens i Agustí Pedro i Pons. 

En el terreny de la cirurgia, I'evoluciÓ del personal va ser en tot semblant en 
el que hem vist en el departament de Medicina. En el moment del traspas, 
els professors i per tant els caps dels departaments, eren Gil Saltor, 
Antonio Morales Pérez i Francesc Rusca Dombnech. Cal tenir en compte 
que la cirurgia estava en els seus inicis i encara n'hi havia molts que en 
deien "patologia externay' que volia dir que tractaven sols de processos 
exteriors, sense ficar-se a la cavitat esplacnica; recordem que la primera 
laparotomia la va efectuar Fargas a finals dels vuitanta i després el segui 
Cardenal i aquest darrer no era universitari. El fet és que dels tres 
encarregats de les quirúrgiques sols en Rusca era un cirurgil de debb, doncs 
havia estudiat a Montpeller i era deixeble de Cardenal, mentre que els altres 
dos pertanyien a la vella escola. En el moment de la transició, la situació de 
la cirurgia, diguem-ne oficial, presentava un evident desacord entre els 
grans avengos que no paraven de produir-se i el nivell dels que havien de 
dirigir aquelles clíniques i serveis. Aixb era ostensible i ho veia tothom, 
sobretot els estudiants que reclamaven més ensenyament prdctic i menys 
verbalisme i vacu'itat. 

Aleshores, la Universitat era un organisme imrnbbil, tancat en si mateix, 
uniforme per a tot 1'Estat i incapaq de participar en els canvis i progressos 
que es produi'en al seu entorn. Es cert que a dins de la Universitat hi havia 
professors que maldaven per impartir un ensenyament racional i profitós, 
com havien estat entre altres, els casos de Robert, Fargas i Giné i Partagls, 
si bé topaven amb dificultats, a voltes insuperables dependents de molts 
factors com la rigidesa del sistema, falta de mitjans, incompatibilitat 
d'horaris, pla d'estudis inamovible, falta de comunicació entre els diferents 
departaments i, sobretot, falta de procediments per arranjar res en pla local. 
Aquests professors, coneixien bé aquests defectes de la Universitat 
espanyola i molts d'ells estaven decidits a prendre les necessbies 
disposicions així que l'ocasió els fos propicia. Al costat d'aquests hi havia 
els que es limitaven a complir les obligacions rutinbies marcades per la llei, 
donant l'hora de classe i convocant l'examen a finals de curs, amb una 
activitat totalment desprovista d'entusiasme i no cal dir que eren aquests 



darrers els que marcaven la pauta en la vella Facultat i seguien dominant en 
la nova. Perb aixb va canviar amb l'entrada de nous elements renovadors. 

La part mkdica es va remuntar ostensiblement amb l'entrada com a caps de 
clínica de Francesc Ferrer Solervicens i Agustí Pedro i Pons que tomaren a 
l'ensenyament el mateix esperit prhctic i científic que havia tingut en 
I'kpoca de Robert. En el camp de la cirurgia, Rusca morí al 1909 en plena 
joventut, essent substitu'it per J.M Bartrina. Antonio Morales Pérez, va ser 
succe'it en la chtedra d7Anatomia Topogrhfica i Operacions per Joaquim 
Trias Pujol, que s'havia format com a cirurgih al costat de Kocher a Suissa. 
Finalment, Gil Saltor fou succe'it per Torres Casanovas el 1912, perb per 
poc temps, doncs es va morir molt aviat, essent succe'it temporalment per 
Antonio Morales Llorens, fill de I'altre Morales fins al 1927, la qual plaqa 
va ser ocupada per trasllat per Antoni Trias, germh de Joaquim i que 
procedia de Salamanca. 

Com es pot veure, l'evolució del sector de la cirurgia fou molt semblant al 
que hem observat al de la medicina i aixi veiem com, igual que en aquest, 
en una primera fase dominen les tendkncies arcaiques fins arribar, amb la 
renovació del personal, en un moment en que aixb se supera, formant-se 
uns serveis en els que impera un sentit prhctic i científic que eleva 
17Hospital Clínic al nivell dels millors hospitals. En aquella primera etapa 
de 17Hospital, els capdavanters de la cirurgia, amb l'única excepció de 
Fargas, no estaven en el Clinic i s'havien format pel seu propi compte, anant 
a l'estranger i visitant directament als grans innovadors d'aleshores, tal com 
havia fet Fargas i va fer Cardenal i despr&s Esquerdo, el qual crea una 
important escola de cirurgia en el vell Hospital de la Santa Creu, que 
després es traslladi a I'actual de Sant Pau i d70n sortiren els grans cirurgians 
de Barcelona d'aquella &poca, com Ribas i Ribas, Raventós, Puig Sureda, 
Corachan ...,, perb les coses tendien a anivellar-se Ja hem dit que Fargas, el 
gran innovador i progressista, seguia en el Clinic i Rusca també era un bon 
cirurgih format a I'escola de Cardenal, aixi com Torres Casanovas i també 
el fill d'Antonio Morales i després, el mateix Joan Puig Sureda s'incorporh 
al Clinic, en el servei de Joaquim Trias. 

Els germans Trias es mostraren com a grans innovadors que contribuiien a 
produir i a potenciar molts dels canvis i reformes que feren del Clinic un 
Hospital de referkncia i model pels demés centres hospitalaris de l'kpoca. 

L'any 1925 vaig fer l'entrada a la Facultat com alumne del primer curs amb 
una lletra de presentació pel professor de Tecnica Anatbmica, Riera Villaret, 
que em va incloure com intern en el seu departament que era el que 



s'ocupava dels amfiteatres de dissecció i en la preparació de les peces 
anatbmiques que es presentaven a les classes d'anatomia, cosa que em va 
ser de gran profit ja que es tractava d'un lloc idoni per a fer disseccions i 
estudis d'anatomia. En els dos primers cursos que vaig romandre en aquest 
interessant departament, a més d'aprofitar el temps, vaig comprendre que 
si volia estudiar de debb una matbria determinada havia de procurar entrar- 
hi d'intern al departament, ja que de la forma com estava organitzada la 
Universitat, amb uns horaris estrictes i amb una massificació estudiantil 
creixent, no hi havia manera de qub l'ensenyament prictic arribés a tothom, 
malgrat la bona voluntat i l'interbs demostrat per algun dels professors. 

Un dia del segon any en que em trobava enfeinat amb algun dels meus 
companys en el sector del laboratori dedicat a estudis embriolbgics, 
rebérem l'avis urgent de que canviéssim tots els rbtols que estaven escrits en 
catali i els suplíssim amb uns altres en castelli, doncs en el ministeri 
s'havia rebut una denúncia en la que deien que aquí es feia tot en catala i els 
de Madrid, alarmats, enviaven un inspector (recordis que aixb era en plena 
dictadura militar). En el nostre cas, la cosa era relativament ficil, doncs es 
tractava de canviar les etiquetes dels flascons, dels prestatges i d'alguna 
cosa més, perb en el laboratori de fisiologia, per exemple, era materialment 
impossible, donada la gran quantitat de papers, llibres i documents tots 
escrits en catala, de manera que ho deixaren tal com estava. Al cap de pocs 
dies es presentava l'inspector que era el comte de Jimeno, tot un senyor de 
cap a peus, que va ser molt amable amb tots nosaltres i es va interessar per 
les coses que fbiem, es va fixar molt en la col~lecció que teníem 
d'embrions ben classificats i no es va ni mirar els rktols. Així 6s com va 
anar recorrent els demés centres i laboratoris de la Facultat i clíniques de 
l'hospital i va presentar el seu informe a la superioritat que no podia ser més 
favorable, doncs deia que s'havia trobat amb l'hospital més ben organitzat 
per l'ensenyament i la investigació que havia vist en tot el territori nacional, 
cosa que va costar una reprimenda al denunciant que era el professor 
d'infincia, Andrés Martínez Vargas, que a més, era el rector i es veié 
obligat a presentar la dimissió. 

Aixb era a mitjans dels anys vint i Jimeno es va trobar amb uns laboratoris 
que funcionaven bé, amb un Institut de Fisiologia on es feien tota mena de 
proves biolbgiques i valoració experimental de medicaments, unes clíniques 
m6diques que no podien estar millor regentades pels professors Ferrer 
Solervicens i A. Pedro i Pons, acabats d'entrar, i en cirurgia es va trobar 
amb Joaquim Trias que li va explicar els seus projectes. És a dir, tot aixb 
explica l'admiració de Jimeno, perb també ens fa veure la pujada que havia 



fet el nivell del Clínic com a hospital lligat a un centre cultural 
d'ensenyament. 

A l'any 1927 vaig entrar d'intem a la clínica quirúrgica 11, dirigida per el 
professor Joaquim Trias, lloc que no vaig deixar en tota la carrera i allí vaig 
seguir com ajudant i com a cirurgia de guirdia, arribant - amb el parbntesi 
de la guerra- fins a l'any 1939, vivint i veient de prop els progressos i grans 
canvis que en aquell curt període de poc més de deu anys es produ'iren en 
tots els ordres 

En aquells serveis de cirurgia general s'hi feia tota la cirurgia de l'bpoca, 
amb una certa predilecció per l'abdominal, que és en la que darrerament 
s'havien fet més avenqos. En el servei de Trias en el que jo em trobava, a 
més d'aquesta cirurgia habitual, hi havia una part destinada a traumitics, 
cosa aleshores poc corrent, ja que aixi com la cirurgia intraabdominal 
donava resultats brillants que despertaven l'adrniració i entusiasme de 
tothom, la traumatologia , mancada de normes, resultava ingrata, tant per la 
inseguretat dels resultats com per l'ostensible exhibició dels fracassos i 
mentre Puig Sureda presentava la seva brillant estadística del centenar de 
gastrectomies sense mortalitat, cosa extraordiniria en aquells temps, en el 
mateix servei, Trias seguia preocupat i passava llargues estones amb els 
traumitics, provant els nous mbtodes que anaven sortint d'bsteo-síntesi i de 
tracció esquelbtica, sense poder eliminar el risc considerable d'aquests 
procediments en els que s'empraven materials mal tolerats. 

Pel demés, les seves idees eren semblants a les actuals que regeixen la 
traumatologia, buscant la millor reducció i la necessbia immobilització. Per 
aixb, quan l'any 1928 aparegué el cblebre llibre de Boehler, en el que 
l'autor exposava aquestes mateixes idees degudament superades, Trias féu 
un primer viatge a Viena per informar-se de tan important afer i, al retornar 
va crear en el seu servei un centre anileg al de Viena, funcionant sota les 
mateixes normes i principis. Boehler exposava la seva gran, fins aleshores 
inbdita, de la guerra del catorze, que constitui'a una autbntica revelació, 
doncs descrivia amb tot detall atinades modificacions que feien practicables 
les traccions esquelbtiques, donant detalls exactes sobre el pes necessari en 
cada cas, la posició del membre fracturat segons el nivell, aixi com la forma 
més cbmoda i adient per a mantenir la contra-tracció: amb els embenats de 
guix, també sistematitzava amb tot detall la tbcnica d'aplicació per a cada 
fractura. És a dir, la traumatologia passava a ser d'una practica empírica a 
una cibncia, doncs ja disposava d'una metodologia racional i amb aquests 
coneixements, Trias va organitzar un dispensari, que amb els llits 
disponibles, formava un centre de traumatologia, que dirigit per Jimeno 



Vidal va constituir el primer centre mundial que, després del de Viena, va 
hncionar segons unes normes científiques ben definides. Fet 
transcendental, ja que al seu voltant es va crear una escola que s'anh 
engrandint, de tal forma que, quan esclath la guerra civil, no eren pocs els 
metges que estaven ben preparats en els principis bbics de la traumatologia, 
fet que es va manifestar ostensiblement amb els resultats obtinguts pels 
iniciats sobre els ferits de guerra, quina superioritat evident va quedar 
plenament confirmada. Cosa que es va manifestar després a tot el món, 
grhcies als estudis i publicacions que Trueta en va fer en un compendi de tot 
plegat. 

