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La vida de l’Acadèmia ha estat particularment 
moguda en aquest trimestre, bàsicament degut a 
l’epidèmia de coronavirus que ha trasbalsat la vida 
del país, com feia molts anys que no passava. Gai-
rebé tots els aspectes de la nostra vida, personal i 
col·lectiva s’han vista afectats, i entre ells natural-
ment la de les institucions, i la personal dels seus 
membres, com a sanitaris i ciutadans. 

Ens hem trobat amb una malaltia, que conside-
rem que és nova, que no coneixíem, i està causant 
una gran mortalitat. Afecta pràcticament a tots 
els països del món, i l’OMS ja l’ha considerat una 
pandèmia. Malgrat les dificultats l’Acadèmia de 
Medicina ha decidit continuar les seves funcions, 
adaptant-se a les condicions restrictives obligades 
per la magnitud de la malaltia. Les exigències que 
ha hagut d’afrontar el personal sanitari, en el sen-
tit assistencial més ampli i en la recerca científica 
urgent, són difícils d’assolir. La mentalitat de 
situació epidèmica global, és a dir de pandèmia, 
feia temps que no ens afectava, si més no a una 
part considerable de la població mundial, amb un 
repartiment molt divers. Cal tenir ben present, 
però, que per una altra gran part de la població, 
una situació d’aquesta magnitud, referida a algun 
aspecte proper, com pot ser la salut, o la nutrició 
insuficient, el cas de la fam, no és res nou. Anem 
ara a considerar la relació dels aspectes més direc-
tament relacionats amb el treball de l’Acadèmia. 

- Tancament; - risc de contagi; repercussions 
sanitàries directes; desconeixement científic de 
la malaltia; manca de tractament propi eficaç; li-
mitació de l’eficàcia del tractament simptomàtic; 
-- també evidència dels dèficits de les estructures 
sanitàries; Centres d’assistència primària (Caps), 
hospitals, urgències, llits d’intensius. 

- Repercussions sobre la societat. En el camp de 
l’economia global; tancament per disminució del 
treball,  pels desplaçaments; pels acomiadaments; 
l’obligació de prendre mesures d’urgència; 

- Repercussions més puntuals: tancaments de 
llocs d’ensenyament en tots els seus nivells: uni-
versitats, instituts, escoles. – necessitat d’adaptar 
la forma de fer arribar el coneixement als estudi-
ants: treball des de casa, medis virtuals.

-També moltes activitats del tercer sector, que 
es poden adaptar a tècniques de tele-treball: tre-
ball en part des de casa. 

 - Traducció en mesures de govern. S’ha decretat 
l’estat d’alarma, traduït principalment en el confi-
nament, la limitació de desplaçaments, el tanca-
ment de botigues, d’espectacles, altres, des de la 
meitat del mes de març i s’ha aixecat a la segona 
meitat de juny. És a dir, arrodonint, cent dies. Les 
gràfiques presentades a bastament en els medis 
de comunicació, principalment la premsa escrita, 
la televisió, són prou clares . Pels resultats, a hores 
d’ara, sembla que ha tingut una notable eficàcia 
inicial, que cal mantenir. Però el preu que ha pagat 
una gran part de la població ha estat molt alt. 

S’ha comprovat que hi havia dos grans blocs 
d’opinió: els qui donaven prioritat a la conservació 
de la salut i els qui primaven pel manteniment de 
l’economia, amb mesures restrictives, però potser 
insuficients. mantenint l’oci i l’espectacle. Algú ho 
va dir clar: o mana la salut, amb la gent a casa, o 
mana l’economia, tancant els espectables. Un grau 
de compromís va ser baixar el permís d’assistència 
dels ciutadans a molts actes, per a mantenir les dis-
tàncies de seguretat. 

S’ha intentat adaptar mesures intermèdies: així 
fer les competicions esportives sense públic. Hi ha 
hagut una certa adaptació, que ha estat més visible 
en grans competicions. Una ha estat ajornar-les, 
així els jocs olímpics de 1920 a Tokio, que en prin-
cipi s’han previst per un any més tard, el 1921. Al-
tres s’han retardat, pensant que es podrien fer, així 
les grans competicions ciclistes, les voltes a França, 
Itàlia o Espanya. O nous formats per la Champions 
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del futbol europeu: fer la fase final concentrada en 
un sola ciutat i amb reducció de partits. Moltes de 
les solucions adoptades van permetre “salvar” les 
situacions. Però en altres casos no fou possible. 

- Pràcticament totes les grans epidèmies, pel re-
cord que n’ha quedat, tenen uns trets generals que 
són comuns: l’increment de la mortalitat, el risc de 
contagi, que desencadena la por entre la població, 
la tendència de les autoritats, en tots els temps, 
que no solen saber massa que fer-hi, no tenen me-
sures d’eficàcia. Això porta a no donar informació, 
que solen amagar en les fases inicials, sigui per evi-
tar l’extensió de la por, sigui per evitar les crítiques. 
També a prendre mesures algunes adequades, 
com les de tancar pobles i ciutats, però insufici-
ents, i gairebé sempre tardanes. També dictar or-
dres de repressió, de càstig; en altres temps inclús 
la pena de mort als contraventors. I evidentment 
a mentir en la informació, més la inicial. Així hi ha 
un “negacionisme oficial” de l’epidèmia que canvia 
quan convé, com en el cas de l’epidèmia de còlera 
de 1865, que va ser negada però quan va acabar 
l’Ajuntament de Barcelona va donar una medalla 
als regidors per la seva actitud quan l’epidèmia.  

En el cas de la que ens afecta avui, amb un intent 
de semblar transparents, les informacions no han 
deixat d’estar poc o molts deformades. En aquest 
cas ho podem atribuir, com a mínim, a un excés 
d’incompetència. Les xifres són diferents, i s’ha dit 
oficialment, per la discrepància entre els qui les 
compten, per les fonts diferents dels qui recullen 
la informació: per la manca de medis adequats per 
els diagnòstics, i la rapidesa amb què s’ha hagut 
d’actuar. Pel “décalage” entre la data de la mort, la 
manca de medis per a realitzar les inscripcions, la 
impossibilitat tècnica de fer diagnòstics exactes ni 
teníem medis, ni temps per a dedicar-hi.  Això ha 
portat a una considerable manca de confiança de 
la població. Alguns responsables, a un cert nivell, 
han atribuït les diferències a que no tots els casos 
de la defunció es comuniquen el mateix dia, i el 
retràs justifica que les autoritats que reben la infor-
mació, els posin a vegades en el dia que es produ-
eix, altres en el que arriba, i altres en cap dels dos. 
També hi ha hagut, sembla, alguns que els comptat 

dues vegades. La conclusió de molta gent és: “ni 
els saben comptar”. 

Més visiblement dramàtic és el cas del retard 
en l’enterrament, i més en malalts que han mort 
a l’hospital, amb dies a les UCI sense cap contacte 
amb la família, que tampoc té informació suficient. 
Alguna vegada amb dificultats d’identificació, i els 
han de guardar en grans “neveres” o frigorífics du-
rant dies. Les noticies sobre aquests casos han aca-
bat “explotant” i no han pogut ser amagades. 

Fins ara s’ esmenten els problemes, potser amb 
més vessant social, que han afectat a milers de per-
sones, entre els protagonistes directes: els malalts 
que moren, i les seves famílies. Ara entrem en as-
pectes més estrictament assistencials. 

Un és la desproporció entre el gran nombre de 
malalts, que han col·lapsat els Centres d’assistèn-
cia primària (CAP), les urgències dels hospitals; la 
manca de llits que han obligat a instal·lar nous hos-
pitals, aquí amb ajut de les instal·lacions militars 
(exemple l’IFEMA a Madrid). I després les Unitats 
de Cures Intensives (UCI) sobrecarregades. S’han 
plantejat, tot i que a vegades també s’ha negat, 
que calia “triar” entre les persones que necessita-
ven respiració assistida, per la seva gravetat, quan 
no hi havia prous aparells que podessin fer-la. I 
s’ha parlat àmpliament, s’ha dit i s’ha desdit sobre 
de ser rebutjat l’ingrés per raons d’edat, perquè 
els malalts en principi serien menys recuperables. 
Hi ha hagut una considerable alarma social, tot i 
que després, per les raons que sigui, se n’ha parlat 
menys. 

Però la sobrecarrega no s’acaba aquí, tot que ja 
sigui menys greu des del punt de vista sanitari es-
tricte. Els cadàvers han tardat a enterrar-se; s’han 
guardat, ja s’ha dit, en enormes sales refrigerades, 
fins que s’ha pogut fer la incineració, o l’enterra-
ment. Però tampoc els han pogut inscriure. Les 
cues en els Registres Civils, on es pren nota de les 
defuncions, han arribat també fins a la premsa. 
Probablement un excés d’exigències formals (el 
formalisme burocràtic!) ha estat causa de molts 
maldecaps afegits. Aquí l’agilitat de l’administració, 
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ha posat en clar l’anquilosament que s’ha traduït 
en aquesta manca de reflexes. 

** No tot ha ser visió crítica. Però cal fer adver-
timents. Ara, al final del trimestre de confinament, 
la situació ha millorat. La resposta de la població, 
a les demandes o exigències de les autoritats ha 
estat prou acceptable. Els malalts i les famílies han 
mostrat majoritàriament signes d’acceptació i col-
laboració, tot i que es queixaven. De tot manera es 
tracta d’una situació difícil de mantenir. 

 Les repercussions econòmiques van creant un 
clima de protesta social. És evident que l’epidèmia 
repercuteix sobre l’economia, i en molts casos so-
bre l’esquena dels que ja tenien més dificultats. 
Moltes persones han perdut una bona part, o tots, 
els ingressos. Les mesures dels governs són lentes, 
en alguns llocs més que en altres, però mai són un 
model d’agilitat en la resposta a necessitats socials, 
en aquest cas no previstes. 

No són només els problemes socials. Tornem a 
l’assistència. Durant alguns anys, ja en fa més de 
deu, bastants líders deien que Espanya era un dels 
països que tenien una de les organitzacions sani-
tàries millors del món. Era bastant veritat. L’assis-
tència “universal” de la sanitat pública ha estat un 
model per ensenyar. En molts països esta pitjor: hi 
ha menys seguretat en que una persona malalta, o 
un traumàtic serà ben assistit, o tindrà accés a me-
dicacions essencials. Però ja fa bastants anys que 
es parla de “retallades”, de disminució de personal 
sanitari, de no reposició d’aparells o instruments 
obsolets. També de disminució de plantilles a tots 
els nivells assistencials. També dels problemes, ja 
antics de les “llistes d’espera”, amb promeses de-
magògiques, que no es podien complir, i això es 
pot carregar a tots els qui ocupen, o han ocupat 

en els últims anys, càrrecs d’alta responsabilitat sa-
nitària, siguin del color que siguin. Se’ls ha desfet 
entre les mans un pastís que era bo, però ja no ho 
és. Se’ns ha dit que estàvem preparats, (fins i to 
perfectament preparats) per a emergències sanità-
ries. Ja ho hem vist. 

