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Alfonso RODRIGUEZ BAEZA

Tinc l’honor d’haver estat designat per aquesta 

il·lustre acadèmia per llegir la necrològica del meu 

mestre, el professor Josep Maria Domènech i Ma-

teu. 

Aquest any hem hagut de lamentar la pèrdua 

d’un nombre elevat d’acadèmics i això no ens 

de cadascun d’ells.

Malgrat allò, i per assolir la tasca encomanada, 

començaré fent referència a la necrològica que 

El dia 2 de gener de 2019 ens va deixar el pro-

d’Anatomia humana a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. El Dr. Domènech va dedicar la vida a la 
seva vocació: l’estudi de l’anatomia i de l’embriolo-

seva entrega a les tasques universitàries així com 
-

tes generacions d’estudiants, sent un referent per 
a molts de nosaltres. A més d’aquesta vessant, va 

en el camp de l’embriologia. MESTRE DOMÈNECH: 
has complert amb escreix amb la societat. Gràci-
es!!. Descansa en pau. Un dels teus deixebles, Al-
fonso.

A l’acte del Col·legi de Metges (7 de febrer de 

un home de bé, generós, im-
plicat, incansable, 
recollit del llibre “Confesiones de un médico” de 

l’acadèmic numerari Miquel Vilardell: “no basta 

con ser un buen médico, se ha de ser también un 

médico bueno”. I ell, en la seva vessant personal i 

universitària, ho era. 

Don Pedro Laín Entralgo, il·lustre historiador i 

acadèmic, diferenciava entre professor: “el que bé 

o malament, ensenya una assignatura” i mestre: 

“el que sap suscitar entre els que l’escolten la voca-

ció per allò que ensenya”. I el doctor Domènech va 

ser un MESTRE!!!

1944, en el si d’una família amb tradició mèdica: 

germana Maria Dolors, el seu cunyat, alguns dels 

seus nebots ... i un avantpassat molt proper: l’in-

signe metge català Joan Giné i Partagàs. 

Als meus 65 anys i amb l’experiència adquirida 

no puc més que meravellar-me del treball que va 

realitzar. En ell es conjuntaven una sèrie de quali-

tats: la seva intel·ligència demostrada en una bri-

llant carrera acadèmica. Es va llicenciar a la Facul-

tat de Medicina de la Universitat de Barcelona on 

Diputació Provincial de Barcelona). Posteriorment 

va fer la seva formació anatòmica al costat del seu 

mestre, el professor don Francisco Orts Llorca, a la 

Universidad Complutense de Madrid, on va estar 

de l’any 69 a l’any 75. En aquesta etapa va adqui-

rir una formació tan sòlida en aquesta àrea de les 

ciències mèdiques que encara avui en dia ens sor-

prèn els coneixements que tenia de tots i cadas-

classe de músculs del peu amb el mateix entusi-

asme i profunditat que una del sistema límbic, del 

desenvolupament del mesonefres o de la septació 

cardíaca ......... i sense “power point” (en aquella 

només amb guix i pissarra (l’encerat que deia ell). 

Es va doctorar amb premi extraordinari per la 

Universidad Complutense de Madrid l’any 1972 

realitzant un treball sobre irrigació extra coronà-
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ria sota la direcció del professor Orts Llorca. I l’any 

1975 va obtenir, en un brillant concurs públic, la 

categoria d’Agregat numerari, categoria que li va 

permetre prendre possessió, l’abril del mateix any 

modus vivendi: l’anatomia humana a la Facultat de 

Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelo-

na.

A la seva intel·ligència li afegeixo la seva capaci-

tat de treball, de dedicació i d’entusiasme, sense 

lligams ni horaris: sempre disponible per a tothom 

al seu despatx a Bellaterra. Ell mateix deia, quan va 

ser nomenat Pregoner de les decennals del 2001 

directes em dóna un grau de llibertat molt més 

gran” referint-se a la seva disponibilitat i dedicació 

Des de la seva arribada a la Universitat Autòno-

ma de Barcelona va dedicar molts esforços per do-

tar de mitjans materials i humans el departament 

d’anatomia, en una època amb un nombre elevat 

d’estudiants. I com a digne i destacat deixeble de 

don Francisco Orts Llorca va crear una col·lecció 

d’embrions i fetus humans de gran qualitat. 

Com a mostra d’aquesta tasca considero adient 

recollir la seva al·lusió que va fer en aquest mateix 

escenari al seu discurs de recepció com acadèmic 

hem creat 
una embrioteca humana, col·lecció Bellaterra, fruit 
d’una dedicació molt personal i pròpia i comptant 
amb el curós ajut tècnic de la laboranta Sra. Ángela 
Blas, que ha processat amb un treball admirable, 

-

doncs, que en aquest important moment vulgui fer 
present la nostra Embrioteca que tantes hores d’es-
tudi microscòpic m’ha proporcionat i de la qual em 
sento tan i tan orgullós”.

La col·lecció consta actualment d’uns 250 espè-

cimens de diferents estadis i ha sigut incorporada 

al projecte “ ” junt 

amb altres col·leccions de diferents països (Austrà-

lia, Alemanya, Japó, Holanda, Regne Unit, Canadà 

i Estats Units d’Amèrica). Aquesta col·lecció està 

ser el seu despatx, junt amb llibres i records de la 

seva vida acadèmica que tenen valor històric.