Gairebé simulttiniament, a l'any 1927, prengué possessió de la clínica 
quirúrgica del costat de la nostra, el Dr. Antoni Trias, g e m i  de Joaquim que 
venia amb un gran esperit de renovació. A iniciativa seva i en col~laboració 
amb 1'Institut de Fisiologia, posaren en funcionament un servei de 
transfusió de sang, el primer que va funcionar a Barcelona. La tbcnica 
seguida era l'habitual d'aleshores, d'injecció directe, braq a braq, utilitzant 
donants prkviament registrats per grups i domicilis. La transfusió 
s'utilitzava rarament, sols en casos extrems, donades les freqüents i greus 
reaccions, a vegades mortals, que es produien per desconeixement dels 
subgrups i per impureses en l'aparellatge d'injecció. Després d'una visita de 
Sergi Judine (1934) i seguint les indicacions del cirurgih rus, intentaren 
organitzar un banc de sang de cadhver que no reeixí, donades les grans i 
perilloses reaccions provocades. Aquest equip estava dirigit pels Drs. 
Armengol i Martínez Ribera i tamb6 hi col.laborava un metge jove, Duran 
Jordh, també del mateix servei d'Antoni Trias, que sempre que podia 
assistia al laboratori. ajudant a la tasca de determinació de grups i 
classificació de mostres. 

Quan va esclatar la revolta, els hospitals s'ompliren de ferits i molts moriren 
dessagnats i els serveis de transfusió existents resultaren totalment 
insuficients i s'imposava I'organització d'un banc de sang per a poder-ne 
disposar en tot moment i en la necesshia quantitat. Aixb era evidentissim, si 
bé calia organitzar-ho i resoldre importants problemes de tipus tkcnic per a 
posar-ho en prhctica i aixb és el que va efectuar Duran Jordh, aquell intern 
de l'equip de I'Hospital Clínic, que rebé tot l'ajut de Joaquim Trias que 
aleshores havia estat nomenat cap de sanitat, i s'hi va posar tanta dedicació i 
entusiasme que en menys de dos mesos, ja funcionava el banc de sang de 
Barcelona amb tota eficikncia. Tant pels ferits de la ciutat com pels fronts de 
batalla. 



Un altre aveng important que va tenir lloc en aquell temps a 1'Hospital 
Clinic, va ser la renovació del servei d'urgbncies. Quan vaig treure la plaga 
d'intern pensionat, era l'any 1927 i aleshores, igual que en els demés 
hospitals, les urgbncies eren rebudes i tractades per l'equip de guhrdia que 
actuava en els diferents serveis, seguint un torn. Aixb era el normal, per6 a 
la prhctica es presentaven seriosos problemes; en primer lloc, als matins les 
clíniques estaven en plena activitat i molts cops la urgbncia havia d'esperar i 
a les altres hores del dia i de la nit, generalment l'hospital quedava mig 
desert; naturalment que en la clínica de tom tenien el quirofan disposat per6 
res més i si el cas era senzill tot es podia resoldre sense dificultats, perb si el 
cas no era tan clar i es necessitaven proves de laboratori o radiolbgiques, 
havia d'esperar-se al mati que arribessin el personal dels diferents serveis i a 
més , aquell que practicava la primera cura o intervenció quedava 
desconnectat del pacient, el que podia crear malentesos en el tractament 
posterior i retard en les actuacions per manca de concordhncia. No obstant, 
dintre d'aquest context, es va crear en el Clínic una important escola de 
cirurgia d'urgbncia, degut a l'actuació de persones de gran relleu, com Mas 
Oliver, Ferrhdiz, Martinez Garcia, Solh Suris, Bofill etc, i sobretot de 
Dombnech Alsina que malgrat les condicions en que treballava, va saber fer 
un estudi molt seriós i un tractat que es feu cblebre. 

Foren els germans Trias, els que van projectar un nou servei d'urgbncies 
que funcionés amb tots els mitjans les 24 hores del dia i per aixb habilitaren 
tot un pis de l'ala del cantó de mar de lYHospital, amb una capacitat de vint 
llits. Aixb va coincidir amb la creació de l'escola d'infenneres, seguint el 
model de les millors escoles anglo-saxones i el personal, tant de metges com 
d'interns foren seleccionats mitjangant exercicis de rigorós examen i 
concurs-oposició. Els quirbfans estaven ben equipats i disposats a funcionar 
sempre, sense pbrdua de temps, i era important un departament de recepció 
que disposava de medis per fer una exploració correcta que permetia que el 
pacient entrés degudament diagnosticat per a passar al quirofan, a la sala de 
guixos o a una de les habitacions per a seguir en observació i on els pacients 
es podien retenir a criteri del metge, per a ser després evacuats a les 
diferents clíniques de lYHospital. En la proximitat hi havia una biblioteca 
molt completa en llibres i revistes actualitzades, que constitui'a un gran 
instrument pel cos de guhrdia que la tenien en tot moment a la seva 
disposició, podent-hi consultar els problemes que solen presentar-se, així 
com prendre les dades i estadístiques per elaborar treballs o comunicacions, 
amb el qub les hores de lleure podien aprofitar-se. 

Aquest servei d'urgbncies modblic no es va poder posar en funcionament 
fins entrat l'any 1935 i i prompte es feu famós per la seva organitzaci6 i 



eficikncia, de tal manera que les urgkncies que venien a Barcelona de tot 
arreu anaven dirigides directament a lYHospital Clinic i quan al juliol del 
1936, amb els primers aldarulls als carrers de Barcelona, comenqi una 
entrada de ferits de tota mena que, en forma d'allau incontenible, envaí totes 
les clíniques, passadissos i galeries de l'Hospita1, cosa que en forma 
intermitent va durar tot el temps del conflicte, aquell 19 de Juliol, lYHospital 
quedi totalment convertit en un gran centre de cirurgia de guerra, amb ferits 
que entraven contínuament i amb la morgue atapelda de cadivers; en 
aquells moments lYHospital, funcioni perfectament, tothom estigué al seu 
lloc i l'organització de les urgkncies es mostri exemplar en aquelles 
circumstincies excepcionals. Aleshores es veié clarament la gran 
importincia de tot allb que s'havia fet anteriorment, ja que la guerra se'ns 
presentava com una veritable epidkmia de traumitics i, en realitat, la 
cirurgia de guerra era una forma de cirurgia d'urgkncies, aspectes en els 
quals, el nostre Hospital es trobava singularment preparat i tots aquells 
metges que procedien de la ja cklebre escola de traumatologia del Clinic, 
demostraven en la seva actuació en els hospitals de guerra una marcada 
superioritat sobre tots els demés que es manifestava ostensiblement en els 
resultats. El que va fer molt en la divulgació dels nous mktodes i en acréixer 
la fama de 1'Hospital Clinic de Barcelona. 

Ja hem dit que Antoni Trias va arribar a la seva citedra de cirurgia amb un 
gran afany renovador, sobretot en el sentit de poder impartir als alumnes un 
ensenyament racional i profitós i per aixb es va unir a tots aquells altres 
elements que maldaven per aconseguir la reforma universitiria. També va 
ser en el seu servei en que aquí es crearen les primeres especialitats 
quirúrgiques, aleshores incipients, que tanta importincia havien de tenir en 
el futur, com són: la cirurgia toricica, la neurocirurgia i l'anestesiologia , 
davant dels quals tingué l'encert de posar-hi personal competent com 
Antoni Caralps, Adolfo Ley i Josep Miguel, que foren els grans 
capdavanters d'aquestes especialitats quirúrgiques en el nostre país, tots 
ells formats i promocionats al servei d'Antoni Trias de 1'Hospital Clinic. A 
més de tot aixb, Antoni Trias tingué la sort de veure realitzat el seu somni 
de la reforma universitkia, ja que a l'any 1931, amb la caiguda de la 
monarquia, s'obtingué la desitjada autonomia, de tal forma que la nostra 
Universitat quedava deslligada de les de la resta, amb les seves normes 
arcaiques que limitaven el progrés de l'ensenyarnent. 

En el Patronat que havia de dirigir la nova Universitat hi figuraven Antoni 
Trias i August Pi Sunyer com a representants de la Facultat, posant-hi un 
entusiasme i activitat increi%les, de tal forma que en pocs mesos els estatuts 
i reglaments que havien estat elaborats en congressos anteriors, varen ser 



posats en practica. Es va donar entrada a nous professors, molts d'ells amb 
serveis en altres llocs, es modificaren els plans d'estudi, es va crear l'escola 
d'infermeres, es fomenti I'ensenyament practic, es va crear el servei 
d'urgkncies i els serveis de medicina i d'especialitats seguiren el mateix 
ritme i si n'hi havia algun que encara seguia apegat a la vella escola, els 
mateixos alumnes feien la selecció doncs tenien dret d'escollir entre algun 
dels professors lliures i agregats que havien estat seleccionats entre els de 
més prestigi de la ciutat. Amb tot aixb, La Universitat, la Facultat i 
I'Hospital quedaren transformats i convertits en el que havien de ser, en 
quelcom atractiu i eficient, en el motor del progrés i l'esperanqa del dia de 
dem&. Malauradament aquella Facultat amb 1'Hospital modklic tingué una 
duració efimera, ja que a l'any 1934 i seguint a una canvi de govern, va 
decretar-se el desmantellament de tota l'obra del Patronat, tomant-se als 
motlles antics i els membres que havien intervingut més en la reforma foren 
perseguits i empresonats. No obstant, molts dels professors ajudants i 
agregats que havien estat nomenats i que quedaven desposse'its dels cirrecs, 
seguiren en el seu lloc, amb el qu& les aules i les clíniques de l'hospital 
seguiren amb poques alteracions el seu curs, fins que va esclatar la guerra 
que ho va capgirar tot. 

Després de la guerra, vingué un llarg període de domini militar, poc propens 
al desenvolupament cultural i científic, cosa que es va manifestar en tots els 
ordres. A 1'Hospital Clínic, aquells professors i caps de clínica que havien 
instituiit o col.laborat amb el Patronat van haver de fugir del país i tot aquell 
personal que no era considerat com addicte fou durament castigat o, quan 
menys, foragitat de l'Hospita1, produint-se un buit considerable de personal 
que fou substitu'it pels nou vinguts amb les tropes vencedores, molts d'ells 
sense la competkncia necesshia. Ambient de foscor cultural que feia 
recordar aquella frase que figura en la guerra de Troia en quk, en el curs 
d'una discussió, Ulises li digué a Ajax, que representava la forqa militar: "El 
dia que maneu vosaltres, el talent haura passat de moda" i així va ser el que 
va passar aquí durant molts anys, cosa que va afectar a tot l'ambient en 
general que va experimentar un decliu manifest en tots sentits; 1'Institut de 
Fisiologia, p.e., va quedar completament anorreat i I'hea quirúrgica molt 
ressentida per l'exili dels principals caps de clínica i subalterns. No obstant, 
en mig d'aquest desastre, lYHospital Clínic tingué la gran sort de conservar 
alguns elements de molta vilua, que pogueren aguantar I'allau, sobretot en 
els sectors de Medicina i d'algunes especialitats, com foren els 
dYObstetrícia i dYUrologia entre altres, de tal forma que vint anys després, a 
l'any 1965, s'iniciava a 1'Hospital Clínic la cirurgia dels trasplantaments 
amb el primer trasplatament de ronyó efectuat a 1'Estat espanyol, per Josep 
M. Gil Vernet amb la col.laboraci6 d'Antoni Caralps, efemkride brillant en 



la histbria de la cirurgia del nostre país., que va fer que en el Clínic es seguís 
amb la cirurgia dels trasplantaments en altres serveis de cirurgia. A més, 
entre els nou vinguts també tinguérem la sort de comptar en el sector de 
Farmacologia amb l'entrada de F. Garcia Valdecasas que creh un centre 
important, continuador de Bellido i que ha contribui't indiscutiblement en el 
progrés de la nostra indústria farrnackutica. 