Ara, avui, meitat del 2020, no estem preparats. 
Ho hem vist una vegada, com faltaven llits d’hos-
pital, llits d’UCI. Els mitjans de comunicació també 
hi han insistit. Hem d’estar preparats per si hi ha 
algun altre brot. Sabem que les epidèmies, entre 
elles les que es transmeten per via respiratòria, po-
den tornar. Cal estar preparats per a un més que 
possible segon brot. També hi ha un plus d’exigèn-
cia. És una pandèmia, afecta a tot el món. Euro-
pa, tot el nostre continent, està en risc. Bastants 
confien, o volen confiar, en que es trobi aviat una 
vacuna. Aquesta és una situació nova: el coneixe-
ment del progrés de la ciència fa que aquesta no 
sigui una possibilitat impensable, ni molt menys. Si 
s’aconsegueix aviat serà un gran mèrit pels cientí-
fics que treballen en aquest camp. Però no podem 
confiar només en això. Hem de considerar com un 
risc previsible les situacions que s’han produït fins 
ara i que en mig any han creat una situació de por, 
àdhuc de terror en una part de la població. I contra 
això, que ja sabem com va, sí que no tenim excusa 
per no estar preparats.

La situació, amb la realitat de l’increment de la 
xifra de morts de les persones té prioritat. Els qui 
han de prendre les decisions polítiques han de ser 
conscients de la seva responsabilitat. No poden al-
legar la insuficiència de mitjans. És evident que en 
tenim pocs, però hem de dedicar-hi el que, si no es 
fa, destinant-ho a altres finalitat seria malversació, 
o incompetència. És possible que s’hagi de conti-
nuar un cert temps amb el tema. 
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La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 
davant la greu situació sanitària actual, i atenent 
a les seves funcions i responsabilitats envers la so-
cietat com a òrgan consultiude les administracions 
sanitària i de justícia i també com a impulsora de 
debats sobre qüestions sanitàries d’actualitat, vol 
aportar les següentsconsideracions:

La pandèmia, desencadenada pel SARS-CoV-2, 
en la qual estem tots immersos, ja és una veritable 
catàstrofe mèdica, social i econòmica que ha anat 
avançant a una velocitat i gravetat difícil de pre-
veure i amb pocs precedents. Però aquesta pan-
dèmia, que ha confinat la població, no la podem 
definir d’inesperada. Molts experts havien pronos-
ticat noves epidèmies o pandèmies (després de 
la grip, SARS, MERS o Ebola), però cap dirigent ni 
institució autonòmica, estatal o supraestatal va fer 
gaire ressò d’aquestes previsions. La crisi sanitària 
ha adquirit una dimensió a escala mundial, amb 
milions (2,6 milions a 22 d’abril) de persones infec-
tades, milers (177.000) de morts i amb la incògnita 
del nombre de persones asimptomàtiques (possi-
blement deu vegades més que les diagnosticades) 
que han estat, també, un focus distribuïdor molt 
important del SARS- CoV-2. Sens dubte, aconseguir 
salvar vides i protegir tothom, sense excepció, és 
ara per ara l’objectiu principal. Tot i que no podem 
oblidar el desastre econòmic i social derivat, que 
és indiscutible i mereix l’anàlisi d’especialistes en 
la matèria, la salvaguarda d’aquest objectiu no ad-
met transaccions.

L’origen del virus és animal, però el vector de 
contagi en aquesta pandèmia és, sens dubte, l’es-
ser humà. El SARS-CoV-2 es transmet bàsicament 
per les gotícules de Pflügge (que emetem en respi-
rar, esternudar o tossir) i també per contacte amb 
objectes o superfícies contaminades, sent capaç de 
disseminar-se a altres persones, i d’elles a d’altres i 
així successivament, de manera exponencial. Sen-

se mesures de confinament o distanciament social 
cada persona pot infectar de 2 a 4 persones del seu 
entorn. La fàcil mobilitat de la gent en el món actu-
al fruit de la globalització, que tants beneficis pot 
reportar, està sent una col·laboradora necessària, 
alhora que còmplice involuntària, del SARS-CoV-2 
per aconseguir una expansió veloç i incontrolada.

Davant l’avenç imparable del problema, les au-
toritats a escala mundial van haver d’acceptar lare-
alitat i en un cop de timó sense precedents es van 
proposar, com ja anaven reclamant els experts in-
ternacionals, l’objectiu d’aplanar la corba de nous 
casos d’infecció amb la finalitat de: 1) disminuir la 
càrrega i pressió sobre un sistema sanitari ja per si 
mateix sobresaturat i 2) minimitzar la possibilitat 
de contagi persona-persona, pel fet de controlar el 
seu moviment a través del confinament i mesures 
dedistanciament social per a tothom o per alsin-
fectats.

Els resultats de les estrictes mesures de confina-
ment només es veuen de forma diferida, de ma-
nera que per conèixer l’eficàcia del confinament 
han de transcórrer de 2 a 3 setmanes des de l’inici. 
No sabrem mai què hauria passat sense el confi-
nament total i també hem d’admetre que països 
que han aplicat altres estratègies (tests massius de 
diagnòstic i aïllar només els infectats) han pogut 
controlar la disseminació del SARS- CoV-2.

Finalment, l’avenç de la pandèmia ha posat de 
manifest que algunes de les dades més dramàti-
ques s’han evidenciat en les residències geriàtri-
ques. En elles se sumen tots els factors que pre-
disposen a la facilitat de transmissió, i que s’han 
agreujat per la falta d’elements de protecció i de 
sistemes de diagnòstic. En molts casos eren més 
“hotels” que hospitals i potser el concepte de resi-
dència geriàtrica haurà de replantejar-se en el fu-
tur. No realitzar proves de diagnòstic (per decisió 
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dels responsables sanitaris o per manca de dispo-
nibilitat) implica no poder conèixer l’estat real de 
la propagació de la pandèmia i en conseqüència no 
poder prendre mesures imprescindibles que facili-
tarien el coneixement real de l’estat de salut de les 
persones i la capacitat de poder ser difusores de la 
malaltia.

Els professionals sanitaris als hospitals han 
afrontat el repte d’intentar controlar l’evolució 
d’una malaltia potencialment molt greu amb me-
sures només simptomàtiques o pal·liatives. Ara per 
ara, no es disposa de cap medicament que hagi 
demostrat eficàcia contra el SARS-CoV-2 en estudis 
ben controlats i que hagi estat aprovat per aquesta 
indicació. És recomanable fer servir medicaments 
amb eficàcia no demostrada només en el context 
d’assajos clínics ben controlats. Cal tenir en comp-
te que, si bé és cert que els infectats són quantitati-
vament els casos ara més elevats i imprevistos que 
ingressen als hospitals, no per això poden deixar 
de ser atesos la resta de pacients afectats de di-
verses morbilitats, que en tot cas han de mante-
nir-se aïllats dels contagiats anteriors. S’han hagut 
d’endarrerir intervencions quirúrgiques, proves de 
diagnòstic, tractaments ajornables fins al moment 
sense aparent perill evident pels pacients, per 
tal d’evitar contagis i col·lapses hospitalaris.Però 
aquesta situació comporta, sens dubte, la necessi-
tat d’un replantejament seriós a curt termini.

La majoria de constitucions democràtiques esta-
bleixen que “tothom te dret a la vida i a la integritat  
física i moral”, amb un intent d’establir una garan-
tia ètica, amb suport jurídic, de no transgredir el 
principi d’igualtat d’oportunitats, en rebre atenció 
mèdica sense consideracions d’origen, edat, sexe 
o nivell social. Paral·lelament, els codis de deonto-
logia mèdica obliguen el metge a prestar atenció 
preferent a la salut del pacient, sense interferènci-
es religioses, ideològiques, econòmiques, de raça o 
condició social, ni pel temor d’un possible contagi 
del professional sanitari. Però alhora,ha de ser pri-
oritària la protecció d’aquest, entre altres raons per 
no minvar els recursos imprescindibles per atendre 
els pacients, protecció que ha estat clarament in-
suficient durant l’actual pandèmia pel SARS-CoV-2 

a molts països, també a Espanya, que ha compor-
tat de moment mésde 30.000 sanitaris contagiats 
i ha causat la mort d’almenys 35 professionals en 
actiu. El distrès respiratori (fracàs pulmonar resul-
tant d’una reacció immunològica exagerada davant 
del virus)és una situació clínica infreqüent en els 
infectats, però greu amb elevada mortalitat i és en 
aquests pacients en els quals està indicada la venti-
lació mecànica a les unitats d’intensius. La situació 
de pandèmia pot dur en ocasions a un desequilibri 
entre necessitats de ventilació mecànica i recursos 
disponibles. Cal fer tots els esforços que calgui per 
incrementar-los, però sinó fos possible, la solidari-
tat entre hospitals és absolutament crucial, per pri-
oritzar el bé comú per sobre de l’individual. Però, 
quan fracassin  tots  els  esforços,  és  necessari  i  
lícit  haver  de  prioritzar  els  pacients que reque-
reixen ventilació mecànica sobre la base del princi-
pi de justícia, amb protocols que contemplin unes 
regles que ajudin el professional a prendre decisi-
ons justes i transparents, però tenint en considera-
ció les circumstàncies individuals de cada pacient. 
Per a aquest professional pot ser tant angoixant no 
tenir cap protocol com estar limitat a uns criteris 
generals que pot considerar en un cas concret poc 
ètics i fins i tot injustos. Quan sigui el cas d’aques-
tes darreres circumstàncies, és molt convenient re-
querir l’opinió el més consensuada possible entre 
el personal mèdic i/o d’algun/s representant/s del 
Comitè d’ÈticaAssistencial.

Unaltreaspectefonamentalquecalteniren comp-
te, i sobre el qual els experts ens posen en alerta, 
és que elconfinament de la població davant d’una 
epidèmia com la d’ara mateix requereix una deci-
dida estratègia amb l’adopció de mesures, quan es 
consideri que l’aïllament pot ser aixecat, per “maxi-
mitzar-ne l’eficàcia”. Urgeixen mesures actives per 
evitar l’aparició d’un possible segon brot. Un estudi 
internacional conclou que cal combinar polítiques 
de contenció passives amb d’altres més agressives. 
Sensecap dubte, es refereixen a actuacions com la 
realització de proves de diagnòstic a gran escala, 
l’aïllamen de persones amb símptomes i la identi-
ficació dels seus contactes. Per fer front als rebrots 
que es puguin desencadenar, cal afavorir la respos-
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ta immunitària i per això és imprescindible dispo-
sar de vacunes i de tractaments a més d’aquelles 
mesures preventives que han de ser el pilar bàsic 
de la lluita contra qualsevol malaltia d’origen infec-
ciós. I ara tenim davant nostre un nou repte: afron-
tar de manera prudent i amb la màxima seguretat 
el desconfinament. Aquest ha de ser un procés gra-
dual, en funció del nivell de risc de cada grup de 
població i de cada àrea geogràfica i cal que estigui 
en constant avaluació per prevenir, en la mesura 
del possible, un potencial noubrot.

Així mateix, considerem inqüestionable poder 
comptar amb un pressupost que permeti:

1) disposar d’una sanitat moderna, forta i ade-
quada en la capacitat de resposta i flexible davant 
de les noves necessitats que exigeix l’atenció de la 
salut de les persones; 2)establir un sistema depre-
vencióadequat a la nova realitat tenint especial-
menten compte els grups de risc com poden ser 
les persones grans i els infants entre d’altres, i 3) 
incentivar la investigació en vacunes, sèrums, trac-
taments i models de predicció de malalties infecci-
oses d’una manera seriosa i honesta amb estudis 
epidemiològics basats en l’evidència científica.