A més d’aquesta valuosa col·lecció d’espècimens 

humans, el doctor Domènech va crear un laborato-

pollastre ( ) i de guatlla (coturnix 
coturnix japónica), i posteriorment també de rato-

lins ( ).

Aquestes infraestructures així com la seva pas-

sió per l’embriologia van donar, en temps record, 

el seus fruits: metges i metgesses es van apropar 

al departament per a realitzar treballs de recerca 

per a l’obtenció del grau de doctor, i es van publicar 

els seus resultats en revistes tant nacionals com in-

ternacionals. Com no recordar-lo immers al labora-

tori M6-116 amb les seves estufes d’incubació, la 

les pinces de rellotger suís, etc... i fent una tasca 

incansable. 

Podria enumerar els treballs que va dirigir però 

no hi ha temps per fer-ho. Malgrat això, destaco 

d’elles, a més, va ser guardonada amb el premi 

atorgat per aquesta Reial Acadèmia amb el con-

del Dr. Xavier Gonzalez Compta. Va publicar més 

de 120 treballs de recerca a les principals revistes 

de l’especialitat de l’època (Journal of Anatomy, 

Acta Morphologica Neerlando-Scandinavica, Fo-

lia Morphologica, Acta Anatomica, Anatomischer 

Anzeiger, Anatomical Record, Teratology, Anatomy 

and Embryology, Surgical and Radiologic Anatomy, 

entre altres), així com diversos capítols en llibres i 

més destacable del professor Domènech va ser la 

seva capacitat per transmetre entusiasme, il·lusió 

i coneixements. Com ja he comentat, es va incor-

porar a la Facultat de Medicina de la Universitat 

curs acadèmic 1975-1976, la seva “

i volguda promoció mèdica”, com ell es referia, i 
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va deixar la seva empremta en molts de nosaltres, 

estudiants, docents, personal d’administració i ser-

-

moció, curs 2009-2010. 

ara metges, diuen: “sóc de la promoció del Dr. Do-
mènech”, i en quasi totes, si no totes, les orles apa-

reix com un dels elegits pels estudiants, inclús en 

vàries d’elles com a padrí de la promoció. Aquest 

mèrit és inclús més destacat si tenim en compte 

que l’anatomia s’imparteix als primers cursos i que 

els nostres estudiants es distribueixen en diferents 

unitats docents, amb les quals es consideren molt 

Molts estudiants ens vàrem impregnar pel seu 

optat per seguir la carrera acadèmica i dedicar-nos, 

després de fer la formació mèdica, a la docència de 

l’anatomia a temps complet, cosa que actualment, 

per desgràcia, és molt poc habitual. En aquest sen-

-

xebles, de la seva primera promoció, i el primer en 

-

mada Universitat Autònoma de Barcelona.

No puc deixar de recordar a persones que van 

el cas dels doctors Xavier Gonzalez-Compta o Pe-

dro Quesada, i personal d’administració i serveis 

-

nel Querol entre d’altres. 

Per concloure, resumeixo alguns dels mèrits del 

Professor Dr. Josep Maria Domènech i Mateu:

Va ser Vicedegà en la Facultat de Medicina de 

-

fessor José Luis Balibrea, va ser també Director 

del Departament de Ciències Morfològiques, Pre-

mio Nacional de Cardiología (Palma de Mallorca, 

americana de Cardiología Pediátrica (México, no-

viembre de 1982), Gran Cruz del Mérito Naval de 

de junio de 1984), Membre Numerari de la secció 

-

lans (gener de 1985), Medalla Narcís Monturiol al 

-

-

nario de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú, 

octubre de 1990), Miembro de honor de la Socie-

dad Chilena de Anatomía (Temuco, noviembre de 

1991), Premio Emanuel Kaplan a la excelencia ana-

tómica (Florida, USA, mayo de 1991), Diploma de 

Lecturer en el X Congreso Panamericano de Ana-

tomía (San José de Costa Rica, febrero de 1992), 

-

mic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de 

Catalunya (novembre de 1996), Premio Nacional 

de Urología (marzo de 2000) i Premi d’Excel·lència 

professional del Col·legi de Metges de Barcelona 

(octubre de 2006). 

Però per a mi, així com per a molts de nosaltres 

que vàrem tenir l’oportunitat d’estar al seu costat, 

el seu major premi van ser ......... els seus estudi-

-

sic!!! Recentment un col·lega del departament, el 

doctor Josep Nebot, em comentava que un dia li 

va preguntar: “perquè dius apoteòsic quan et de-

manem com estàs?” I ell va respondre: “perquè 

-

ten!!”. Quina resposta més adient i quina raó tenia 

M’heu donat l’honor de fer aquesta necrològica, 

socials d’un exalumne, el Sr. Pere Hernández, el dia 

Els seus alumnes eren 
sagrats per ell i ell immortal per nosaltres!!”.

Gràcies mestre Domènech!!!! I gràcies a tots 

vostès per escoltar-me 

Alfonso Rodriguez i Baeza
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Dr. JM Domènech Mateu   

     

 

Dr. J.M. Domènech Mateu al seu laboratori de Bellaterra (UAB)