En quan al sector de la Medicina, els principals titulars seguiren en el seu 
lloc. El gran clínic, Ferrer Solervicens, va morir al 1943, deixant una escola 
molt important de metges competents, un dels quals, Mhxim Soriano el va 
succeir. Pedro i Pons es va mantenir més temps i va poder exercir una major 
influbncia en la gran remuntada i perfeccionament de la practica 
assistencial que tingué lloc a 1'Hospital Clínic en el darrera part del segle 
XX. 

Ja des d'un bon principi, Pedro i Pons va fer en Medicina, quelcom 
semblant al que havia fet Antoni Trias en Cirurgia, dividint el servei en 
especialitats i amb l'encert de posar-hi al davant a persones molt 
competents. Els laboratoris, que abans estaven centralitzats, s'incorporaren 
a la clínica, amb el qub es facilitri el treball clínic d'investigació i les 
diferents especialitats, que primer estaven redui'des als dispensaris, es 
convertiren amb el temps en veritables sectors o departaments, on es 
desenvoluparen les especialitzacions que adquiriren una importhncia 
creixent, alguna d'elles, com l'hematologia, patrocinada per Farreras i 
Rozman de fama internacional Aquesta gran expansió que anava d'acord 
amb el galopant progrés de la tbcnica, no es lirnith al servei de Pedro i Pons, 
sinó que el seguiren els demés serveis de Soriano, de Gibert i d'altres 
d'especialitats i de Cirurgia que seguiren amb la practica dels 
trasplantaments, iniciada per Gil Vernet, tot el qual representava una evident 
millora dels resultats, un augment de les assistkncies i la necessitat d'una 
important reestructuració de tot el sistema hospitalari. que es va portar a cap 
amb l'ajut de t2cnics en l'administració hospitaliria com Miguel Asenjo. 

Ja he dit que en tot aquest llarg i interessant període, jo en vaig estar separat 
de l'Hospita1, perd he mantingut relació personal amb molts dels seus 
principals elements propulsors, generalment a través de lYAcadkmia, com 
són els Drs. Ruano, Ribas i Cardesa, Amadeu Foz i Jordi Gras, G. 
Valdecasas, Sarró, Joan Obiols i Jacint Corbella, Antoni Caralps, Joan 
Rodés, Lluís Revert, Francesc Barnosell, Manuel Cruz, Jordi Vives, Soledat 
Woesner i un llarg etc, perqué són molts els que han contribui't amb la seva 
tasca encomiable al gran desenvolupament i reestructuració de lYHospital 
Clinic que així s'ha pogut adaptar al rhpid creixement i a la diversificació de 



les mattries, creant nous centres amb personal competent que, a més 
d'introduir noves ttcniques, han efectuat una tasca de recerca notable amb 
publicacions de prestigi internacional que no solament han mantingut la 
merescuda fama de l'Hospita1, sinó que han aconseguit augmentar-la, 
situant-10 com a principal referent del progrés de la Medicina en el nostre 
país. 

Text de la Confir2ncia pronunciada a la sessió inaugural de les cerimdnies 
del Centenari de llHospital Clínic i la Facultat de Medicina, el dia 27 de 
febrer de 2006, al Palau de la Música. Catalana. 
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Gimbernat, 2006 (*), 45,219-228 

LA REFORMA NECESSARIA DE 1972 I LES SEVES 
CONSEQUENCIES~ 

Cristóbal PERA' 

Introducció 

En primer lloc vull agrair al Cornitb Organitzador i, particularment, al 
Director General de 17Hospital Clinic, professor Joan Rodés, la invitaci6 que 
m'han fet per pronunciar aquesta conferbncia inaugural dels actes que - 
durant aquest any 2006- commemoraran el primer centenari de 17Hospital. 

El títol que se m'ha proposat -i que he acceptat amb plaer- és "La reforma 
necessdria del 1972 i les seves conseqiir2ncies". 

Crec que aquesta invitació que m'honora té el seu fonament en el fet que 
l'atzar i el destí es van posar d'acord perquk, havent estat jo elegit degh de 
la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i president de la 
Junta de Clíniques poc després d'haver-me incorporat a una de les tres 
cAtedres de cirurgia, tingués l'oportunitat histbrica de dirigir, des de 
desembre de 1969 a setembre de 1972, una dificil operació quirzirgica, clau 
per al desenvolupament posterior de 17Hospital Clínic com una institució de 
referbncia en la Medicina catalana i espanyola del segle XX: la reforma de 
la seva estructura funcional. 

Ja entrats en el segle XXI, en plena societat de la informació i del 
coneixement, en aquest any 2006 en qub es compleix el Primer Centenari de 
1 'Hospital Clinic, el qui els parla és un professor de Cirurgia, instalelat ja en 

1 Text de la confertncia pronunciada en I'acte inaugural del Centenari de 1'Hospital 
Clinic , el dia 27 de .febrer, a la Sala d'Actes de 1'Hospital Clínic de Barcelona 
[L'autor agraeix a Maria Reina Bastardas Rufat, professora titular del Departament 
de Filologia rominica de la Universitat de Barcelona, la traducció al ca ta l  de la 
seva confertncia]. 
2 Catedritic de Cirurgia, Professor emtrit de la Universitat de Barcelona, Honorary 
Fellow del Royai College of Surgeons of England. 



aquesta "hora violeta" de l'emeritatge universitari, hora en la qual, si es té la 
sort de disposar i gaudir plenament de la paraula, la llum del capvespre 
matisa les estridbncies del passat i del present. El meu objectiu és 
rememorar les línies essencials d'aquella operació, i, fins i tot, tenint en 
compte la seva complexitat -i les diferents lectures que se'n feren i se'n fan 
segons el cristall ideolbgic a través del qual es miri- optar pel mktode seguit 
per Stendhal en el seu "Viatge a Itiilia": presentar-ne, sempre des de la 
subjectivitat d'una perspectiva personal, els "detalls exactes" ["voici les 
détails exacts"]. I per aixb no hi ha res millor que contestar, en veu alta, a 
una skrie de preguntes. 

Com era aquell Hospital Clínic de la Facultat de Medicina de Barcelona 
que havia de ser reformat tan necessiriament? 

L'Hospital Clínic, inaugurat el dia 2 d'octubre de l'any 1906, un dia després 
de la inauguració de la Facultat de Medicina, va ser constniit per un acord 
de 1'Estat i de la Diputació Provincial de Barcelona, que no tenia un hospital 
propi, seguint el vell model d'hospital destinat a l'ensenyament clínic dels 
professors de les Facultats de Medicina, generalment compartit amb les 
Diputacions Provincials. 

L'Hospital Clínic de Barcelona, des del seu naixement com a institució 
adossada fisicament a la Facultat de Medicina, va viure en una constant 
precarietat econbmica. I també, degut a la seva genbtica, mentre que per 
alguns ha estat marcat amb I'estigma de ser l'hospital de 1'Estat a 
Catalunya, per d'altres aquest origen mestís ha estat valorat com a element 
responsable de la seva capacitat adaptativa a l'ecosistema hospitalari 
canviant. 

En una Memdria publicada l'any 1924 -en ple Directori Militar-, ja 18 anys 
després de la inauguració de I'Hospital, la Junta Administrativa, de la qual 
en aquell moment era secretari el professor Joaquim Trias i Pujol, que 
detentava la chtedra d'operacions, demanava, en sengles escrits, ajuda 
econbmica urgent a 1'Estat i a la Mancomunitat de CataIunya "... para 
complacer a 10s sefiores profesores de la Facultad en la demanda de mejores 
servicios" ... un cop esgotats els "llamamientos a la caridad privada ... 
proponiéndoles el envio de una limosna ... para enjugar el déficit 
existente ...", encara que -afegia la Junta Administrativa amb el llenguatge 
benkfic i paternalista de l'bpoca- "nada ha faltado a 10s pobres enfennos". 
[En aquesta Membria s'esmenta que la contribució econbmica anual de 



1'Estat era de 325.000 pessetes, 125.000 la de la Mancomunitat [Diputació] i 
100.000 la de 1'Ajuntament de Barcelona]. 

Doncs bé, el mes d'abril de 1967, 43 anys després de la publicació 
d'aquesta Membria i després de prendre possessió oficial de la Chtedra C de 
Patologia Quirúrgica en el Rectorat de la Universitat de Barcelona, jo 
pujava els graons de les escales de la Facultat dissenyades per Josep 
Dombnech i Estapá; ho feia amb la lbgica tensió emocional generada per un 
gran repte universitari, acceptat amb responsabilitat i entusiasme, i, després 
de saludar el degh, el professor Sánchez Lucas, vaig recórrer els petits 
"espais" que corresponien a la Clínica Quirúrgica que se m'havia assignat; 
la impressió no podia ésser més desil.lusionant i preocupant. No només per 
la vellura i l'estat d'abandonament de les dues sales d'hospitalització i de la 
sala d'operacions [que tenien el mateix aspecte que el que es veia en les 
imatges incloses en la Membria de l'any 19241, sinó, especialment, per 
l'absbncia total d'una veritable estructura organitzativa hospitalhria. 

Quan recorria 1"'espai clinic" corresponent a la chtedra, vaig comenqar a 
contixer les interrelacions gairebé nuleles amb la resta de 1'Hospital i el seu 
carhcter de "regne de taifes" decadent: no hi havia serveis centrals, com 
Radiologia, Laboratori, Anestesiologia, Anatomia Patolbgica, etc., i se'm 
deia que el futur equip de col.laboradors havia de ser de carhcter totalment 
voluntari ("metges d'onze del matí a una de la tarda") amb l'excepció del 
professor adjunt, la Germana de la Caritat, la secretkia i el bidell. I aquesta 
impressió meva tan penosa es feia més aguda perqub, en la meva histbria 
personal com a professor universitari de Cirurgia, ja havia complert amb el 
procés inicihtic de comparar el que és propi amb el que és ali2 i ho havia fet 
amb estades becades en clíniques i hospitals que, als Estats Units, al Regne 
Unit, a Franqa i a Alemanya, eren referbncies exemplars de modernitat en la 
teoria i la prhctica de la Medicina perqub havien assolit un nivell 
d'excel.lbncia. Per tant, la desil.lusi6 inicial es va convertir de seguida en la 
il-lusió per escometre la reforma necessitria de 1"'espai clinic" assignat. 

El 9 de juny de 1969, en una carta dirigida al director de I'hospital, li deia 
textualment: "al encontrarme una vez más un domingo por la mañana - 
como sucede en 10s dias festivos- a cincuenta enfermos abandonados sin 
personal auxiliar que atienda a sus necesidades, me Veo una vez más en la 
obligación de llamar de nuevo su atención sobre este viejo y reiterado 
asunto, no por el10 menos grave y urgente: la organización de un mínimum 
de personal auxiliar eficiente todos 10s días de la semana y todas las horas 
del dia y de la noche". "Es inadrnisible -afegia- que una Clínica Quirúrgica 
con 60 carnas, y un alto porcentaje de enfermos recién intervenidos, se 



encuentre sin enfermeras 10s domingos, desde la seis de la mañana a la diez 
de la noche". 

Malgrat totes aquestes dificultats, en alguns d'aquells "espais clínics" 
destinats a la docbncia en les citedres amb funció hospitaliria, i sota la 
direcció estimulant de diversos professors carismitics, s'hi desenvolupava 
una medicina d'una gran qualitat, amb una clara tendbncia cap a 
l'especialització, cosa que feu possible que hi sorgissin alguns 
protoespecialistes de gran prestigi, pioners en els nous territoris de la 
prictica mbdica i quirúrgica. 

L 'Hospital Clinic, pel seu paper complementari i subsidiari de la Facultat, 
era el territori on els professors que complementaven la seva dochncia 
tebrica amb la prictica clínica amb els malalts dominaven els "espais 
clínics", mentre que els professors que ensenyaven el que s'entenia com a 
"cibncies bisiques" de la Medicina, ho feien en els espais de I'edifici de la 
Facultat. Els mots clau d'aquell sistema eren tres: Cdtedra, Assignatura i 
Clínica. El disseny arquitectbnic del complex Facultat / Hospital Clínic, 
ubicat en les dues illes de cases dels carrers Casanova / Villarroel i Cbrsega 
JProvenqa, era una demostració simbblica de la centralitat de la Facultat i 
del caricter perifbric de lYHospital: els dos edificis separats, perb units 
lleugerament per dos pdnts. 