Des de la Reial Acadèmia de Medicina de Cata-
lunya, volem també deixar constància que és de 
justícia reconèixer la tasca d’entrega absoluta del 
personal sanitari (mèdic, d’infermeria, auxiliars i 
d’altres) que sense distinció d’especialitat ni cate-
goria professionals ha bolcat de forma exemplar en 
l’ajuda als pacients, posant en perill la seva pròpia 
salut i fins i tot la vida. Al seu costat, i en el seu que 
fer diari, la tasca dels veterinaris ha permès asse-
gurar des de l’atenció i tractament dels animals de 
companyia a la producció d’aliments i el seu con-
trol sanitari. També cal remarcar la tasca de la in-
dústria farmacèutica i dels farmacèutics que en la 
producció i distribució de fàrmacs són imprescindi-
bles per mantenir i millorar la salut i on exerceixen 

un paper insubstituïble. La llista d’agraïments seria 
interminable: policia i forces de seguretat, taxistes, 
venedors, agricultors, comunicadors, personal dels 
serveis de neteja i de desinfecció i un llarg etcè-
tera de tasques imprescindibles perquè al costat 
del personal sanitari sigui possible atendre les víc-
times de la pandèmia i tota la població en general. 
Menció també especial als investigadors, que amb 
el seu treball incansable aporten esperança a la re-
cerca de possibles solucions. Assajant nous i vells 
fàrmacs (com a profilaxi preexposició, tractament 
o profilaxi postexposició) o proposant noves pos-
sibles vacunes, ja en fase d’estudi clínic en alguns 
casos, i que permet ranconfrontar els nous corona-
virus del futur. S’esperen alguns resultats abans de 
final d’any. I, en darrer lloc, però no per això menys 
important, l’agraïment a tots els ciutadans, ja que 
sense la seva col·laboració i conscienciació no és 
possible vèncer la pandèmia originada pel SARS-
CoV-2, que ha vingut a modificar la nostra rutina 
i a demostrar-nos que, realment, no hi ha enemic 
petit.

En definitiva, quan la pandèmia estigui con-
trolada començarà una gran tasca que requerirà 
probablement canviar o adaptar algunes de les 
prioritats, amb efectes sobre com entenem la soci-
abilitat, l’economia, la cura de les persones grans, i 
molts altres aspectes que s’hauran de revisar. Però 
no podem perdre l’esperança que aquests canvis 
ajudin a fer un món molt millor. Estem ben conven-
çuts que amb la col·laboració honesta de tothom, 
polítics per una banda i científics, professionals i la 
societat civil per l’altra, ho aconseguirem!

* Escrit preparat pel grup de treball coordinat 
per la Dra. Maria Àngels Calvo amb els Drs. Bona-
ventura Clotet, Josep Maria Gatell, Guillem López 
Casasnovas, Joan Monés, Tomàs Pumarola, Lluís 
Salleras i Antoni Trilla.
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CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Acadèmic numerari

El Dr. Joan Steva i Escardó fou un dels metges 
de més pes i influència en la medicina catalana en 
el segon terç del segle XVIII. Però en aquell mo-
ment la medicina i la sanitat, tant la científica com 
l’assistencial estaven molt per sota del nivell que 
anava assolint des de feia anys en els principals 
països d’Europa, França el més proper. Estàvem 
malament. Hi havia un nivell econòmic baix, pas-
sar gana era freqüent en la població, i a més guer-
res, més amb el veí francès. Veníem de la guerra 
de successió, perduda, que portà al decret de Nova 
Planta de 1716 i l’intent d’assimilar Catalunya per 
aconseguir una monarquia centralitzada per part 
d’Espanya. 

Es perdé la universitat, canviant la de Barcelona, 
que no era pas bona, pel simulacre de Cervera pel 
que fa a la medicina, on no hi havia cap estructu-
ra que permetés un mínim d’ensenyament digne. 
Amb el temps, algunes dècades, millorà el nivell 
pràctic d’alguns metges de Barcelona. Intentaren 
una certa organització professional. El 1754 es va 
fer un escrit demanant la recuperació de la facul-
tat de medicina. Ni cas. Més tard, i per la tasca i 
influència de Jaume Bonells, metge a Madrid del 
duc d’Alba, s’aconseguí un clima de compromís. 
Bonells informà que la universitat ni la facultat es 
recuperarien, però que si es conformaven amb una 
Acadèmia, era possible conseguir-ho. I així es va 
atorgar, per Reial Ordre de 4 de maig de 1770, la 
constitució d’una Acadèmia Mèdico Pràctica. Això 
ja es conegut i repetit. Però en el que s’ha fet poc 
èmfasi és en els metges signants, que eren els més 
representatius de Barcelona en aquell moment. El 
primer era Joan Steva que l’any 1766 havia estat 
nomenat primer Tinent del Protomedicat. El segon  
signant era Pere Güell i Pellicer, primer examinador 
del Protomedicat. 

Qui era aquest Joan Steva i Escardó? Ens han ar-
ribat poques dades sobre la seva vida, o no hem 
sabut trobar-les. Per tant ens hem de basar més en 
la consulta de dades ja publicades que en l’anàlisi 
de documents de l’època. 

Un primer problema és el cognom, on hi ha dos 
punts que poden facilitar l’error: un és l’acabament 
amb “e” o amb “a”. L’altre és el començament, 
amb “S” directament, o amb una “e”, prèvia, més 
d’acord amb la pronúncia. És a dir, si s’escriu “Ste-
ve” o “Esteve”. El final, amb “a” (Steva, Esteva), és 
menys freqüent. De metges d’aquest període en 
trobem pocs amb les variants del cognom. Hi ha 
relacions professionals, però també familiars fre-
qüents entre metges i apotecaris. En la “Colecta-
nea” d’apotecaris, amb diferents denominacions 
de l’ofici, amb més de dotze mil cites (de totes les 
èpoques) (1), reunint tots amb les formes Esteve i 
Esteva, hi ha 26 cites, de les quals 15 són acabades 
en “e” i 11 en “a”. Pel que fa a la primera lletra l’au-
tor va optar en tots els casos per la forma comen-
çada amb “Est”, abandonant la forma antiga. En el 
nostre cas, els metges, veiem que la forma “St” és 
dominat en el segle XVIII i des del començament 
del XIX s‘opta per la forma “Est”. Com que Josep 
Steva i Escardó va morir el 1770, és a dir pertany 
totalment al segle XVIII, hem conservat la grafia del 
seu temps: “Steva”.

Un segon punt que cal comentar és la nissaga. 
Hem trobat cinc generacions que formen una línia 
continuada de metges amb aquest nom. En el nos-
tre Diccionari Biogràfic de Metges Catalans (2) els 
membres que s’esmenten són, per ordre cronolò-
gic. En la consulta de la Colectanea no hem trobat 
relacions de parentiu. En les nostres fitxes es diu: 

“Esteve i Escardó, Joan. M. el juny de 1770. Fill 
de Rafael Steva (Esteve) i Coma. Exercí a Barcelo-
na i fou Tinent del Protomedicat L’any 1754 és un 
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dels signants del Memorial en que es demanava el 
restabliment a Barcelona del Col·legi de doctors en 
medicina. També fou inspector de Sanitat Maríti-
ma. Fou el principal promotor de la creació a Bar-
celona de l’Acadèmia de Medicina Pràctica (R.O. de 
4 de maig de 1770). Va morir, en dia no precisat, 
entre aquesta data i el 2 de juliol de 1770 (és a dir 
en un termini màxim de dos mesos), en que s’ini-
ciaren les sessions, que ja foren presidides pel pri-
mer president efectiu, el doctor Pere Güell i Pellicer. 
Se’l considera el primer acadèmic. Casat a finals de 
l’any 1734 amb Francesca Mas i Güell (3, 4). 

ESTEVA I COMA, Rafael. del primer terç del segle 
XVIII fill de l’apotecari Josep Steva. Catedràtic de 
medicina que restà a Barcelona quan la universi-
tat fou traslladada a Cervera l’any 1717. L’any 1712 
era conseller tercer de l’Ajuntament de Barcelona. 
Entre 1705 i 1714 havia estat metge del Tribunal 
de la Inquisició de Barcelona. Després de la capitu-
lació de 1714 els vencedors felipistes li confiscaren 
els béns. Encara està documentat el 1739. Casat el 
25 de maig de 1700 amb Escolàstica Escardó. És el 
pare de Joan Steva i Escardó.   

STEVA i MAS, Rafael. Fill de Joan Steva i Escardó. 
Morí a Barcelona el 14 de juny de 1795. Metge de 
Sanitat de Barcelona, càrrec en el que el substituí 
a la seva mort el doctor Vicenç Grasset, i dels “po-
bres del Sant Ofici” Casat a l’església del Pi el 7 de 
novembre de 1766 amb Josepa Cebrià i Rifós. 

STEVA i MAS, Josep. n. Barcelona c. 1757; m. el 
23 de setembre de 1819. Fill de Joan Steva i Es-
cardó. Fou Tinent del Protomedicat. Consta que in-
gressà a l’Acadèmia el maig de 1783, i en va ser Vi-
cepresident de 1814 a 1818, quan es va reprendre 
l’activitat després de la Guerra del Francès. Metge 
pràctic. Autor d’una dissertació sobre l’ús de les 
cantàrides en la curació de les febres pútrides, el 
1788. 

STEVA i CEBRIÀ, Rafael. Nét de Joan Steva i Es-
cardó. N, a Barcelona c. 1770. Morí a Barcelona el 
3 d’octubre de 1826, a l’edat de 56 anys. Fill del 
metge Rafael Steva i Mas. Llicenciat en medicina a 
Cervera el 13 de gener de 1793 i doctorat el 7 de 
febrer del mateix any. Residí i exercí a Barcelona. 

Fou consultor de la Diputació de Sanitat de Bar-
celona. També era membre de la Reial Acadèmia 
Médico Pràctica, en la que consta ingressà el 13 de 
maig de 1793, de la que fou secretari des de l’any 
1806 i encara ho era a la sessió de 22 d’octubre de 
1824, última abans de la supressió de les Acadèmi-
es. Va traduir i anotar l’obra de Palloni “Observa-
ciones médicas y dictamen acerca de la calentura 
reynante en Liorna. Van añadidas algunas notas 
deducidas de la que se observó que se descubrió en 
el puerto de esta capital en el otoño de 1803” (B. 
s.d), Casat el 2 de juny de 1800 amb Josepa Casas 
i Romañà (5).

STEVA i CASAS, Felip. N. a Barcelona el 17 de ge-
ner de 1807. Fill del metge Rafael Steva i Cebrià. 
Besnét de Joan Steva i Escardó. Inicià els estudis de 
cirurgià llatí el 1824. 

En resum: s’ha recordat el 250 aniversari de la 
mort de Joan Steva i Escardó, (m. 1770) que va ser 
el principal impulsor de la petició de retornar l’en-
senyament de la medicina a la ciutat de Barcelona, 
després de la supressió de la universitat pel decret 
de Nova Planta. Va ser també un membre impor-
tant d’una nissaga llarga de metges dels quals tres 
van tenir una activitat notable a l’Acadèmia (Joan, 
soci fundador; Josep, vicepresident; Rafael, secre-
tari).
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1. Jordi Gonzàlez, Ramon: “Colectanea de “speciers”, man-

cebos boticarios, boticarios, farmacéuticos practicantes 
de farmacia y farmacéuticos en Cataluña (1207-1997)” 
Fundació Uriach 1838, 2003, 985 pp.) 