Quines eren les relacions institucionals entre I'Hospital Clínic i la 
Facultat de Medicina? 

La posició dominant de la Facultat sobre ['Hospital es feia patent en els fets 
següents: si bé la Junta de Facultat estava constituida per tots els seus 
professors, la Junta de Clíniques la formaven estrictament els professors de 
la Facultat que tenien a I'Hospital Clinic un "espai destinat a l'assistincia 
als malalts". El Director de 1 'Hospital Clinic a la prictica una posició més 
honorífica que professional- era un catedrhtic membre de la Junta de 
Clíniques, mentre que un administrador, nomenat per la Junta 
Administrativa, s'encarregava de l'economia de 1'Hospital. 

Quins foren els objectius de la reforma? 

Organitzar un "espai hospitalari global" que tindria com a unitats els 
Serveis, integrats mitjanqant uns serveis centrals comuns, on un Cos m6dic 
ben estructurat -amb una dedicació horiria suficient per al treball 



hospitalari- pogués desenvolupar les especialitats midiques i quirúrgiques, 
tant des del punt de vista de l'assistincia com del de la recerca i la 
docincia, amb l'objectiu de practicar una Medicina de veritable qualitat 
universithria, cosa que vol dir, més enllri de cap retbrica, una Medicina 
critica, exigent i creativa. 

Cal recordar que fins a I'inici del darrer quart del segle XX, la formació 
especialitzada dels professionals de la salut, i concretament dels metges 
especialistes, era a Espanya un procés voluntarista i aleatori en el seu 
plantejament, en el seu desenvolupament i en la seva avaluació. Fou només 
a partir d'un decret de l'any 1978 quan es va dissenyar un esborrany d'un 
sistema formatiu dels especialistes, esborrany que culminaria en el Reial 
Decret de 1984 que regulava la formació i l'obtenció del títol d'especialista, 
mitjanqant el sistema de residkncia que havien iniciat un cirurgih, William 
Halsted, i un clínic, William Osler, en el si d'una institució pionera en 
l'ensenyament de la medicina moderna com és la Johns Hopkins University 
de Baltimore. 

La reforma de I'Hospital Clínic del 1972 feu possible que el nostre hospital 
estigués preparat, en el seu moment, per a assumir el repte de la formació 
postgraduada de residents. 

Quina reforma prbvia fou imprescindible en el si de la Facultat para 
escometre la reestructuració de 1'Hospital Clinic? 

Donat el paper dominant de la Junta de Clíniques, redu'ida als cateciratics 
titulars d"'espais clínics" a l'hospital, per a aconseguir l'aprovació 
democrritica d'un projecte de reforma fou necessriria la modificació de la 
seva composició per mitja de la inclusió de representants dels professors 
adjunts i dels metges de 1'Hospital. Una Ordre de la Presidincia del Govern 
del 26 de novembre del 1970, en ampliar la representativitat de la Junta de 
Clíniques, va proporcionar als promotors de la reforma l'instrument legal 
per a aprovar-la democrriticament. 

Qui foren els actors de la reforma? 

La reforma de I'Hospital Clínic de l'any 1972, fou una operació coral, 
dramdtica i democrdtica, representada en l'escenari de la Junta de 
Clíniques, previament reformada, al llarg de 24 actes molt densos. 



Com a degh president de la Junta de Clíniques, amb l'ajuda inestimable del 
vicedegi, el professor Ciril Rozman, em va correspondre consensuar les 
línies generals de la reforma que preteníem fer, dinamitzar-ne el procés i 
conduir-10 entre radicalismes d'un signe i d'un altre, evitant que el projecte 
naufragués entre Escil-la i Caribdis, així com fer possible que les idees clau 
dels qui apostaven per la reforma [entre els quals foren persones clau alguns 
metges joves i insatisfets amb la situació anacrbnica que es constitu'iren en 
un comitk de delegats] es despleguessin en una estructura hospitalbia 
tkcnicament precisa. Per a aquesta orquestració, la Junta de Clíniques 
necessitava la col-laboració d'un metge molt expert en la gestió hospitaliria, 
i tingué la sort de trobar-10 en la persona del Doctor Miguel Angel Asenjo. 

El novembre de 1971 el Dr. M. A. Asenjo presenti davant de la Junta de 
Clíniques el seu Avantprojecte de Reestructuració, una aposta decidida pel 
treball col-lectiu, dividit entre l'assistincia als malalts [60%] i la docincia i 
la recerca [40%], i amb un clar refús de l'individualisme a ultranqa. En 
1'Avantprojecte es proposa la creació d'una Divisió Midica, constitulda per 
Subdivisions en les quals s'agrupen els Serveis, i s'estableixen les categories 
de Cap de Clínica o Servei, Cap de Secció, Metges ajudants, Residents i 
Metges de guirdia, a més dels Metges col.laboradors [consultor, associat, 
assistent]. 

L'estructura del Cos midic, dissenyada pel Dr. M. A. Asenjo constava 
aleshores de 404 places: 192 residents, 128 metges adjunts, 20 caps de 
secció, 25 caps de servei i 21 catedritics. 

Tal com vaig deixar escrit l'abril de 1973, en la Justificació de la Nova 
Estructuració del Cos Midic de 1'Hospital Clínic Cja havent dimitit el 
setembre de 1972 com a Degi de la Facultat i President de la Junta de 
Clíniques], 

"10 conseguido nos enseiió que es posible luchar contra la inercia 
conservadora de las personas y de la cosas si se aprovecha la fuerza 
viva de la inquietud y de la insatisfacción de 10s jóvenes de espíritu, 
canalizándola a través de un mecanismo dialéctico representativo y 
dinámico -como h e  la reformada Junta de Clínicas- capaz de 
realizar, con el consiguiente asesoramiento técnico, el análisis y la 
discusión cuidadosa de una estructura que habia de ser sobrepasada". 



Quin era el context histbric en el qual es va produir la reforma? 

Un període histbric no gens ficil, que coincideix amb els darrers anys de la 
dictadura. Un període en el qual la precarietat de les instal-lacions de 
1'Hospital Clínic ["el vell Clínic" com se l'anomenava en la premsa] es 
posava encara més en evidbncia quan se'l comparava amb els nous hospitals 
de la Seguretat Social. 

Quina fou la reacció davant de la reforma? 

La comprensió i la participació molt activa i generosa d'una massa crítica 
suficient, l'actitud passiva i expectant de la majoria, i el refüs actiu i reticent 
d'uns pocs. 

''i,CÓmo es posible -es declarava anbnimament a la premsa en aquells dies- 
que nuestra Facultad y nuestro Hospital estén en manos de gente recién 
venida [en realitat, només dos dels actors de la reforma eren nouvinguts] 
que, sin tiempo de acomodación sufwiente, intenten una reforma de tanta 
trascendencia?"~Cómo es posible -es preguntaven en la premsa els qui 
s'oposaven radicalment a la reforma- que se desee imponer en el Hospital 
Clínic un criteri0 de rentabilidad? 

L'estructuració d'un cos mbdic -amb l'exigbncia d'una dedicació horfia- a 
partir d'uns 600 metges d'assistkncia voluntfia feu que diversos metges de 
prestigi, que assistien voluntfiament a l'hospital, desestimessin l'oferta 
d'incorporar-se a la nova estructura. Aquests casos alllats foren interpretats 
-en declaracions també an6nimes a la premsa- pels qui s'oposaven 
durament a la reforma com a "la desaparición de varias grandesfiguras de 
la investigación de la plantilla del Hospital" i com "un empobrecimiento 
intelectual y asistencial de nuestro hospitar', mentre que la substitució de la 
citedra pel servei en l'esquema hospitalari fou qualificada com a "la 
prostitución de nuestra Facultad'. 

Dues reformes totalment necessiries, posades en marxa paral.lelament -la 
instauració de la selecció d'alumnes entre els aspirants a ingressar a la 
Facultat de Medicina des del primer d'octubre de 1970 [2.800 aspirants i 
800 admesos] i l'elaboració d'un nou pla d'estudis- van crear algunes 
tensions ciutadanes que van propiciar una amarga oposició medihtica en una 
part de la premsa. 



Aquest clima no era gens propici a la calma necesshria per a la universitat i 
encara es va enrarir més amb el llarg contenciós que es va viure entre la 
Facultat de Medicina i el Ministeri dJEducaciÓ, a causa del projecte de 
construcció d'una nova Facultat amb el seu Hospital Clínic, prombs i 
finalment mai dut a terme, que s'incloi'a en l'anomenat "2" Plan de 
Desanollo". [/,Porqué no se construyen nuevos edificios para el Hospital 
Clinic y la Facultad de Medicina?- es preguntava una editorial de La 
Vanguardia del 18 de juny de 197 11. 

Malgrat la nova estructuració, 1'Hospital Clínic i la Facultat de Medicina 
van passar per moments molt dificils per a la seva supervivhncia en les 
dbcades dels anys 70 i 80. El 26 de setembre de l'any 1987 jo escrivia a la 
piigina d'opiniones de La Vanguardia : 

"La desolada imagen que hoy ofrece el edifici0 de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona es tan sólo la apariencia de 
una grave crisis interna de nuestra institución, crisis que afecta a su 
propia identidad y a su continuidad histórica". 

Després de la remodelació fallida, els professors i alumnes l'havien 
abandonat. 

Tanmateix, la Facultat i I'Hospital Clínic van saber resistir les fortes 
pressions disgregadores, fins a arribar, aquest darrer, -després d'un llarg 
procés de remodelació física, interna i externa- a la realitat actual. 

Quines foren les consequ&ncies de la reforma? 

La reforma del 1972 va desplegar en lYHospital Clinic de Barcelona una 
estructura organitzativa que va poder ser acreditada pels Ministeris de 
Sanitat i Educació com a centre assistencial i docent apte per a una formació 
postgraduada de qualitat mitjanqant el sistema MIR, tot just implantat en els 
hospitals del Servei Nacional de Salut. 

Cal no oblidar que, fins a finals de la dbcada dels setanta, la responsabilitat 
que 1'Estat i la Societat s'atorgaven en la formació d'un metge acabava amb 
l'obtenció, en les Facultats de Medicina, del títol genbric de "Llicenciat en 
Medicina i Cirurgia". Perb la progressiva tendbncia a I'especialitzaciÓ dels 
professionals de la salut, derivada de la creixent complicació tecnolbgica en 
el diagnbstic i en la terapbutica, va trobar un iimbit docent adequat en els 
hospitals del Servei Nacional de Salut; en aquestes institucions es va posar 



en marxa una fiable formació postgraduada, després del frachs sense 
palmliatius de les Escuelas Profesionales Universitarias adscrites sense més 
a les chtedres que les sol.licitaven. 

Des de l'experikncia acumulada en els meus anys de President del Comit2 
Consultiu per a la Formació dels Metges de la Unió Europea a Brussel.les, 
i també com a membre del Consell Nacional dJEspecialitats Mkdiques, puc 
afirmar que, molt aviat, la qualitat de la formació postgraduada a 1 'Hospital 
Clínic va assolir l'excel.l&ncia en moltes de les seves especialitats mediques 
i quirúrgiques, i aixb grhcies a la reforma prkvia, que altres hospitals no 
havien assumit. Més tard, quan la formació m2dica especialitzada a 
Espanya adquireix una estructura sblida i eficient l'any 1984 amb el Reial 
Decret que la regula, 17Hospital Clínic feia temps que havia "fet els deures". 

La Reestructuració del Cos M2dic de I'Hospital Clínic també va establir les 
bases per al desenvolupament de la recerca biombdica en destinar un 
percentatge de l'activitat hospitalhria a la recerca i mitjanqant la creació 
d'un sistema de beques post-residkncia. Aquestes bases feren possible el 
brillant desenvolupament que la recerca biombdica ha assolit a 1'Hospital 
Clínic, sota l'impuls fonamental del professor Joan Rodés. 

L'abril de l'any 1973 -després d'haver dimitit com a degh i president de la 
Junta de Clíniques de la Facultat de Medicina de Barcelona- concloi'a així el 
text de la Justzj?caciÓ que m'havia sol.licitat el meu successor en el 
Deganat, el profissor Obiols, per a la publicació del que es podria qualificar 
com a llibre blanc de la reforma, editat pel Dr. M. A. Asenjo: 

(("No hay obras terminadas sino obras abandonadas" y ésta nueva 
estructuración no deberia ser una de ellas, para 10 que que todos 
deberemos volver cada dia a ella, con nueva dosis de entusiasmo y 
dedicación. De 10 contrario, rhpidamente se convertir5 en algo que ha 
de ser sobrepasado por ineficaz)). 

Doncs bé, amb els anys, una nova manera d'entendre la medicina, una 
medicina gestionada, centrada en el malalt i basada en evidkncies, va 
propiciar que s'aprovés a 17Hospital Clinic -per mitjh de mecanismes 
institucionals menys transparents que els que es van utilitzar en la reforma 
de 1972- i que es posés en marxa, amb massa presses, la substitució 
d'aquell model, que havia donat tan bons resultats i que tenia com a unitat 
basica assistencial els serveis d'especialitats, integrats en subdivisions, per 
una organització que jo m'atreviria a qualificar de "postmoderna" ja que, 
després de la fragmentació a corre-cuita del model de 1972, es va prendre la 



decisió d'aplicar la "reingenieria" al model cltissic germhnic dels instituts 
autdnoms, per a adaptar-10 al segle XXI. 

En aquella bpoca, en el Documento de trabajo no 6, que la Fundacibn SIS 
[Salud, Innovacibn y Sociedad] m'havia demanat i que es titulh "El 
Humanismo en la relacibn Médico-Paciente: del nacimiento de la clínica a 
la telemedicina", vaig escriure: 

"Cuando la medicina basada en evidencias se utiliza para imponer 
opiniones y decisiones, combinada con una rígida gestión por 
actividades, puede convertirse en una fuerza excesivamente 
presionante sobre el médico, al que transforma en un agente del 
proveedor de la asistencia sanitaria, mientras que al paciente se le 
reserva el papel de un simple consumidor alienado. No se trata, ni 
mucho menos, de abogar por el abandono de la medicina basada en 
evidencias, sino de tener conciencia de sus lirnitaciones". 

Avui hi afegiria que hi ha tres temptacions en les quals poden caure els 
apassionats i els conversos acrítics a aquesta nova manera d'entendre la 
prhctica de la medicina: en primer lloc, la temptació biom8dica/tecnol6gica 
radical, obsessionada per mots i conceptes que ja han esdevingut membtics 
com "assaig", "impact factor" i "medicina translacional", oblidant la 
compassió humana necesskia en la relació interpersonal entre pacient i 
metge; en segon lloc, la temptació econdmica i economicista: i, en tercer 
lloc, la temptació medicitica. Quan les tres temptacions es conjuguen, 
individualment o col.lectiva, les conseqübncies poden ser molt perilloses per 
a la consistbncia btica de la trobada entre el malalt i el metge. 

Com passa sempre en el cicle vital de les institucions humans, a la reforma 
del 1972, i als seus reformadors, els va tocar de ser, al seu torn, reformats. 

En complir-se 34 anys de la reforma de llHospital Clínic de l'any 1972, 
avui es pot dir, amb seguretat, que el vector resultant del seu camí atzarós i 
tortuós per la histbria recent de la medicina catalana i espanyola, sotmbs 
contínuament a forces molt contradicthries, ha estat molt positiu. Fins al 
punt que avui, i durant I'any 2006, podem celebrar, encara que sigui amb 
una alegria continguda, el seu primer centenari. 

Moltes grticies. 
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REFORMA DEL 1972: RECORDS PERSONALS I 
REFLEXIONS PER AL FUTUR 

Ciril ROZMAN 

Constitueix per a mi una gran satisfacció tenir l'oportunitat de participar en 
aquesta taula rodona. Estic plenament convenqut de que la reforma del 1972 
va ser una fita important de la nostra institució i per aquesta raó em sembla 
un gran encert dedicar-li una atenció especial entre els actes del centenari. 
Durant la meva intervenció desitjo, d'una banda, referir alguns records 
personals i d'altra, reflexionar breument sobre el futur. 

Permeteu-me que en el capítol dels records, em centri en primer lloc en la 
meva relació personal amb l'entranyable institució que ens ocupa avui. Tres 
anys després d'abandonar a conseqübncia de la segona guerra mundial, el 
meu país natal, Eslovbnia, vaig arribar a Barcelona en la primavera del 
1948, comenqant els estudis a la Facultat de Medicina a la tardor del mateix 
any. Després d'acabar el tercer curs, vaig tenir la immensa fortuna d'entrar 
com a alumne intern a la Clínica Mbdica A annexa a la 11" Citedra de 
Patologia i Clínica Mkdiques. Ambdues estaven dirigides pel Dr. Agustí 
Pedro i Pons, qui tenia de professor adjunt al Dr. Pere Farreras Valentí. 
Aquestes dues 'grans personalitats de la medicina catalana es varen convertir 
en els meus mestres. Aviat fari 60 anys des que vaig entrar en les aules de 
la Facultat i tot aquest temps he estat lligat amb la institució de forma 
ininterrompuda (si exceptuem 2 cursos que vaig exercir a la Universitat de 
Salamanca). La meva trajectbria ha comprbs les condicions d'estudiant, 
alumne intern, metge assistent, professor de classes prhctiques, Catedritic, 
sots-degA, Cap de Subdivisió i finalment Professor embrit i membre del 
Consell Científic del IDIBAPS. Ellcara ara passo cada setmana unes 12 a 15 
hores a l'hospital participant en diferents activitats. En una recent entrevista 
em varen preguntar si em sentia eslovb, espanyol o catali. Vaig respondre 
de la següent manera: "Malgrat que la vida m'ha desarrelat un xic del meu 
lloc natal, mai oblidaré la meva condició d'eslovk. A Espanya li estic 
enormement agrait per haver-me acollit com immigrant, primer, i haver-me 
permcs desenvolupar-me com universitari, després. D'altra banda, donada 
l'analogia entre Eslovbnia i Catalunya, assenyalada amb freqübncia pel 
president Pujol, m'ha estat ficil identificar-me amb el poble catali. Amb 



tot, des del profund respecte pels sentiments patribtics, la meva complexa 
biografia m'ha apropat més a la condició de ciutadh d'Europa i del món". 
Perb, avui, m'agradaria afegir en aquesta resposta que la meva petita phtria 
és el Clinic. Precisament aquests sentiments de pertinenqa a una entranyable 
institució em fan expressar amb certa energia les meves opinions sobre la 
mateixa, siguin favorables o no. Avui no ser6 gens diferent. 

De la magnífica conferbncia que acaba de pronunciar el Dr. Pera i de 
l'excelalent exposició del Dr. Asenjo, han quedat molt clars els aspectes de 
la reforma del 1972. Jo no incidiré novament sobre ells, sinó més aviat em 
limitaré a relatar algunes vivbncies personals. Quan l'any 1969 em vaig 
incorporar com a catedrhtic de Patologia i Clínica Mbdiques, la Medicina 
Interna estava organitzada a l'hospital en forma de quatre clíniques: la de 
Patologia General i les Mbdiques A, B i C. No puc negar que vaig 
experimentar una certa decepció, doncs malgrat haver succe'it en la Chtedra 
al Dr. Pedro i Pons, no em va tocar en l'hmbit hospitalari la Clínica Mbdica 
A que ell havia modernitzat amb molts esforqos personals, sinó la C que 
estava forqa abandonada. D'altra banda cal recordar que prhcticament tots 
els metges assistents d'aquestes clíniques eren voluntaris i que la vida de les 
mateixes era bastant autbnoma. No tan sols no n'hi havia prhcticament 
col~laboració entres les quatre clíniques esmentades, sinó que estava quasi 
mal vist que els metges s'hi relacionessin. Una de les primeres iniciatives 
que vaig escometre va ser proposar als directors de les altres tres unitats, 
Drs. Soriano, Gibert i Balcells, l'organització d'una sessió clínica conjunta. 
La proposta va ser acceptada immediatament i les sessions van assolir aviat 
un gran ressb. L'bxit de les mateixes encara es va incrementar uns anys més 
tard amb la incorporació de les conferbncies clinico-patolbgiques i amb la 
seva publicació en la revista "Medicina Clínica". 

Poc després de l'establiment de les sessions clíniques conjuntes, que van 
constituir el germen d'un gran Departament de Medicina, vaig tenir la 
fortuna d'haver exercit un cert protagonisme en la reforma que estem 
rememorant. Quan en l'entrevista abans esmentada em varen preguntar 
sobre quina era l'aportació més important de la meva trajectbria acadbmica, 
vaig contestar que probablement tres. I entre elles inclo'ia el fet d'haver 
participat com un dels protagonistes en la reestructuració funcional del 
Clínic, del 1972, amb la qual, amb una antelació de dotze anys a la 
promulgació de la LRU, virem aconseguir una estructura idbnia per tal de 
desenvolupar amb bxit la triple funció universitkia: assistbncia, docbncia i 
recerca. 



L'esmentat protagonisme s'ha de repartir entre les quatre persones que 
seiem en aquesta taula rodona. La part més important li correspon al Dr. 
Pera que amb gran intelaligbncia, energia i generositat va liderar el procés i 
dirigir magistralment les 24 sessions de la Junta de Clíniques -una espbcie 
de Corts Constitutives- fins que el projecte fos aprovat pel Patronat. Estic 
plenament convengut de que la reforma ha estat el fet histbric determinant 
en la situació de gran privilegi científic que ocupa el Clinic encara avui 
entre els Hospitals Espanyols. I també crec fermament que els mkrits del Dr. 
Pera en aquesta fita no han estat prou reconeguts per la comunicat 
acadbmica i societat catalana. D'altra banda, també va ser molt important la 
col~laboració del Dr. Joan Rodés, aleshores home fort del naixent sindicat 
mbdic, qui en un moment d'inquietud social prbvia a la desaparició de la 
dictadura, va comprendre la importhcia de la reforma i amb la seva 
reconeguda habilitat política va aconseguir que les bases de l'hospital li 
donessin el seu suport. Finalment, cal destacar la decisiva cooperació del 
Dr. Miguel Angel Asenjo, un dels pioners espanyols en el camp de la 
direcció hospitaliria. Després de ser contractat per la nostra institució, va 
dissenyar en un temps rbcord i amb gran brillantor 1"'Avantprojecte de 
Reestructuració Funcional" del Clinic, l'anomenat llibre blanc que en molts 
aspectes encara avui conserva la seva vigbcia. 

El gran orgull que experimento al tenir l'oportunitat de participar en aquesta 
important celebració histbrica, no m'impedeix, perb, manifestar la meva 
insatisfacció respecte a alguns aspectes de la nostra estimada institució. Les 
reflexions que exposaré tenen relació amb dos matbries: la estructura interna 
actual del Clinic; i 2" encaix jurídic del Clinic en la xarxa sanithia catalana. 