2. Calbet, JM; Corbella, J: “Diccionari Biogràfic de Metges 
Catalans”. Barcelona (Fund. S. Vives Casajuana – Semi-
nari Pere Mata), 1981-1983 (1a. ed). (una segona edi-
ció, actualitzada el 2006), no arribà a publicar-se, que-
dant només el text digital), i ara està molt ampliada, 
preparada per a la impremta, ja llesta, una nova edició, 
si és possible en paper, i també digitalitzada, recollint 
més trenta mil cites de metges i cirurgians). 
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 PALÉS i ARGULLÓS, Jordi
Secretari de la RAMC

El passat mes d’abril del 2019, va traspassar a 
Barcelona el Professor Albert Oriol i Bosch, Acadè-
mic d’Honor d’aquesta casa. Avui la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya, en el context del seu 
Seminari d’Educació Mèdica, vol dedicar-li aquesta 
sessió per tal de recordar la seva trajectòria en el 
camp de l’educació mèdica del qual va ser un refe-
rent.

Per aquesta sessió comptem amb 5 persones 
que el van conèixer molt bé i van compartir dife-
rent etapes i projectes de la seva trajectòria vital

En primer lloc comptem amb la presència del 
Prof. Jesús Tresguerres, Catedràtic de Fisiologia de 
la Universidad Complutense de Madrid, i Acadèmic 
de la Real Academia Nacional de Medicina, que va 
ser el seu deixeble a Madrid i que ens parlarà de la 
seva llarga etapa a Madrid, que sempre recordava 
amb molt d’afecte juntament amb els seus bons 
amics como Javier Rodríguez y Esteban Mancheño 
que també ens han volgut acompanyar. 

En segon lloc el Professor Sabater Tobella, Aca-
dèmic Numerari ens parlarà de la seva etapa a l’Au-
tònoma de Barcelona l’any 1968 ja que va compar-
tir amb ell aquesta aventura.

Seguidament, el Dr. Juli de Nadal, Acadèmic 
Corresponent ens parlarà d’una etapa molt llarga 
i fructífera del Dr. Oriol com va ser l’experiència de 
l’Institut d’Estudis de la Salut, que amb la direcció 
del Dr. Oriol es va convertir en un centre de refe-
rència en educació mèdica tant a nivell nacional 
com internacional. El Dr. de Nadal que el va succeir 
en la direcció de l’IES ens parlarà d’aquesta etapa.

En quart lloc tenim la sort de comptar amb la 
presència del Dr. A, Wotjzak que ha vingut des de  

Polònia. Gran amic de l’Albert el va succeir com a 
president d’AMEE i van compartir les tasques de 
l’Institut d’Educació Mèdica Internacional a Nova 
York. El Dr. Wotjzak te una filla vivint a Barcelona, 
i sempre que venia, era una oportunitat per tro-
bar-se amb el Dr. Oriol.

Finalment el Prof. A. Gual, Acadèmic Numerari 
que va compartir llargues hores en les tasques de 
la Fundació Educació Mèdica i de l‘IES ens parlarà 
més sobre la persona de l’Albert Oriol, des de la 
coneixença i l’amistat que li professava.

Good afternoon. Welcome to this session of the 
medical education seminar in memory of Dr. Oriol 
Bosch, Honorary Academic of this Academy.

Welcome to those you have come from Madrid.

Welcome to Prof. Wotjcak who has come from 
Poland.

Dr. Oriol passed away the last month of April 
and the COMB dedicated a tribute session from the 
professional world. In June, the Faculty of Medicine 
of the Complutense of Madrid held a session to re-
member its passage through that faculty of which 
he was dean. Today, RAMC wants to dedicate this 
session to remember his career in the field of medi-
cal education from which he was a reference.

That’s why we have 5 speakers who will be doing 
a little itinerary for their vital career.

First of all we count on the presence of Prof. Jesús 
Tresguerres, Professor of Physiology at the Com-
plutense University of Madrid, and Academician 
of the Royal National Academy of Medicine, who 
was his disciple in Madrid and who will talk about 
his stage in Madrid. I want to especially thank your 
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presence and have been displaced, along with ot-
her colleagues such as Javier Rodríguez and Este-
ban Mancheño.

Secondly, Professor Sabater Tobella, Academic 
will talk about his time at the Autonomous Univer-
sity of Barcelona in 1968, as he shared with him 
this adventure.

Next, Dr. Juli de Nadal, Correspondent Academic 
will talk about a very long and fruitful stage of Dr. 
Oriol how was the experience of the Institute of He-
alth Studies, which under the direction of Dr. Oriol, 
became a centre of reference in medical educati-
on, both nationally and internationally. Dr. Nadal, 
his successor in the as a director of the IES will talk 
about this stage.

Fourthly, we are fortunate to have the presen-
ce of Dr. A, Wotjzak who has come from Poland. 
Prof. Wotjzak, Correspondent Academic and Al-
bert’s great friend succeeded him as the president 
of AMEE and shared the tasks of the Institute of 
International Medical Education in New York. Dr. 
Wotjzak has a daughter living in Barcelona,   and 
whenever he came, it was an opportunity to meet 
Dr. Oriol.

Finally, Prof. A. Gual, Academic who shared long 
hours in the tasks of FEM, will talk about Dr. Ori-
ol, from the personal point of view and from the 
knowledge and friendship that professed him.

I would also like to thank the presence of Dr. 
Xavier Trias, who will ask you to close the event.

 Jordi Palés i Argullós
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SEMINARI D’EDUCACIÓ MÈDICA

HOMENATGE AL DR. ALBERT ORIOL I BOSCH (1934-2019).
alberto oriol y la Universidad CoMPlUtense

FERNÁNDEZ i TRESGUERRES, Jesús
Catedrático de Fisiología. Facultad de Medicina.  
Universidad Complutense de Madrid.  
Académico Numerario de la Real Academia Nacional de 
Medicina. 

Estamos aquí hoy en la Reial Academia de Me-
dicina de Catalunya para rendir homenaje a Alber-
to Oriol i Bosch. Me toca como discípulo que fui 
directo suyo, hablar hoy de su trayectoria profe-
sional en la Universidad Complutense donde fue 
primeramente profesor adjunto del departamento 
de Fisiologia, luego catedrático de Endocrinología 
Experimental y finalmente Decano de esa Facultad 
de Medicina.

Siempre es difícil hablar de una persona que ya 
no está entre nosotros, máxime cuando ha signi-
ficado mucho para el que habla y cuando todavía 
la herida de su reciente e inesperado fallecimiento 
se encuentra abierta. Más difícil es todavía, cuan-
do su gran personalidad ha supuesto un hito en la 
historia de la Endocrinología Española, cuando su 
obra se agiganta con su ausencia por la enormidad 
del vacío que ha dejado y cuando por encima de 
todo ello nos embarga la emoción.

Conocí al profesor Alberto Oriol, cuando en 
1966 comencé a estudiar fisiología en el 2º curso 
de la facultad de Medicina Complutense y me in-
corporé a la cátedra como alumno preparador de 
clases prácticas. Posteriormente en 1970 me uní 
a las labores investigadoras de la cátedra de Fi-
siología y en el curso 1971/72 realicé el curso de 
doctorado sobre endocrinología experimental que 
inauguraba precisamente el Dr. Oriol. Aunque ya le 
había conocido como profesor de Fisiologia, que-
dé impresionado no solo de sus conocimientos en 
endocrinología sino en su capacidad docente y en 
sus habilidades en el manejo de las técnicas peda-
gógicas. 

En aquel curso coincidí con los que unos meses 
después formarían conmigo el equipo de la cáte-
dra de Endocrinología Experimental: Javier Rodri-
guez Rodríguez y Esteban Mancheño. De hecho 
al año siguiente nos incorporamos los tres como 
profesores ayudantes y adjunto en el caso del Dr 
Rodriguez al equipo de Oriol. Fuimos sus primeros 
colaboradores oficialmente vinculados a su cáte-
dra de Endocrinología Experimental. 

Así comenzó a fraguarse una relación profesional 
de respeto y admiración que acabaría adquiriendo, 
en no muchos años, las ventajas de la amistad sin-
cera y perdurable hasta el final. 

 Desde entonces y hasta la actualidad he sido 
testigo presencial directo, de muchas de las activi-
dades que voy a intentar reflejar.

 Hemos perdido a un gran endocrinólogo, a un 
magnífico maestro y sobre todo a una excelente 
persona y gran amigo. Si pretendemos hacer un re-
paso somero a lo que ha sido su fecunda vida, de-
bemos hacerlo desde varios puntos de vista, para 
evitar el excesivo subjetivismo.

alberto oriol CoMo Persona
 Podemos comenzar con una visión rápida de su 

trayectoria vital, que comienza en 1934. Estudia 
en el colegio alemán de Barcelona entre el 1939 
y 1943 y luego hace el bachillerato en las Escuelas 
Pías para después comenzar la carrera de Medici-
na en 1950. Se licencia en 1956 y al año siguiente 
y aprovechando sus conocimientos de alemán se 
traslada a Hamburgo donde hace una estancia pos-
graduada en el Hospital Universitario Eppendorf 
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entre 1957 y 1961. con los profesores Nowakovski, 
J. Tamm y K. D. Voigt. En 1961 lee su tesis docto-
ral en Barcelona. Y a continuación continua su for-
mación posdoctoral en Estados Unidos primero en 
Salt Lake City (Utah) del 1961 al 1963 y luego en 
Shrewsbury, Massachusets, en la Worcester Foun-
dation con Gregory Pincus descubridor de la píldo-
ra. 

Vuelve a España de la mano del profesor Galle-
go (no se conocían entonces personalmente) en 
el año 1965 al departamento de Fisiología hasta 
1968. Cuando después de un periodo de dos años 
en el que volvió a Barcelona como jefe de estudios 
de la Facultad de Medicina para poner en marcha 
esta facultad dentro de la Universidad Autónoma y 
frente a las numerosas dificultades que se le plan-
tearon allí retornó a Madrid, con la creación en 
1970 de la cátedra de Endocrinología Experimental 
que ganó por oposición.

En muy poco tiempo, su capacidad de liderazgo 
le permite crear un equipo de jóvenes muy moti-
vados y deseosos de colaborar con él que inicia, 
ya desde 1972, una intensa actividad docente e in-
vestigadora. Su carisma y su lucidez para enfocar 
y resolver situaciones complejas, hicieron posible 
–creo yo-- que se establecieran relaciones perso-
nales muy sólidas entre los integrantes del grupo, 
relaciones que han mantenido y mantienen, la ma-
yoría de ellos, hasta la actualidad. 

Los días que había clase que eran por la tarde 
quedábamos a comer siempre Alberto, Javier, Es-
teban y yo a los que se unían también a veces Luis 
Miguel Ruilope, Rafael García Robles, Pepe Torres, 
Alicia Tejero y Ana Esquifino en alguno de los mu-
chos restaurantes de la calle Princesa cercana a la 
Universidad. De igual forma quedábamos muchas 
tardes después de las clases a tomar una copa en 
algunos de los bares del final de Reina Victoria y 
de la zona de la Avenida del Valle, Julian Romea 
y Guzman el Bueno. Siempre con moderación, ob-
viamente. Algunas ideas desarrolladas y concreta-
das después en proyectos de investigación, surgie-
ron en estas reuniones distendidas, entre humo y 
alcohol, tan propio de los jóvenes de principios de 
los años 70 del siglo pasado.

 La preparación de la documentación para ob-
tener financiación de los nuevos proyectos que 
intentábamos poner en marcha suponía normal-
mente emplear hasta el último momento el tiem-
po disponible a la vez que un gran esfuerzo y una 
gran interacción personal entre el grupo. De la mis-
ma forma que cuando nos desplazamos a los con-
gresos, lo que también era otra fuente importante 
de relaciones personales. 

Todo ello hizo que el grupo tuviese una relación 
mucho más allá de la puramente profesional. Re-
cuerdo numerosas y muy agradables cenas en su 
casa, con sus hijos pequeños entonces: Albert y 
Pepo, pero también muchas celebraciones en las 
casa de Javier o la nuestra. Por aquel entonces Es-
teban no estaba casado y no teníamos acceso a su 
hogar.

También recuerdo el congreso mundial de en-
docrinología que se celebró en Hamburgo durante 
mi estancia postgraduada en esa ciudad en 1976 
siguiendo los pasos de Alberto Oriol que había es-
tado precisamente allí en los años 50s y como pu-
dimos Carmen y yo organizar la estancia de todo el 
grupo al que se había unido Enrique Aguilar recién 
salido de la cárcel y pudiéramos vivir en la Gäste-
haus der Universität en Rothenbaumchausse 34, lo 
que nos dió ocasión para además de la asistencia al 
Congreso mundial organizar múltiples actividades 
lúdicas en la ciudad para el grupo. 

 alberto CoMo ProFesor
 Cuando estaba en la Worcester Foundation, 

ampliando estudios en USA y habiendo leído un 
trabajo del profesor Antonio Gallego sobre Educa-
ción Médica que había escrito en 1962 estableció 
contacto epistolar con él y le manifestó su deseo 
de reincorporarse a la investigación y docencia en 
Madrid en la Universidad Complutense bajo sus 
órdenes. La mentalidad abierta y el compromiso 
profundo con la Educación Médica del Prof. Galle-
go, así como su implicación personal (Plan Gallego 
para la enseñanza de la medicina) en la transfor-
mación de una universidad entonces plagada de 
localismos y endogamia, hizo que aceptara y abrie-
ra de par en par las puertas de su departamento a 
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un joven y desconocido investigador español que 
estaba acabando su formación en el extranjero. 

El profesor Oriol, al integrarse de esta forma al 
Depto. de Fisiología de la Universidad Complutense 
enriqueció el ámbito de la docencia e investigación 
fisiológica con la Endocrinología Experimental, que 
supuso años más tarde una parte muy importante 
de la producción científica de ese departamento.

 Como hemos mencionado antes, tras unos años 
en el departamento de Fisiologia de la facultad 
de medicina de la UCM con el profesor Gallego 
(el Jefe como él le llamaba) se volvió a Barcelona 
para poner en marcha la facultad de medicina de 
la Universidad Autónoma de lo que se hablara más 
adelante, pero a los pocos años retornó a Madrid 
para lo que le vino muy bien la creación de la cá-
tedra de Endocrinología Experimental, asignatura 
que se había generado ex novo bajo los auspicios 
del propio profesor Gallego y del profesor José Bo-
tella entonces rector de la UCM para sustituir a la 
Endocrinología Clínica que había desempeñado el 
profesor Marañon hasta su muerte el año 1960. Se 
puso en marcha una asignatura de Endocrinología 
experimental y no clínica, porque en aquella época 
los profesores de patología médica no aceptaban 
especialidades dentro de la medicina Interna y no 
quisieron ponerla en marcha, lo que aprovecharon 
Gallego y Botella para desarrollar la Experimental. 

En este puesto desarrolló una labor encomiable 
poniendo en marcha la investigación en Endocri-
nología en el depto. de Fisiología en donde no so-
lamente desarrolló la docencia en un área nueva 
sino que puso en marcha también la investigación 
enseñándonos a todos a participar por primera vez 
en las primeras convocatorias públicas de finan-
ciación de proyectos que tuvieron lugar los años 
73 y 74 desde el ministerio de educación y ciencia 
(CICYT). Juntamente con la profesora Alicia Tejero 
pone en marcha un laboratorio de investigación 
puntero para la época en la 3ª planta del pabellón 
3 de la Facultad de medicina, donde hizo posible 
el desarrollo de los Radioinmunoensayos que mar-
caron un antes y un después en la investigación 
endocrinológica. Se incorporó también al Hospital 
Clínico de la Facultad de Medicina dirigiendo el la-

boratorio de Hormonas dentro del laboratorio de 
Análisis Clínicos. 

Su sentido de la justicia y rectitud le hicieron en-
frentarse a todo lo que consideraba injusto; inde-
pendientemente de quien lo estuviera defendien-
do. Durante el anterior régimen, se caracteriza por 
su crítica constante al mismo y sobre todo a todas 
aquellas estructuras que anteponían las conside-
raciones políticas a los valores científicos e inte-
lectuales. Sin embargo ante la tesitura de mante-
nerse en el exilio y tener la oportunidad de llevar 
adelante una labor de docencia e investigación con 
medios y sin estrecheces o volverse a España para 
desde aquí con todos los hados en contra, intentar 
contribuir al desarrollo de la Endocrinología en Es-
paña, elige esta posibilidad y la lleva hasta sus úl-
timas consecuencias. Y lo hace por supuesto como 
ya hemos dicho de la mano del profesor Antonio 
Gallego. 

Decía precisamente Alberto Oriol del profesor 
Gallego que era “Uno de los pocos gigantes que 
permitieron la travesía del desierto de la incom-
prensión del régimen anterior portando sobre sus 
hombros el bagaje de la ciencia y de los valores de-
mocráticos con el solo soporte de su valor. Otros 
también dignos de respeto hicieron su travesía 
en el exilio político o científico, pero aquellos que 
como Gallego supieron no abandonar sus valores y 
transmitirlos boca a boca o con el ejemplo del día a 
día dentro de España fueron los verdaderos pilares 
de este puente histórico”. Cuando se reinstaura la 
democracia en España continúa el Prof. Oriol con 
su tarea permanente de intentar mejorar la Uni-
versidad. Unos años más tarde lo pudo desarrollar 
de una manera más efectiva cuando accedió al 
puesto de decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense al que llegó a finales del 
año 76 y desde el principio procuró hacer todo lo 
posible por mejorar tanto la enseñanza de la me-
dicina, que entonces estaba muy masificada, sin 
prácticas y a un muy bajo nivel docente como la 
asistencia sanitaria por parte del hospital Clínico. 

 Luchó denodadamente por implantar el nu-
merus clausus en las facultades de medicina y lo 
consigue en el curso 1978/79 en la Universidad 
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Complutense. Aquello le supuso un riesgo perso-
nal importante porque al pasar la Facultad de Me-
dicina de mas de 3000 alumnos por curso a 800, 
quedaron muchos alumnos fuera y estos y sus fa-
miliares pretendieron ir a por él con garrotes y pa-
los de forma que los entonces profesores de la fa-
cultad tuvimos que actuar como guardia de Corps, 
formando una barrera en el decanato para evitar 
que le pegaran. De igual manera la guardia Civil le 
tuvo que proteger en muchas ocasiones cuando se 
desplazaba a su casa en las Rozas. 

Hace también denodados esfuerzos para reno-
var el hospital Clínico, por entonces muy deterio-
rado y por mejorar las relaciones entre las asigna-
turas básicas y clínicas dentro de la facultad. De 
hecho encarga un proyecto muy ambicioso a una 
empresa de organización hospitalaria que entre 
otras cosas pretendía facilitar la comunicación en-
tre facultad y hospital mediante un túnel con tapiz 
rodante. También intenta generar una mayor re-
lación entre la Facultad y la asistencia primaria e 
incluso crear un instituto de Endocrinología para 
dar cabida a la profesora Gabriela Morreale dentro 
de nuestra facultad, cosa que al final no consiguió.

Contribuyó mucho a que se pudiera imponer la 
valoración objetiva de la actividad científica para 
aumentar la eficacia de la docencia universitaria y 
también por mejorar la investigación Pero por en-
cima de todo se opone con todas sus fuerzas a la 
funcionarización masiva del profesorado que supo-
nía la LRU y decía que era una locura, y desde luego 
como reconocen hoy muchos que entonces no le 
entendieron, tenía razón.

alberto oriol CientÍFiCo 
El haber adquirido una amplia y sólida forma-

ción como endocrinólogo y fisiólogo, en Alemania 
y en USA fue la condición de Oriol necesaria para 
la futura dirección de un extraordinario equipo de 
investigación endocrinológica, entre los que nos 
encontrábamos los antes mencionados Javier Ro-
driguez, Esteban Mancheño, Rafael Garcia Robles, 
Luismiguel Ruilope, Alicia Tejero y yo mismo. 

La Endocrinología había pasado de ser una rama 
de la Medicina eminentemente clínica a convertir-

se en una encrucijada a la que se puede llegar des-
de distintos senderos metodológicos y que acoge 
a múltiples, sino todos, los campos científicos bio-
médicos. Como subrayaba Oriol “la Endocrinología 
es más una manera de cuestionar el funcionamien-
to del organismo, una actitud del investigador que 
un campo discreto de las ciencias biomédicas”. Por 
ello es el trabajo conjunto de especialistas, en mor-
fología, física, química bioquímica y biólogia mo-
lecular, fisiología, farmacología, y también de los 
clínicos de todas las especialidades, los que con sus 
aportaciones tratan de comprender al organismo 
desde la perspectiva de su regulación químico-hu-
moral.

Hace años escribía Oriol que “La imposibilidad 
de dominar todas las técnicas hoy en uso hace 
necesario el trabajo coordinado de un equipo de 
especialistas que recoja observaciones”, el dedicar 
conjuntamente muchas horas de trabajo a fabricar 
“hipótesis razonadas críticamente” y “plantear su 
comprobación experimental”. La coordinación de 
ese equipo de especialistas debe llevarse a cabo 
por personas de formación más amplia aunque 
pueda ser menos profunda que la de cada espe-
cialista en su campo. El investigador del siglo 19 
es sustituido por el equipo de trabajo a mediados 
del 20. El individuo por el grupo. De esta forma se 
incrementaba la eficiencia y se obtenían mejores 
resultados. 

Hay que hacer notar que por entonces publicar 
artículos científicos desde España en revistas inter-
nacionales de primer nivel era casi una quimera. 
Fue Alberto el que nos convenció que estábamos 
a un nivel científico suficiente y que podíamos per-
fectamente intentar publicar nuestros resultados 
en las revistas más importantes de la especialidad 
cosa que efectivamente intentamos y conseguimos 

Sus primeras publicaciones básicas en España 
en colaboración con su equipo, Mancheño, Tejero, 
Rodriguez y Tresguerres se unen a las publicacio-
nes clínicas en el ámbito de la reproducción. Co-
mienzan en 1972, versando sobre las técnicas de 
radioinmunoanálisis que se estaban desarrollando 
entonces y que colocaban a su grupo en la pri-
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mera fila de la tecnología endocrina a nivel inter-
nacional. Se pusieron en marcha mediante estas 
técnicas las medidas de prostaglandinas, renina, 
LH estrógenos y testosterona en el plasma, intro-
duciendo posteriormente modificaciones técnicas 
para su aplicación a la orina. Establece una línea 
de colaboración con el profesor José Botella dan-
do lugar a un primer trabajo sobre determinación 
de hormonas sexuales en plasma de vena ovárica 
y suprarrenales en mujeres. Esta colaboración dio 
lugar a partir de 1978 a varias publicaciones refe-
ridas a la producción de estradiol y testosterona 
en ovarios durante el ciclo menstrual normal, en 
ovario postmenopáusico funcional, en mujeres 
premenopáusicas con hiperplasia endometrial y 
en ovarios de mujeres con carcinoma endometrial. 