Queda pal& que l'estructura departamental del nostre hospital va ser un 
gran avenq. Malgrat aquest fet, fa uns anys es va posar en marxa l'anomenat 
projecte Prisma amb la consegüent creació dels Instituts. El principal 
argument consistí en que aquesta estructura comportaria un avantatge 
assistencial per al pacient, a la vegada que la descentralització de la gestió 
donaria lloc a una despesa més racional. Des del primer moment vaig 
manifestar davant dels mixims responsables de la institució el meu desacord 
amb el projecte i aixb no només amb les corresponents visites a dues 
persones que aleshores presidien el Patronat (anys 1995 i 1996)' i al Rector 
de la Universitat, sinó també en forma d'un escrit en el qual analitzava el 
projecte. En el decurs d'anys no m'ha estat possible modificar la meva 
opinió desfavorable, convicció que comparteixen amb mi moltes persones. 
Analitzem breument en aquest context quatre aspectes: l'assistbncia, la 
dockncia, la situació econbmica i la relació amb la universitat. 



ler. Un dels inconvenients de la tasca assistencial en la gran majoria 
dels hospitals universitaris és la seva fragmentació. El malalt peregrina per 
diverses consultes especialitzades sense que cap dels professionals li 
ofereixi una assistbncia integral. El cardibleg li controla la hipertensió 
arterial, el digestbleg li tracta el reflux gastroesofhgic, el reumatbleg s'ocupa 
de l'osteoporosi i així successivament. La legalment obligada histbria Única 
és tan sols un gran sobre Únic, en el qual es poden trobar diferents histbries 
clíniques, cadascuna del servei corresponent. El més greu d'aquesta situació 
és que s'han contagiat del sistema els propis pacients que en certa forma 
dirigeixen la seva prbpia assistbncia, doncs li plantegen a l'especialista de 
torn només el que ells creuen que és de la incumbbncia del mateix. Aquest 
tipus d'assistbncia fragmentada que ja era preocupant abans, s'ha accentuat 
encara més amb I'estructura dels Instituts. 

20n. Pel que fa a la docbncia, tinc la percepció de que la formaci6 
dels MIR es realitzava de forma més eficaq en I'estructura departamental. 
És més, conec casos de residents que degut a la nostra estructura, 
prefereixen anar a formar-se en un altre hospital de la ciutat, malgrat unes 
condicions laborals menys favorables. 

3" Respecte a la situació econbmica de l'hospital, no sembla que el 
Projecte Prisma hagi estat la solució per eixugar el monumental dbficit que 
amb alguna freqübncia es publica en els mitjans de comunicació. 

4" Finalment, les dificultats de la relació amb la Universitat s'han 
incrementat, doncs les discordances jerhquiques ja existents s'han fet més 
paleses. D'altra banda, crec que el Projecte Prisma es va aprovar d'esquena 
a la Universitat, sense que la preceptiva opinió de la "Comissi6 Mixta" 
s'hagués pronunciat al respecte. 

Animo als directius actuals del nostre estimat Clínic que 
procedeixin a una aniilisi serena de la situació i en el cas de coincidir amb la 
meva valoració demostrin la valentia suficient per tal de tornar a la 
estructura departamental. 

L'últim punt de la meva intervenció el dedicaré al problema del 
encaix jurídic del Clínic en la xarxa sanithia catalana. Constitueix una gran 
anomalia el fet que més de 20 anys després de la transferbncia de la sanitat a 
la Generalitat de Catalunya, el Clínic encara no hagi estat traspassat. Em 
sento legitimat de fer aquestes critiques, doncs la situació anbmala I'he anat 
denunciant al llarg de molts anys i per diferents mitjans. Només citaré al 
respecte 3 actuacions. 



la) El 13 de setembre de 1994, preocupats per la crisi institucional 
del Clinic, amb el Dr. Revert vlrem fer una visita a la mdxima autoritat de 
Catalunya, president Pujol. A la reunió hi assistí el Conseller de Sanitat, Dr. 
Trias, que va insistir en el gran dkficit del nostre hospital com la dificultat 
principal per a la transferkncia del Clinic a la Generalitat. Encara recordo les 
meves paraules: "Sr. President, és cert que hi ha un gran problema 
econbmic, perb a banda d'aquest, hi ha una greu anomalia política, raó per 
la qual ens dirigim al d x i m  responsable de la Generalitat de Catalunya". 
En el capítol de les meves gestions infructuoses, aquesta visita ocupa un 
dels llocs més destacats. 

2a) El 8 de febrer de 1995, vaig publicar al diari "Avui" un article 
sota el titol "L'Hospital Clinic, una assignatura pendent" on denunciava la 
manca d'un estatut jurídic adequat així com el model gerencial aleshores 
existent, caracteritzat per l'apropiació indeguda de competkncies més enlll 
dels límits legalment establerts. 

3a) El 2 de desembre de 1996 vaig fer una visita a la Presidenta del 
Patronat, Sra. Júlia Garcia-Valdecasas a qui vaig lliurar un document 
bastant ampli sota el titol "Necessitat d'un estatut jurídic de I'Hospital 
Clinic" on s'exposaven els antecedents histbrics i les línies mestres que 
tindria el nou estatut, com naturalesa, dependkncia, brgans de govern i 
model de direcció. 

Durant molts anys els responsables de la direcció del Clinic varen 
seguir una política errbnia d'enfrontament amb la Conselleria de Sanitat. 
D'altra banda, des la Conselleria s'han considerat paradoxalment com 
institucions prbpies els hospitals procedents del rkgim anterior, per exemple, 
la Residkncia Sanithia "Francisco Franco" (actualment 1'Hospital de la Vall 
d'Hebron), mentre que el Clinic, com un hospital concertat ha rebut amb 
freqükncia un tracte de discriminació. I parlo de la gran paradoxa recordant 
els nostres origens. De l'antic Hospital de la Santa Creu, fundat l'any 1401, 
han sorgit els dos hospitals més emblemdtics d'aquesta ciutat, el Clinic, com 
hospital universitari, inaugurat l'any 1906 i el de Santa Creu i Sant Pau, 
com blsicament assistencial, inaugurat oficialment l'any 1930, encara que 
comencés ja abans amb moltes activitats. Tots dos tenen encara la condició 
d'hospitals concertats i no propis de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa 
al Clinic, ha comenqat el procés de corregir, quan menys en part, la gran 
anomalia esmentada. Durant el mes d'octubre de l'any passat es va arribar a 
un preacord per tal de que el Clinic perdi la condició de "territori0 
nacional". A propbsit d'aquest fet, en Joan Rodés declarava al Diario 
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Médico: " Es ridícul0 que un hospital que está en Cataluña no esté 
traspasado al Gobierno Catalán". No obstant, en el millor dels casos -de 
fructificar aquest dificil procés de transferbncia del Clínic a la Generalitat de 
Catalunya- no esti previst que el nostre hospital perdi la condició de 
concertat. Crec que els responsables de la nostra institució haurien de fer els 
mixims esforqos per tal d'aconseguir que tots els hospitals Universitaris de 
Catalunya tinguessin la condició de propis per part de la Generalitat de 
Catalunya i, en conseqübncia, un tracte d'escrupulosa equitat. 

I acabo reafirmant que totes les consideracions critiques les faig des 
la profunda estimació que sento pel Clínic, la meva petita pitria. 
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PROPOSTES I RESULTATS (DESEMBRE 1971-MAIG 1972) 

Miguel A. ASENJO 

Per tal de que una reforma social es produeixi, es consolidi i es mantingui 
amb bxit ja se sabia, des d'abans de 1971, que era necessari l'acompliment 
íntegre del següent polinomi: 

en el que rs) representa la reforma social; a) situació d'insuportable 
insatisfacció amb la realitat present; b) situació exacta a la que es desitja 
arribar; c) resultat de les primeres mesures adoptades y d) tendhcia 
natural a I'immobilisme, defensa de privilegis, por a I'incertesa del que és 
nou i temenca al desconegut. Especialment important era l'acompliment 
d'aquest polinomi a l'bpoca a la que em refereixo. 

En efecte, la situació política i social espanyola d'aquella bpoca, de la que la 
vida universithia i l'assistencial formaven part essencial, era convulsa i 
incerta i la del Clinic, que participava d'ambdues activitats, era 
particularment complicada. Al 1968, s'havia produ'it l'anomenat maig 
franc& que va donar la volta a l'estructura social europea i a l'any següent, 
1969, va tenir lloc a Espaiia l'anomenat judici de Burgos contra membres 
d'ETA, que va concloure amb diverses condemnes a mort i una enorme 
repercussió mundial. La dictadura de Franco comengava a debilitar-se i 
s'adre~ava cap una dictablanda, amb els consegüents vaivens polítics, 
improvisats i imprevistos, contestats amb mobilitzacions socials, a les que el 
Clinic n'era molt sensible atbs que eren reprimides durament per la policia 
quin cap visible era el governador civil, responsable de I'ordre públic que, al 
seu tom, era ni mésni menys el president del patronat de l'hospital, mhxim 
brgan rector del mateix. Aquella situació tan adversa per al Clínic es va 
intentar transformar en favorable, donant-li a la reforma un cartlcter 
plenament tbcnic, procurant afinar i concretar els factors a), b) i c) del 
polinomi per tal de que sumessin molt més que el d), comengant per la 
denominació del meu c k e c  que fou el de director tbcnic en lloc de gerent 



mbdic que fou la primera oferta que se'm va fer. A la meva arribada 
s'acomplia de sobres el factor a) del polinomi: gran insatisfacció, perd no el 
b) degut a que no se sabia exactament el que es volia, no hi havia res 
programat, ni mitjans econbmics per aconseguir-ho. Del c), que es refereix 
al resultat de les primeres mesures adoptades, el que s'havia fet era 
contractar un director tbcnic, perb inclusiu la meva presbncia fou contestada 
pels metges joves moments abans de prendre possessió, després d'haver fet 
el trasllat familiar des dYOviedo i deixat el c k e c  de gerent de l'hospital 
general d7AstÚries que ocupava en aquell moment. El. factor d) era dual i 
contraposat: d'una part la resistbncia al canvi de la major part dels 
catedriltics era total i d'una altra les insies de canvi dels metges joves era 
irrefrenable. Alguns pocs catedritics percebien la necessitat i varen 
encarrilar el canvi. 

La insatisfacció (factor a) del polinomi s'acomplia plenament atbs que els 
metges en general -no catedriltics- en un escrit -ells l'anomenaven manifest- 
es varen dirigir a les autoritats hospitalAries, a mitjans de 197 1 -el document 
no té data-, realitzaven deu peticions, numerades de la a) a la j) i recalcaven: 
són les dades exposades les que ens mouen a denunciar I'Hospital Clínic i 
Provincial com a una institució INCAPAS de realitzar la seva tasca d'una 
manera actualitzada, o en la sol.licitud genbrica final: en conseqii2ncia, ens 
creiem en I'obligació de sol.licitar una substancial renovació de I'Hospital 
Clínic i Provincial en tots els seus aspectes, i amb un caracter dJurg2ncia, i 
sobre tot en la conclusió final: SOL.LICITEM, EN CONSEQUENCIA que 
les autoritats d'aquest hospital es comprometin a I'assoliment de tots i cada 
un d'aquests punts i fixen per aconseguir-ho un termini milxim de tres 
mesos. Finalitzaven amb una velada amenaqa: si no es rep resposta 
afirmativa transcorreguts quinze dies des del lliurament d 'aquest manifest a 
les autoritats del centre, els metges sotasignats consideraran no acceptades 
les seves reivindicacions. 

El document estA signat per 235 metges dels que encara avui en dia 25 
formen part de la plantilla de l'hospital. D'ells, 19 superen els 65 anys 
d'edat. 

11. Propostes 

El factor c) del polinomi del canvi, es refereix al resultat de les primeres 
mesures adoptades i la primera d'elles fou, com s'ha dit, la contractació 
d'un director tbcnic, motiu pel qual el 15 d'octubre de 1971 em vaig 
incorporar com a tal a l'hospital Clinic desprbs de signar, en el govern civil, 



el corresponent contracte amb el governador, president del patronat, i el 7 de 
desembre ja vaig presentar a la junta de clíniques un document que pretenia 
donar resposta al factor b) que es refereix a la situacib exacta a la que es 
desitja arribar i programa- assignació de recursos en el temps- per tal 
d'aconseguir-10. L'esmentat document el vaig titular Anteproyecto de 
Reestructuración del Hospital Clinico y Provincial de Barcelona. Constava 
de 46 pagines (fig. 1) i en el seu capítol XV -p&gina 45- que era el de les 
conclusions, es citaven , textualment, les 14 següents: 

la La finalitat de lYHospital Clínic i Provincial (HCP) es prevenir, 
assistir i rehabilitar els malalts que hi acudeixin, ensenyar i 
investigar sanitdriament. 

2" Es fars al menor cost compatible amb una elevada qualitat. 

3" Aquestes funcions seran realitzades per professionals competents. 

4" L'organització facilitar& i potenciar& el treball dels esmentats 
professionals. 

5" Es presenta un avantprojecte d'organigrama que faciliti dita tasca. 

6" L'assistkncia actual es quantitativament escassa, qualitativament 
no es controla segon esthndards internacionals i el cost es 
moderat. (275 milions de ptes. de pressupost anual llavors; avui 
300 milions d'euros). 

7" ES planifiquen i s'assenyalen els objectius a aconseguir en la 
funció assistencial. 

8" Es proposen els adequats cornitks assessors de funcionament de la 
Divisió Mgdica. 

9" ES proposen els comitks assessors de control de qualitat de la 
funció assistencial. 

10" S'estudia i es proposa la plantilla de personal mkdic. 

1 la Es defineixen les funcions, la dedicació, la posició orghnica i la 
vinculació del personal de la Divisió MBdica. 



12" Es proposa la jerarquització de les dependbncies i funcions de la 
Divisió. 

13" Es tendeix a la unificació docent i assistencial del personal mkdic. 

14" Es reestructuren el nombre, la dedicació i els salaris del dit 
personal, 

i en el capítol XVI i últim -pdgina 46-, el de les etapes.de la seva execució, 
consten les següents: 

la Nomenament immediat dels comitbs que s'esmenten o, en el seu 
defecte, delegació en el director tkcnic. 

2" Simultani estudi de l'organigrama. Discussió, ajusts i aprovació 
(desembre-gener). Junta de clíniques. Patronat. 

3" Estudi de la plantilla. Discussió, ajusts i aprovació (desembre- 
gener). Junta de cliniques. Patronat. 

4" Ajust del personal a la nova organització (gener-febrer). 
5" Control de resultats. Constant (marq-desembre). 
6" Ajust de l'organigrama i la plantilla segons resultats. Constant i 

final d'exercici. 

L'índex de l'dnteproyecto, del que se'n dedueix el seu contingut i del que 
desprbs comentaré breument algun aspecte, és el següent: 
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Per tercera vegada a Espanya -el segon i el primer foren els de Jaén i 
Oviedo respectivament. d'on jo procedia com a director-gerent de 1966- 
1968 a Jaén i de 1968 a 1971 a l'hospital General de Asturias.. un hospital 
definia i enumerava els drets dels seus malalts -quinze en total.. pagines 6 i 
7 (curiosament. i potser no tan curiosament. la Ley General de Sanidad de 
1986 -quinze anys desprks- també establia. en el seu article 10. quinze drets 
dels malalts) . 

El primer dret era: que en el mús breve plazo posible. objetivable. le seu 
formulado un diagnóstico de su enfermedad. utilizando para el10 todos 10s 
recursos de personal y material de que dispongan 10s servicios . El 7") que 
la documentación de su historia clínica y de su expediente administrativa 
sean completos y llevados al dia . El 10") mantener con el medio 
extrahospitalario. especialmente con el familiar y su médico de cabecera. 
las máximas relaciones posibles compatibles con el buen funcionamiento 



del servicio y el 11") recibir la asistencia espiritual adecuada. Són drets 
que inclusiu ara sonen a nous i tenen, com a mínim, 35 anys d'antiguitat 
(des de 1971). 

A l'dnteproyecto es definien tots els llocs de la Divisió Mbdica: les seves 
funcions, la seva posició orginica, la dedicació i la vinculació. Al cap de 
subdivisió, al de clínica o al de servei se li assignaven 20 funcions 
concretes, entre elles: 

Estudiar y valorar las necesidades de personal, material y organización 
de las Subdivisiones (Clínica o Servicio) y evitar las duplicidades 
innecesarias. 
Ser el responsable de la estadística de la Clínica o Servicio. 
Elaborar 10s estudios para la formación del presupuesto de la Clínica o 
Servicio; supervisar el desarrollo del presupuesto y velar directamente 
por la normalización, racionalización, productividad y economia del 
personal y medios materiales de la Clinica o Servicio. També avui, 35 
anys desprbs, es consideren originals i vigents; tal és aixi que són els que 
executen els directors dels nous instituts en que esta organitzat l'hospital. 
A I'any següent vaig comengar a impartir un curs del doctorat de 
planificació y gestió hospitalkia, desprbs diploma de postgrau i ara 
mister en el que s'hi han matriculat més de 1.400 alumnes, entre ells la 
majoria dels directors esmentats, a la vegada que s'ha inclbs com 
assignatura troncal a la llicenciatura de Medicina. El comitb de 
contractació que llavors vLem crear, de nou membres i necessitat de sis 
vots coincidents per tal de que la proposta fos vilida, continua intacte. 

Es va definir la figura de metge de guhdia i d'urgbncies. Es va introduir la 
figura del metge resident, aixi com les de metge assistent, associat i 
consultor que a l'igual que les de cap de subdivisió, clínica, servei i secció 
tenien definits els seus llocs de treball i a tal efecte es va elaborar i proposar 
el corresponent organigrama que delimitava les relacions d'autoritat i 
responsabilitat (fig. 2) fonamentals en una organització complexa com és 
l'hospital. 

A més, es varen establir la jerarquia i posició orginica de cada lloc i es 
varen determinar les normes i la composició dels comitbs de contractació, 
utilització, infeccions, farmicia, arxius, consultes externes, urgbncies, 
teixits, docbncia de residents, acreditació i executiu o permanent (pigines 21 
a 26). 



Convé destacar que la part fonamental de l'dnteproyecto fou i és el de la 
proposta dels objectius assistencials, amb número, data i persona 
responsable d'aconseguir-10s i la conseqüent plantilla de personal mhdic, 
continguts entre les phgines 36 a 44, que estaven molt fonamentats 
tbcnicament, intentant que fóra dificil la seva objecció i rebuig. Es varen 
considerar onze concrets parhetres: 

Malalties que s'atenen i grau de complicació. 
Percentatge d'ocupació que es t6 o s'espera. 
Nombre i casos d'urgbncia. 
Nombre i tipus de pacients en policlíniques (ara consultes 
externes). 

Nombre i distribució de llits i bressols per especialitats. 
Tamany i caracteristiques de I'edifici de l'hospital. 
Distribució arquitectbnica dels serveis. 
Qualitat i quantitat d'articles de consum i equips. 
Jornades i horaris de treball. 
Organització, supervisió i flexibilitat en el maneig de personal. 
Qualitat dels estudis i experibncia del personal. 

A continuació es proposava la plantilla de personal mbdic, amb la següent 
textual introducció: "Con 10s datos reseñados estamos en condiciones de 
proponer, con 10s c6lculos que se acompañan, la plantilla de personal 
médico, tal como indica el estudio que se adjunta en el que puede 
apreciarse, en las 30 columnas siguientes, 10 que se indica " (fig. 3): 

I 5" columna 1 Porcentajes de enfermos en hospitalización por I 

la  columna 
2" columna 
3" columna 

Departamentos y especialidades 
Porcentajes de enfermos en policlínicas 
Porcentajes de enfermos de primera visita por 

6" columna 
7" columna 
8" columna 

especialidades 
Porcentajes de enfermos en quirófano por especialidades 
Porcentajes de enfermos en Urgencias por especialidades 
Número de enfermos/año en Policlínicas por 

9" columna 
especialidades 
Número de enfermos/año de primera visita por 

10" columna 
1 la columna 

especialidades 
Número de enfermos/año de revisión por especialidades 
Número de enfermos/año en hospitalización por especia-, 

______a_._ - .  
4 



Les bases i el dlcul de la plantilla van ser els següents: 

27" columna 
28" columna 
29" columna 
30" columna 

Temps mkdic total necessari 
Plantilla = 

Temps mkdic individual contractat 

Jefes de Sewicio o Clínica necesarios 
Jefes de Sección necesarios 
Médicos Ayudantes necesarios 
Médicos Residentes necesarios 



1°.- Temps mbdic total necessari (TMTN) que és el resultat de multiplicar 
les activitats previstes pel temps necessari per realitzar correctament cada 
activitat: 
Activitat i temps: 

............................................................... Malalts policlinica/any 204.000 
Malalts hospitalitzatslany .............................. .. ........................ 20*490 
Estadeslany ................................................................................ 250.400 

............................................................................. Urgbncieslany .25.000 
.................................................................. Malalts quirbfanslany -9.6 1 1 

Temps mbdic malaltlprimera visita ...................................... ......... 30' 
......................................................... Temps mbdic malalt/revisiÓ 15' 

...................................................... Temps mbdic malalthospitalitzat 15' 
........................................................... Temps mbdic urgbncialmalalt 15 ' 
......................................................... Temps mbdic quirbfdmalalt 120' 

Temps mbdiclpart ............................................................................. 90' 

2O.- El temps/m&dic/any individual contractat (TMIC) es va calcular tal com 
segueix: 

............................................................................... Any natural 365 dies 
A deduir: 

Diumenges 52 dies 
52; % dissabtes 26 dies 
Festius 8 dies ............................................. - 86 dies 

Dies treballats 279 dies 

Hores/any/contractades 279 dies x 8 hores = 2.232 hores 

Vacances: 30 dies - 6 dies (4 diumenges i 4; % dissabtes) = 
...... 24 dies x 8 hores = 192 hores 

Hores de treballlany 2.040 hores 

D'elles: 
60% d'activitat assistencial = 1.224 horeslmetgelany 
40% restant: docbncia, recerca i gestió. 

TMTN 452.880 hores 
Plantilla resultant = -- - - = 370 metges 

60% TMIC 1.224 



D'ells: 
Caps de clínica o servei 27 
Caps de secció 40 
Metges adjunts 11 1 
Metges residents 192 

Als que s'hi varen afegir 44 metges de plantilla i 48 residents per als 
laboratoris i els serveis comuns. 

Els salaris que es proposaren varen ser un tant superiors als de la Seguretat 
Social (48.000 ptes. al mes) per als caps de servei, amb horari obligatori per 
a tots ells de 48 hores setmanals de treball. Els anomenats fins aquell 
moment caps de sala en cobraven 14.000. 

Els controls horaris acordats foren: 
Metges: Semifor d'entrada 
Personal auxiliar: Lliurament del relleu amb signatura. 
Personal d'ofici i subaltern: Rellotge marca-fitxes. 

Amb el que s'ha descrit ja sabíem on volíem arribar i com fer-ho bé i, per 
tant, concretat i proposat el factor b) del polinomi que és: situació exacta a 
la que es vol arribar i programes per aconseguir-ho. 

Es dedueix, en conseqükncia, que l'dnteproyecto contenia una proposta 
molt tkcnica i per tant difícilment rebutjable: estaven definits els drets del 
malalts, quantijkats els objectius assistencials, calculat el temps total 
necessari i 1 'individual contractat i amb aixb, determinada numkricament la 
plantilla, a més de jerarquitzada, amb proposta de retribució d'acord amb 
la funció i una mica superior a la competkncia. També vaig proposar, en la 
fase d'anblisi i es va aprovar, el model de contracte de metges. Just és 
reconkixer que existien uns drets adquirits, al menys tradicionalment, i un 
reglament que no eren propicis al canvi. De quan en quan algú ens 
amenaqava amb el reglament (242 articles) al que solament podíem oposar 
el sentit comú de la modernització i el coneixement ticnic abocats a 
l'dnteproyecto. El desig dels catedritics líders en la junta de clíniques i el 
dels metges joves, en assemblea, feien la resta. 