Es de destacar su apoyo muy importante a la 
puesta en marcha de una unidad eminentemente 
clínica para el tratamiento de la infertilidad huma-
na en colaboración con el Dr Joaquin Cortes Prieto 
en el Hospital Clínico en el Servicio del Profesor Bo-
tella mucho antes que estas técnicas se desarrolla-
ran como las conocemos hoy en día tras la puesta 
en marcha de la fertilización in vitro por parte de 
Edwards y Steptoe en Inglaterra primero y luego 
en España con el Dr Pedro Barri en la Fundacion 
Dexeus en Barcelona. Fue por lo tanto un gran mo-
dernizador tanto en los aspectos docentes como 
en los investigadores y siempre un adelantado a su 
tiempo. 

A partir del año 83 se planteó continuar su ac-
tividad profesional cambiando la investigación por 
la actividad político científica en Cataluña y deján-
dome a mí al frente de la actividad investigadora 
en el ámbito de la cátedra de Endocrinología Ex-
perimental. Con ello pude mucho antes de lo me 
hubiese correspondido dirigir entre otras las tesis 
de Ana Esquifino, Vicente Lahera, Asunción López 
Calderón, Maria Angeles Villanua, Basilio Moreno y 
Victoria Cachofeiro que luego han sido al igual que 
yo profesores del departamento de Fisiologia de la 
UCM y jefe de servicio de endocrino del Hospital 
Gregorio Marañón respectivamente.

Fue Alberto Oriol el presidente del VII Congre-
so Internacional de Hormonas Esteroides que tuvo 

lugar en Madrid en 1986 que supuso la presencia 
en nuestra facultad de medicina de mas de 1000 
investigadores de todas las partes del mundo y que 
supuso un respaldo científico internacional incues-
tionable al grupo de trabajo que él había creado 
aunque estuviese ya de vuelta en Barcelona.

Fue presidente de la Sociedad Española de En-
docrinología desde 1981 hasta 1983 y presidente 
de la Association for Medical Education Europe 
entre 1990 y 93. Fue presidente de la Fundación 
para la Educación Médica. Fue además presiden-
te de la Sociedad española de Ciencias Fisiológicas 
Como había hecho antes en los ámbitos docente e 
investigador de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense contribuyó a modernizar y 
potenciar a dichas sociedades científicas. 

En 2014 fue nombrado miembro de honor de 
esta Real Academia de Medicina de Cataluña. Al-
berto Oriol fue siempre un enamorado de Catalu-
ña y ejerció como tal. Sin embargo el periodo de 
su vida que según sus propias manifestaciones 
recordaba con mayor cariño y añoranza fue pre-
cisamente el periodo que acabamos de comentar 
de su vida en Madrid. Probablemente porque las 
relaciones a nivel docente y científico son mucho 
mas sencillas y agradables que aquellas donde in-
terviene la política, en donde no solo te tienes que 
defender de tus adversarios políticos sino también 
de tus teóricos amigos lo que es mucho mas difícil. 

Todas estas actividades caracterizan al Prof Oriol 
i Bosch por haber sido siempre un adelantado a su 
tiempo. Procuró modernizar tanto la enseñanza de 
la medicina, a la vez que intentó integrar a profeso-
res básicos y clínicos. Puso en marcha en el Depar-
tamento de Fisiologia unos laboratorios a la altura 
del nivel de conocimientos y técnicas de los años 
70 similares a los que podríamos encontrar en los 
países mas avanzados del mundo y contribuyó 
también a modernizar las sociedades científicas en 
las que fue presidente y mejoró muy especialmen-
te las revistas que publicaban la ciencia que estas 
producían. Fue en suma un renovador en todas las 
áreas además de una gran persona y un excelente 
amigo que extrañaremos mucho a partir de estos 
momentos. Descanse en paz. 

Homenatge al Dr. Albert Oriol i Bosch (1934-2019). Alberto Oriol y la Universidad Complutense
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Dr. DE NADAL i CAPARÀ, Juli
Acadèmic Corresponent de la RAMC

Excel·lentíssim President, Acadèmics, Conseller 
Trias, amigues i amics. En primer lloc el meu agraï-
ment per haver-me convidat a participar en aquest 
acte.

La majoria dels que seieu en aquesta sala vàreu 
ser deixebles, col·laboradors, amics o molt amics 
de l’Albert. Per tant, coneixeu de sobres totes les 
vessants de la seva personalitat i de la seva obra. 
Jo no vaig ser mai d’aquest cercle privilegiat, vaig 
conèixer a Albert Oriol en diferents contexts, sen-
se arribar a una relació profunda, però sí, crec, de 
gran respecte mutu. 

Penso, doncs, que aquesta tarda, per aportar al-
guna cosa nova al vostre coneixement pot tenir in-
terès desvetllar alguns aspectes de la nostra relació 
i a través d’això, fer èmfasi en la seva personalitat, 
el seu pensament i la seva obra, particularment pel 
que fa a l’ Institut d’Estudis de la Salut (IES) 

En això dedicaré la primera part de la meva in-
tervenció. En la segona i última, reflexionaré sobre 
com, en la meva opinió, la societat, en particular 
els polítics, els professionals i els acadèmics, han 
recollit el seu llegat.

El meu primer contacte amb ell no va ser perso-
nal. Albert Oriol era un “nom”, amb majúscules, a 
la Facultat de Medicina de la Complutense, en els 
anys en que jo iniciava la meva formació postgra-
duada a Madrid. Les seves reformes, des del De-
ganat de la Facultat de Medicina, transcendien el 
marc estrictament acadèmic i eren rebudes i apre-
ciades pels metges joves dels hospitals, que també 
volíem canviar les coses. A més l’Albert i jo érem  
 
 

 
 
catalans a Madrid i això, en aquell temps, desper-
tava molta curiositat i sobretot respecte. 

Des d’aquell temps sempre el vaig considerar 
un referent, un exemple. En la meva generació els 
exemples encara eren importants i ell ho era per la 
seva energia, el seu pensament original, indepen-
dent, innovador, profund, rigorós, coherent, d’esti-
ma per les professions sanitàries i per la sanitat pú-
blica. Era reconegut per tothom com “autoritas”, 
en els temes que tractava.

El primer contacte, ara ja personal, va ser al Con-
sorci Hospitalari del Parc Taulí a on era membre 
de la Junta de Govern i del Patronat de la Funda-
ció. No un membre de quota política, oient passiu 
o estàtic, si no, juntament amb en Pere Monràs, 
l’inspirador principal d’un model d’organització 
assistencial i de participació professional i inter-
professional, que es va avançar molt als hospitals 
públics del seu temps. Quan em vaig incorporar al 
Parc Taulí l’any 1994, ara fa 25 anys, els concep-
tes de professionalisme, treball interprofessional, 
avaluació de competències, formació en comuni-
cació metge-pacient, generats a l’IES, de feia anys 
al voltant de l’Albert, eren d’us corrent i van ser el 
material utilitzat per la participació del Taulí en les 
Conferències d’Ottawa dels anys 2000 i 2004 i de 
la col·laboració d’aquesta institució en les primeres 
Avaluacions de Competències Objectives Estructu-
rades (ACOES).

Al gener de 2004 Marina Geli, em va proposar la 
Direcció de l’IES. Malgrat ser conscient de les me-
ves limitacions, vaig acceptar el repte; tot antici-
pant-li que Albert Oriol no era substituïble i que la 
meva tasca hauria de ser d’estricta continuïtat. 

SEMINARI D’EDUCACIÓ MÈDICA
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L’IES doncs va ser el tercer escenari de la rela-
ció amb l’Albert i em va permetre veure la seva 
obra des de dins. Des de la Direcció vaig poder 
confirmar que l’IES havia estat una peça clau de la 
construcció del així denominat “Model Català de 
Sanitat”, model reconegut arreu, en el nostre món 
desenvolupat. 

Vaig valorar els mèrits de l’Albert en aquest sen-
tit; el primer, el de convèncer als polítics de la ne-
cessitat de crear l’IES. Ell va tenir la generositat de 
posar al servei de la conselleria un instrument de 
gran vàlua per vetllar per la qualitat dels recursos 
humans del sistema, sacrificant la seva reeixida 
carrera acadèmica. Després de l’IES, els polítics de 
moltes Comunitats Autònomes van desenvolupar 
institucions amb objectius semblants. 

El segon mèrit, va ser definir adequadament els 
objectius i l’àmbit d’actuació: L’IES no havia de ser 
un lloc de reflexió i propostes pels metges i les elits 
del sector, sinó per tots els recursos humans d’una 
organització de la sanitat, al servei de la centralitat 
de la persona malalta en el sistema. 

El tercer mèrit va ser escollir un grup de col-
laboradors fidels i extremadament competents. En 
la seva originalitat l’equip de l’Albert, era un equip 
interprofessional format per pocs funcionaris i per 
un conjunt de persones expertes que se sentien 
honorades de treballar amb ell, en xarxa i en pro-
jectes concrets. Dintre d’aquests col·laboradors 
destacava JM Martínez Carretero, la seva mà dreta 
durant més de 20 anys, malauradament mort pre-
maturament l’any 2008.

Jo tenia alguna experiència del que era ser Direc-
tor General d’un ministeri, els seus peatges, eròtica 
i litúrgies. He de deixar constància de la meva sor-
presa al incorporar-me al despatx de l’Albert. Tot 
era austeritat, senzillesa, proximitat i sentit pràctic 
de les coses, dintre d’un desordre ordenat i atapeït. 
El cotxe oficial convertit en una camioneta per re-
còrrer el territori, desplaçant materials i persones 
per acomplir “in situ” amb els objectius docents 
de la institució. El lloc del xòfer a que tenia dret, 
reconvertit en un recurs humà més, al servei nova-

ment dels objectius institucionals, i ell amb casc i 
moto, per no fer tard als compromisos de l’agenda. 

No només el director em va semblar atípic, tot 
l’IES era una organització atípica dins de l’adminis-
tració. En aquest àmbit el més atípic era que Oriol 
i Carretero haguessin aconseguit dotar l’IES, bor-
dejant els límits del permès, una infraestructura 
informàtica autònoma i independent i d’una agili-
tat de gestió pressupostaria, impensable en altres 
àmbits de l’administració pública d’aquella època.

Pel que fa als objectius, llegint les memòries 
anuals vaig constatar la fidelitat en l’acompliment 
de la raó de ser de l’IES. Des dels inicis la seva pro-
gramació va incloure al conjunt de professions i 
treballadors sanitaris, desenvolupant activitats en 
els àmbits d’educació, formació, formació continu-
ada, acreditació i avaluació. 

Poc a poc havien incorporat el tema de l’apre-
nentatge basant en problemes i el de les compe-
tències professionals, tant pel que fa a la definició 
com a la seva avaluació, espai que, de la mà de 
Martínez Carretero i els seus col·laboradors va arri-
bar a ser de prestigi i referència pels departaments 
de salut d’altres CCAA i també per a les Facultats 
de Medicina.

Pel que fa al mètode, Oriol Bosch va fer de l’IES 
una institució oberta, propera al món sanitari i les 
seves necessitats d’organització i formació. També 
acollidora d’iniciatives i demandes d’altres orga-
nismes i institucions, a les que donava resposta a 
través de cursos, seminaris, tallers i publicacions. 
Des de formació per xòfers d’ambulància fins a se-
minaris de prestigi internacional. 