111. Desenvolupament 

Convocades i presidides magistralment pel degi de la Facultat de Medicina, 
professor C. Pera, vint-i-quatre sessions seguides de la junta de clíniques, de 



dues hores de duració cada una d'elles, de 1'1 1 de gener al 7 de marq de 
1972, varen permetre analitzar línia per línia, discutir i si procedia aprovar 
1 'Anteproyecto comentat i garantir la implicació dels caps i representants 
dels metges a l'esmentada junta. Unes quantes assemblees de metges varen 
reforqar la implicació atk-s que varen realitzar mil fotocbpies de 
1'Anteproyecto que el Cornitk de Delegats venia a 25 ptes. I'exemplar i no 
els hi va quedar cap. Així varem aprovar el factor b), és a dir situació exacta 
a la que es desitja arribar (fig. 4 ,5  i 6), i es venceren les resistkncies -factor 
d) del polinomi tantes vegades esmentat-, doncs el resultat de les primeres 
mesures adoptades, una vegada aprovat l'dnteproyecto -factor c)- foren les 
de: l a  convocar les places, 2" nomenar el comitk de contractació, 3" signar 
un conveni d1assist8ncia als seus afliats amb l'lnstituto Nacional de 
Previsión (INP) que ens va permetre desenvolupar la reforma, gracies a 
1 'aportació econdmica, inclosa la contractació de totes les places mkdiques 
del programa y, en conseqiik-ncia, l'hospital en set mesos va canviar tota la 
seva estructura funcional. També es va professionalitzar i jerarquitzar la 
infermeria (El 25 d'abril de 1972 es va contractar una nova directora 
d'infermeria, la Sra. P. Masgrau). El projecte i les propostes, transformades 
en norma, es varen executar amb alguna resistkncia dels enemics -els de 
dins- i dels adversaris -els de fora-, airejades a la premsa (fig. 7, 8, 9, 10 i 
1 I). Tot el meu respecte per als crítics per6 cap per a les seves critiques, 
donat que es va demostrar que no estaven basades en la raó, sinó 
fonamentades en els prejudicis, per no aventurar-me a fer judici de valor 
sobre les intencions. En resum, la situació que ens varem trobar i les 
reformes aprovades foren les següents: 

Situació de I Hospital Clínic a l'octubre de 1971 
Organitzat en 16 Clíniques i 4 Serveis: 

3 Mk-diques (Gibert, Roman, Soriano) 
1 Patologia General (Balcells) 
3 Quirúrgiques (Arandes, Pera, Piulachs) 
1 Pedihtrica (Cruz) 
2 Obstetrícia i Ginecologia (Conill, González Merlo) 
1 Otorrinolaringologia (Azoy) 
1 Oftalmologia (Casanovas) 
1 Dermatologia (Piñol) 
1 Psiquiatria (Obiols) 
1 Urologia (Gil-Vernet) 
1 Terapkutica Física (Badell) 
4 Serveis adscrits: Toxicologia, Farmacologia, Neurocirurgia i 
Urgkncies. 
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Classificat al Catálogo Nacional de Acreditación de Hospitales en el 
nivell B, juntament a la Clínica Provenza, la Clínica Soler Roig, la 
Clínica Layetana o la Clínica Santa Rosa. 

A 17A, el millor, estaven catalogats tots els grans hospitals de 
Barcelona i, inclusiu, per exemple, 1'Hospital de llEsperanga, el de 
1'Alianga i la Clínica Platón. 

En el nivell C, el pitjor, estaven, entre d'altres, la Clínica Bretón, la 
Clínica Dr. Seguí, la Clínica Olivé GumA o La Boreal Médica. 

Reforma 1971-72 (1) 
Transformar 16 clíniques en 34 serveis i seccions especialitzats. 
Afegir 13 nous serveis de laboratori i diagnbstic. 
Agrupar els 47 serveis en 8 subdivisions. 
Contractar la plantilla fixa (222 membres) i nomenar els: 

Caps de servei 
Caps de secció i 
Adjunts 

Tots ells amb contracte temporal de tres anys, revisable i renovable. 
Crear la figura de metge resident i contractar-ne 236. 
Crear les figures de metge consultor, assistent i associat i nomenar-ne 
86. 

Reforma 19 71 - 72 (11) 
Cultura de participació en la gestió. 

Junta de clíniques i comitk de delegats mkdics. 
Organs de participació dels metges. 

Comitk de contractació. 
Comitk d'acreditació. 
Comitb de residents. 
Comitbs tkcnics 

Infeccions i prevenció 
8 Utilització 

Farmacologia i investigació clínica 
Teixits i oncologia 
Arxiu i publicacions 

8 Policlínica i urgkncies 

Reforma 19 71 - 72 (110 
Cultura d'avaluació constant, de resultats i professionals, amb contracte 
laboral temporal per tres anys, excepte els catedrhtics, revisable i renovable 



per cinc anys i segona revisió, i si s'escau renovació, per un període no 
inferior a deu anys. L'ordenanga laboral d'establiments sanitaris de 
desembre de 1975 suprimí els contractes temporals i, en conseqükncia, va 
quedar fixa tota la plantilla, sense possibilitats de revisió. No obstant, ja 
havien estat avaluats prkviament una vegada, als tres anys de la seva 
contractació (maig 1975) y, en el seu cas -no tots-, renovats per cinc anys. 

IV. Epíleg 

Es pot afirmar, en conclusió, que fou una etapa molt creativa i innovadora, a 
canvi de protestes vhem oferir propostes i aconseguirem una reforma 
important i efectiva, pensada, proposada, programada y executada en ben 
just set mesos i fou possible grhcies a que aconseguirem t6cnicament que 
a)+b)+c) fóra molt superior a d) i a l'esforg de moltes persones i 
especialment al liderat i autoritat dels qui em precedien: els professors Pera, 
ja esmentat, i Rozman, degh i vice-degh respectivament de la facultat de 
Medicina, alhora president i vice-president de la junta de clíniques i, grhcies 
també, a qui ja m'ha avangat, el professor Rodés, actual director general de 
l'hospital, llavors membre destacat del comitk de delegats mkdics. Dels tres 
en conservo el seu ajut i la seva amistat que inclusiu es va fer extensiva a les 
respectives famílies. Sense ells no haguera estat possible aquella reforma, de 
la que altres han dit i crec que amb raó, que fou l'inici i la llavor que va dur 
al Clínic al lloc prominent que ara ocupa. 

Tal com els hi b.e explicat és com ho vaig viure, crec pel que he escrit, que 
és com va succeir i, si més no, és segur que és com jo ho recordo trenta- 
quatre anys després. Les dificultats, si és que n'hi van haver, se m7han 
oblidat i, en tot cas, les recordo amb un somriure; llavors les vaig viure amb 
molta inquietud, doncs d'elles en depenien el meu prestigi, el meu carrec i 
el meu únic salari que era, alhora, l'únic de la meva família. A les persones 
esmentades pel que he escrit i a tots vostks per la seva pacikncia i atenció, 
els hi prego acceptin l'expressió de la meva admiració, respecte i amistat i, 
per damunt de tot, el meu profund i sincer agrayment. 
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EVOLUCIO DE LA RECERCA BIOMEDICA A L'HOSPITAL 
CL~NIC I LA FACULTAT DE MEDICINA 

Joan RODES 
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona 

A finals dels anys 60 i primers dels 70 la recerca a 17Hospital Clinic 
era prhcticament inexistent. Aixb era degut per una part a l'organització de 
l'hospital en catedres que treballaven alllades les unes de les altres i per una 
altra a que la jornada dels professionals de la medicina a 17Hospital Clínic 
era habitualment molt curta. Per aquesta raó les publicacions d'aquella 
kpoca, llevat d'honroses excepcions, eren basicament casos clínics en 
revistes nacionals. 

revistes nacionals 
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L'organització de l'hospital en serveis i especialitats que va ser duta 
a terme als inicis dels 70 pels profs. Cristóbal Pera, Ciril Rozrnan i Miguel 
A. Asenjo, va facilitar d'una manera extraordinkia que s'introduís el 
metode cientific als serveis clínics i en conseqü&ncia les publicacions 
d'aquella kpoca ja tenien un nivell científic més elevat. En general eren 
treballs descriptius en skries importants de malalts que inclo'ien aspectes 
diagnbstics, pronbstics i teraphutics. Aquesta nova orientació de l'activitat 



científica lligada a l'activitat assistencial va permetre paulatina, perb 
constantment, que es publiquessin amb molta més freqiibncia treballs en 
revistes internacionals sotmeses al sistema de "peer review ". 

R E F 6 W W  RECERCA 

en Serveis I Especialitats va 

serles Importants de 

lentiflc als servels 
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La creació del Sindicat Mbdic de 1'Hospital Clínic i Provincial a 
finals dels anys 70 va donar un impuls important a l'activitat investigadora 
degut a dos fets fonamentals: la creació dels Anys Sabhtics i el Premis Fi de 
Residbncia. El gaudi de 1'Any Sabhtic va permetre que quatre professionals 
a l'any passessin un any en centres estrangers de primer nivell aprenent 
noves tecnologies. Mirant enrere es pot constatar que més de 100 metges 
del nostre hospital han gaudit d'aquest privilegi, la qual cosa ha propiciat 
que s'estableixin relacions estretes i duradores amb les institucions més 
prestigioses dels Estats Units, Europa i Japó. 

Aquests vincles han facilitat també que aquests investigadors 
puguin tenir ajuts de recerca d'institucions publiques estrangeres, com ara 
el National Institute of Health (NIH), entre d'altres. Els Premis Fi de 
Residbncia van permetre que cada any uns 25 metges que acabaven el seu 
període de formació MIR es podessin dedicar durant un any exclusivament 
a la recerca. No hi ha dubte doncs que aquests dos fets van ser decisius en 
l'impuls de l'activitat investigadora a l'hospital. 



A finals de la dbcada dels 80 es creh la Fundació Clínic per a la 
Recerca Biomkdica amb l'objectiu de donar suport a la recerca de 
l'hospital. Aquesta estructura va facilitar l'obtenció de més projectes 
competitius de les agencies oficials tant de 1'Estat Espanyol com de 
Catalunya i Europa i l'ordenació dels assaigs clínics a la nostra institució. 
La creació d'aquesta fundació va permetre, a més, separar els recursos 
assistencials dels de recerca, va suposar un gran progrés i va ser la llavor 
que va permetre més tard la creació de 1'Institut d'Investigacions 
Biombdiques August Pi i Sunyer (Idibaps). 

La recerca és per tant, i des de fa molts anys, un objectiu primordial 
de 17Hospital Clinic. Segons un estudi publicat per el Dr. Jordi Camí que 
valorava la producci6 científica dels hospitals entre els anys 1994 a 2002, 
1'Hospital Clínic estava en primer lloc, tant pel que fa a treballs publicats 
(4.074) com a cites rebudes (42.564). 



L'Idibaps va néixer l'any 1993. És un consorci format per la 
Generalitat de Catalunya, 1'Hospital Clinic, la Universitat de Barcelona i 
amb l'adscripció del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). 
El seu objectiu fonamental consisteix en integrar la recerca clínica de 
qualitat contrastada amb la recerca blsica d'alt nivell. L'Idibaps té cinc 
kees de recerca: 1) oncologia i hematologia, 2) hepatologia, 
gastroenterologia i metabolisme, 3) malalties respiratbries i cardiovasculars, 
4) neurociencies, i 5) agressió i resposta biolbgica. 

Esti regida per una Junta de Govern i té un Consell Científic extern 
del qual en formen part investigadors de tot el país. Disposa d'uns Serveis 
Generals com ara estabulari, quirbfans experimentals, biblioteca, 
audiovisuals i comunicacions, i sistemes informitics, i d'uns Serveis 
Científico-Tbcnics amb unitats de genbmica, protebmica i bioinformiitica 
entre d'altres. Aquests serveis generals poden dependre de la Universitat de 
Barcelona, I'Hospital Clinic o del propi Idibaps. 



Recentment hem tingut la gran fortuna de que la Sra. Esther 
Koplowitz fes una generosa donació a la Fundació Clínic que ens permetrh 
construir un nou centre de recerca que portarh el seu nom. Aquest centre 
estarh ubicat al carrer de Rosselló i s'integrara dins de l'estructura 
organitzativa de 1'Idibaps. 
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Té 58 equips de recerca acreditats del quals en formen part uns 300 
investigadors i uns 300 becaris. L'any 2004 es van publicar 53 1 treballs i es 
va aconseguir un fínanqament per projectes de recerca de 28.615.000 euros. 
Aquest finanqament prové tant de I'empresa privada com de les agkncies 
europees, estatals i autonbmiques. 

FINAICAMENY GLOBAL iD%BAPS 

ngarnent estable, sostenible, dlversfflcat I amb garantles 
de transparhncla I eRclbnc1a en la gestlb. 
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