Però, sobretot va fer una institució oberta al 
progrés i a l’intercanvi de coneixements en l’àmbit 
de l’educació mèdica; i en aquesta línia, va crear 
una xarxa de relacions amb persones, organismes 
i institucions internacionals de primer ordre. Per 
l’IES van passar com a professors o col·laboradors 
temporals personalitats internacionals com: Ro-
nald Epstein, Ronald Harden, Ian Hart, Miriam Fri-
edman Ben-David, John Norcini, Carlos Brailovsky, 
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Luís Branda o Andrezj Wojtczak aquesta tarda en-
tre nosaltres. 

Fruit d’aquesta projecció internacional, d’ell i de 
l’IES, va arribar a ser president de la AMEE (Asso-
ciation for Medical Education in Europe) i assessor 
del programa de la OMS-Ginebra de recursos hu-
mans per la salut. També facilitador de que la XIª 
Ottawa Conference es celebrés a Barcelona, l’any 
2004. 

Dins d’aquest àmbit internacional cal destacar 
així mateix la col·laboració de l’IES en el projecte 
TUFH (Towards Unity for Health) orientat a un en-
senyament de la medicina més proper a la comuni-
tat com a protagonista i que a Catalunya va inspirar 
el projecte AUPA Barceloneta.

A banda de l’extensa activitat docent de l’IES du-
rant els molts anys de la seva direcció, tal vegada 
el producte conceptual i estratègic més rellevant 
va ser el Llibre Blanc de les Professions sanitàries 
(LBPS), publicat al gener de l’any 2003, elaborat 
desprès de consultar a un amplíssim grup d’ex-
perts i d’institucions, que va proporcionar un pro-
fund coneixement dels canvis socials i de les noves 
necessitats sanitàries dels ciutadans i dels canvis 
necessaris en la educació i formació dels RRHH del 
sistema. 

Ara no és el moment de fer un repàs complet 
del contingut del LBPS però tal vegada si enunciar 
només alguns dels seus conceptes per la influència 
que van tenir en la redacció de la Llei d’Ordenació 
de les Professions Sanitàries de Novembre del ma-
teix 2003. 

Entre altres, els conceptes de treball interdisci-
plinari i interprofessional, de subsidiarietat: allò 
que es pot fer bé a un nivell que no es faci en un 
de superior. De formació orientada a l’adquisició 
d’habilitats i competències. De formació troncal 
dels especialistes, de formació i acreditació con-
tinuades, d’educació en habilitats comunicatives i 
bioètica, etc.

Dit això, i per anar acabant, em referiré a l’última 
trobada personal que vaig tenir amb l’Albert. Des 
de que jo era Director, tenia per costum, de tant en 

tant, de reunir-me amb ell i comentar-li com anava 
la meva feina; doncs, per a mi, ell seguia sent un re-
ferent. Ho fèiem a la cafeteria de l’hotel Gallery, del 
carrer Rosselló. L’últim dia li vaig demanar opinió, 
abans de parlar amb la Consellera, del meu pro-
jecte d’incorporar a l’IES l’Agència d’Avaluació de 
Tecnologies Mèdiques (AATM). Seguint l’exemple 
d’Agències d’altres CCAA. 

L’AATM era una institució forta i de molt presti-
gi. La meva intuïció em deia que desprès de més 
de dues dècades d’existència l’IES havia de créixer i 
em semblava que les dues institucions juntes mul-
tiplicaven la seva projecció i tenien molts espais 
fronters per desenvolupar. 

Ho va veure bé. Em va encoratjar a seguir en-
davant, però amb un cert pessimisme respecte del 
possible èxit de la operació. Tenia raó, malgrat dis-
posar d’un estudi complet de les accions adminis-
tratives i jurídiques per fer la fusió, finalment, ni la 
voluntat política ni la crisi ho van permetre.

I ja per acabar, m’agradaria fer uns comentaris 
finals sobre el llegat de l’Albert Oriol: El primer; 
constatar que l’IES, amb la llarga crisi econòmi-
ca viscuda, ha desaparegut i l’AATM no ho ha fet. 
Els objectius de l’IES eren del món de la educació, 
organització, avaluació i formació. Tot vinculat a 
aconseguir l’excel·lència dels recursos humans del 
sistema. 

Els objectius de l’AATM, l’avaluació de tecnologi-
es i medicaments, objectius vinculats al món de la 
indústria farmacèutica, de la indústria de les tecno-
logies i de la medicina basada en l’evidència, amb 
el rerefons de la incontenible despesa sanitària. 

El segon fet, fer palès que el desplegament de la 
LOPS avança a un ritme que ni Albert Oriol Bosch ni 
Jaume Aubia (Director General que la va coordinar) 
es mereixen; per exemple, la publicació del Decret 
de troncalitat va trigar més de 10 anys i encara 
no és realment efectiu. La prescripció infermera 
comença ara, setze anys després de la publicació 
de la LOPS. Els canvis en l’examen MIR, en la línia 
d’avaluació diferent a l’exclusiva de coneixements, 
han estat mínims. La certificació de la formació 

Juli de Nadal i Caparà
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continuada és, actualment, inexistent, etc. L’ense-
nyament a les Facultats de Medicina en habilitats i 
competències, encara rudimentari, etc. 

Al meu parer, la desaparició de l’IES ha fet que 
l’Administració perdés un interlocutor importantís-
sim per la mobilització en el desplegament de la 
LOPS.

Crec, que aquesta lentitud, que el més segur és 
que s’eternitzi, té molt a veure amb que els actors 
a qui va adreçat el Llibre blanc de les professions 
sanitàries i la LOPS són el món acadèmic, les Facul-
tats de Medicina i els professionals de la sanitat, 
agrupats en societats, col·legis i altres institucions 
amb interessos contraposats, en molts casos, quasi 
gremials, que requereixen una gran dosi de gene-

rositat per canviar i compartir espais de poder an-
cestrals. Precisament la lluita d’Albert Oriol Bosch 
des de la seva època de Degà de la Facultat de Me-
dicina de la Complutense, fins al seu decés.

Per tant penso que tenim l’obligació de lluitar 
per que l’obra d’Albert Oriol continui al servei del 
nostre excel·lent sistema sanitari, com ell volia, tal 
com ho fa la Fundació Educació Mèdica que ell va 
crear amb els seus deixebles més fidels i de la que 
va ser President d’honor fis a la seva mort i també 
com ho fa el Centre de Formació i Innovació en Si-
mulació JM. Martínez Carretero de la Universitat 
Rovira i Virgili a l’Hospital Sant Joan de Reus.

Gràcies per la vostra atenció.

Homenatge al Dr. Albert Oriol i Bosch (1934-2019). Memorial Albert Oriol Bosch
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GUAL i SALA, Arcadi
Membre numerari de la RAMC

El Dr. Albert Oriol i Bosch va ingressar a la RAMC 
com a membre d’honor l’any 2014, impel·lit per 
un extens currículum tant científic com professio-
nal. Però avui, a mi, no em toca parlar de les excel-
lències de l’Albert Oriol. Del seu pas per Madrid, de 
l’endocrinologia i el deganat, ja n’ha parlat i bé el 
bon amic i acadèmic de la Reial Acadèmia Nacional 
de Medicina, Jesús Tresguerres. I el pas per l’Autò-
noma de Barcelona ens l’ha relatat el molt il·lustre 
acadèmic Joan Sabaté Tobella. De l’enyorat Institut 
d’Estudis de la Salut (l’IES), qui millor que en Juli 
de Nadal, sempre sensible tant a la ciència com als 
aspectes socials i també a l’art. I de la projecció in-
ternacional de l’Albert, qui millor que l’amic Andr-
zej Wotjzack, un expresident, com l’Albert, de la As-
sociation for Medical Education in Europe, l’AMEE. 
Així, doncs, què queda per dir de l’Albert? Doncs, 
m’han suggerit que parli de la persona, de l’home, 
de l’intel·lectual vital. 

Immediatament, penso que a l’auditori present 
li pot sorgir una pregunta: qui és aquest per par-
lar de l’Albert Oriol? Quina autoritat té per parlar 
de com era l’Albert Oriol? Com es pot parlar d’un 
personatge complex, d’un personatge valent, d’un 
personatge difícil. Sí, molt difícil. Si vostès no co-
neixen les meves credencials, serà difícil que cre-
guin el que digui del personatge.

Podria argumentar la meva relació amb l’Albert 
de diferent manera però em limitaré a llegir qua-
tre línies d’un escrit que l’Albert ens va donar per 
custodiar i que, amb molta cura, guarda el Dr. Jordi 
Palés. El document es titula ‘Anotacions sobre el 
Procés’ i està signat l’11 de juny del 2015. Les qua-
tre línies d’aquest document a les que em refereixo  

diuen així: “només em cal afegir que si tens en les 
teves mans aquest paper, pots estar segur que ets 
una persona molt estimada, amic o parent, davant 
de qui no em fa vergonya despullar-me, perquè sé 
que seràs tolerant amb mi” 

A part de la família, no sabria dir quants confi-
dents va tenir l’Albert però, com a mínim, a la dar-
rera època, pocs. Na Helena Ris, sens dubte, va ser 
una confident que l’Albert aprecià de manera molt 
especial. Crec que ella hagués parlat de l’Albert 
home amb més finesa i més elegància del que jo 
seré capaç i, per tant, d’antuvi li demano disculpes. 
Jo, com en Jordi Palés, també he estat un confident 
d’un home que mostrà debilitats com només es 
mostren als confidents. L’he vist plorar i l’he vist 
demanar perdó. He conegut un home insegur que 
demanà ajut. Coneixen a aquest Albert?

Per aprofundir en l’Albert home, en la persona, 
per força, he de parlar de mi. No es pensin que vull 
protagonisme però penso que, si els explico algu-
nes lliçons que he après de l’Albert, potser podré 
acostar-los al seu tarannà.

Vaig conèixer l’Albert l’any 1990, en una etapa 
avançada tant de la seva vida professional, era di-
rector de l’IES (quan l’IES era al carrer Aragó) i jo ja 
era professor adjunt de la UB i jove director d’un 
laboratori de Neurofisiologia en plena producció. 
Vaig arribar al seu despatx de la mà del grup ‘Ga-
llego’; així es coneixia el grup de fisiòlegs sortits, 
directament o indirecta, del Dr. Antonio Gallego, 
catedràtic de la Complutense. Gallego, sens dubte, 
va ser el pare de l’escola més rellevant de fisiolo-
gia de l’Estat al darrer terç del segle passat. El meu 
jefe, en Carlos Belmonte, naturalment de l’escola 
Gallego, va dir-me: ves a ver a Alberto y seguro que 
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encontraréis algo en lo que podáis colaborar. I jo, 
obedient, vaig anar a veure l’Albert. El primer en-
contre no va ser especialment engrescador. Per la 
seva banda, crec que no li vaig caure gaire bé i a mi, 
ell em va caure, simplement, fatal; aquell encontre 
em va permetre etiquetar el personatge de distant, 
prepotent, amb un somriure enigmàtic i maliciós. 
Sí, molt maliciós. Després d’unes curtes paraules 
formals, em va fer una pregunta que no esperava 
i que vaig considerar letal. Va dir: vostè què vol fer 
aquí? Jo no sabia ni qui era ell, ni quins eren els 
seus interessos, ni què era ni què feia l’IES, ni quasi 
per què havia anat a veure’l. 

Suposava, semblava lògic, que ell em faria una 
proposta de feina que jo valoraria i que potser em 
podria interessar. Però no; la pregunta va ser ‘què 
vol fer aquí?’ i jo no estava preparat per a aque-
lla pregunta. A mi em va semblar una punyalada. 
No sé quant de temps vaig trigar en contestar i, 
després d’un silenci notori, vaig gosar dir: ‘vinc a 
aprendre’. Immediatament, aixecà el cap, se’m va 
quedar mirant, va deixar el somriure maliciós i va 
formular una frase lapidaria: ‘aquesta no me l’es-
perava; si vol aprendre, es pot quedar’. I mentre 
sortia ràpid, perquè l’esperava el conseller Trias, 
va dir a la secretaria: Marga, busqui-li un despatx i 
una taula. Diguem que va ser la primera lliçó.

Perdonin que hagi explicat amb detall aquest en-
contre però penso que diu molt de l’Albert. La seva 
frase ‘què vol fer aquí?’ defineix, en bona part, la 
filosofia amb què regentava i governava l’IES. Que 
vingui tothom, del color o del carnet que sigui. Que 
vinguin a treballar a l’IES tots aquells que tinguin 
un projecte, una idea per desenvolupar. Ell no va 
jutjar mai cap proposta ni cap carnet ni cap idea, 
sols valorà els resultats. Per això l’IES va arribar tan 
lluny. 

Quasi 10 anys a l’IES van anar generant un apro-
pament (això sí, lent, força lent) entre l’Albert i jo. 
A l’IES vaig fer moltes coses, potser millor qualifi-
car-les de cosetes, però la tasca més rellevant va 
ser un treball de camp per avaluar com es podri-
en acreditar per la docència les àrees bàsiques de 
salut. Reunions, papers, viatges, encontres i, final-

ment, després de gairebé quatre anys de feina, vaig 
presentar una proposta a l’Albert. La va agafar, la va 
portar a l’assessoria jurídica, la va veure el cap de 
gabinet, la van reescriure en format Decret Llei per 
al DOGC i l’Albert en persona la va defensar al Con-
sell Executiu del Departament. Jo esperava amb il-
lusió que l’Albert tornés del Consell per conèixer 
quan sortiria la meva tasca publicada al DOGC. 
Quan va tornar, portava de nou aquell somriure 
maliciós i va llançar-me a sobre una nova frase lapi-
dària: ‘Arcadi, el Consell executiu no ha aprovat el 
Decret i s’ha decidit que, per ara, no s’acreditaran 
centres assistencials per a la docència; diria que 
has estat de sort’. 

Amb evident però continguda indignació vaig 
aconseguir dir: ‘desprès de 4 anys de feina, has dit 
que estic de sort?’ Suposo que li vaig fer pena. Va 
retirar el somriure maliciós (en aquell moment ja 
sabia que retirar el somriure volia dir que la cosa 
aniria de sentiments) i amb un to afectuós va dir: 
‘no vas venir a l’IES per aprendre? Doncs, bé, a més 
de tot el que has après en el treball de camp, avui 
has après que el treball dels tècnics i el treball dels 
polítics segueix camins diferents. Estàs de sort per-
què ara ja pots pensar en desenvolupar un altre 
projecte. I se’n va anar. Diguem que va ser la sego-
na gran lliçó.

Un divendres al matí (ja portava quasi 10 anys a 
l’IES), l’Albert em cridà i em digué: ‘l’ICS no t’ha re-
novat la comissió de serveis, hauràs de deixar l’IES i 
tornar a la assistència’. Amb sorpresa, vaig pregun-
tar: ‘i quan m’he d’incorporar?’. Secament, em va 
dir: ‘dilluns’. No va ser un episodi agradable. Jo vaig 
anar-me’n del IES pensant que l’Albert no s’havia 
interessat especialment per la meva feina i que no 
havia fet tot el possible davant l’ICS. Anys més tard 
(les casualitats a la vida són immenses), vaig des-
cobrir fortuïtament la immensa baralla que havia 
tingut l’Albert per renovar la meva comissió de ser-
veis a l’IES. Però ell, mai em va dir res al respecte. 
Encara que dilatada en el temps, va ser una nova 
lliçó, diguem, la tercera.

Un no sap mai el que passarà demà i jo mai vaig 
pensar que allunyar-me de l’IES i incorporar-me a la 
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tasca assistencial comportaria un efecte paradoxal 
entre l’Albert i jo: concretament, anar-me’n de l’IES 
va ser l’inici d’un apropament intel·lectual i perso-
nal. La distancia permet veure més clar el paisatge 
i així va ser com l’Albert i jo ens vàrem veure mútu-
ament més clars. Ja no era el meu jefe però ell no 
desaprofitava l’ocasió per trucar i demanar-me co-
ses. O per passar-me un paper. Les esqueles (frases 
o sentencies curtes) de l’Albert, segur que molts de 
vostès les van rebre, eren genials. En recordo una 
que vaig tenir penjada al despatx molt de temps, 
que em semblava simpàtica i deia: ‘no hi ha res 
tant senzill que no es pugui fer malament’. El més 
curiós d’aquesta frase és que irritava molta gent 
que passava pel meu despatx; ‘treu això d’aquí!’, 
‘encara tens aquest paperot?’ i altres manifestaci-
ons més grolleres; tot això, feia que cada vegada la 
sentència em fos més apreciada.

A mig matí, quan acabava la consulta i quan l’Al-
bert sabia que no tenia classe, me’l trobava espe-
rant a la sala d’espera per anar a fer un cafè. No era 
gaire difícil estirar-li la llengua per parlar de polí-
tica, de la universitat, de ciència, del darrer llibre 
que estava llegint (lector empedreït) o del futur en 
general. Però aviat vaig descobrir que, quan apa-
reixia sense avisar, era que ell necessitava treure 
alguna cosa del pap. Al començament, pensava 
que volia alguna resposta. 

També, poc a poc, vaig aprendre que no neces-
sitava respostes; només volia, necessitava explicar, 
que ell era i sentia com un home qualsevol. Vaig 
descobrir en aquell home un viu i intens amor al 
fills, a l’Albert i al Pepo, un amor intens per l’Àngels, 
la Cala, i un amor immens per la terra, Catalunya. I, 
a mesura que ens vàrem anar apropant en aquests 
encontres, el discurs esdevingué cada cop més se-
riós i moltes vegades amb els ulls de l’Albert ploro-
sos i jo, callat, permanentment callat. El monòleg 
sempre acabava igual i de forma inesperada: ‘vés, 
que faràs tard’. No puc dir que això que els explico 
fos la lliçó quarta. Els cafès al carrer Montnegre, 
prop la Travessera de les Corts, no van ser només 
una lliçó, van ser tota una enciclopèdia que, natu-
ralment, vaig assimilar i incorporar a poc a poc i 

algunes lliçons van necessitar que me les expliqués 
més d’un cop.

L’Albert enyorava els seus temps d’universitari, 
en els seus diferents episodis o moments. La rè-
cula d’amics que va deixar a Madrid és enorme i 
no puc deixar d’anomenar a Esteban Mancheño, 
Javier Rodríguez i el deixeble i amic Jesús Tresguer-
res, que ens ha parlat fa uns moments; els noms de 
tots ells sortien repetidament en diferents episodis 
i records. 

L’educació mèdica es va convertir per a l’Albert 
en una joguina i, arribada la jubilació i en deixar 
l’IES, va estar per a ell un gran entreteniment. La 
seva visió, sempre de futur, els seus contactes naci-
onals i internacionals, els seus escrits i articles van 
ser un ajut inestimable per a la Fundació Educació 
Mèdica, la FEM, de la que va ser patró i president. 
A més, la Fundació li va permetre moure’s i sen-
tir-se útil, quan ja començava a pensar que viure 
sense ser útil no era viure. 

Però vet aquí que els successos inesperats po-
den canviar la vida en un moment. Segur que heu 
conegut algú, jove o madur, que, en trobar-se poc 
ocupat, ha conegut alguna parella, generalment 
molt activa, que l’ha trastocat. I així li va passar a 
l’Albert quan va conèixer una parella anomenada 
‘el Procés’. Que ningú pensi que estic frivolitzant 
o que pretenc insinuar una crítica, ans al contra-
ri; estic constatant un fet concret, que encara em 
costa entendre com el va engrescar tant. Però si ho 
pensem bé, l’Albert, un intel·lectual de gran vàlua, 
ha estat sempre atípic. Els grans intel·lectuals han 
estat amb freqüència més reflexius que arrauxats, 
més empírics que teòrics i més quantitatius que 
qualitatius. Doncs bé, l’Albert, essent un gran intel-
lectual, ens va sortir teòric, qualitatiu i arrauxat. I 
naturalment, aquesta caracterologia el va engres-
car tant en ‘el Procés’ que li va marcar la vida que li 
quedava per davant. 

Però tot d’una van aparèixer fets concrets, uns 
més notables que altres, però que tots ells van 
anar sumant que, per més arrauxat que fos, el van 
fer tocar de peus a terra. Em refereixo a fets tant 
diferents com no poder desplaçar-se amb la seva 

Arcadi Gual i Sala
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vespino, el cas Pujol, la necessitat de fer dieta per 
problemes amb el sucre, la pèrdua de la dona es-
timada, l’Àngels (la Cala), la premsa diària (que la 
va trobar cada cop més escorada i va decidir deixar 
de llegir-la), els problemes amb el seu cor (que li 
va anar minvant la salut i la capacitat de moure’s) 
i els polítics del procés (incapaços de veure en la 
distància allò que ell era capaç de veure). I tot això 
li van anar traient l’alegria i les ganes de lluitar. I 
ell, tot coratge, ell que mai va necessitar l’ajut de 
ningú, ell que sempre hi veia més enllà, va veure 
que no podia fer la guerra amb un cos que ja no 
li responia com ell hagués volgut i en un món que 
prenia dreceres difícils i estranyes.

L’últim dia que vaig veure l’Albert, juntament 
amb en Jordi Palés i l’Amando Martin Zurro, en un 
apart, em va agafar del braç, molt fort, i amb va 
dir: ‘no t’amoïnis per mi, treballa que el país et ne-
cessita’. Una vegada més, no el vaig entendre a la 

primera, no el vaig caçar. Ell ja sabia que el cor li 
fallaria aviat i no volia deixar de donar-me l’última 
lliçó.

Fa uns dies, a la sessió necrològica d’aquesta 
Acadèmia, vaig dir, referint-me a l’Albert, que se’m 
faria molt difícil acabar sense emfatitzar el seu 
sentiment per Catalunya. El seu sentir pel nostre 
país va ser tan respectuós, tan intens i, a l’hora, tan 
entranyable que el fa mereixedor d’un record per-
manent. Certament, l’Albert ens ho va posar fàcil, 
la seva obra escrita i el seu pensament perduraran 
durant molts d’anys. 

No sóc ningú per donar ni consells ni lliçons a 
tan il·lustre auditori però ja siguin acadèmics, pro-
fessors, professionals, estudiants, amics o jubilats 
tots els que m’escolten, m’agradaria que recordes-
sin l’últim consell de l’Albert: treballin, el país els 
necessita.

Homenatge al Dr. Albert Oriol I Bosch (1934-2019). Albert Oriol Bosch, un intel·lectual vital, 1934-2019
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SABATER i TOBELLA, Joan 
Acadèmic numerari 

És per a mi un gran honor, un honor trist però, 
col·laborar en aquesta sessió in memoriam, del 
gran amic i gran persona que fou el Dr. Albert Ori-
ol Bosch. Em toca parlar de la seva gran aportació 
conceptual de la docència, en el moment de la cre-
ació de la Facultat de Medicina de la Universitat 
Autònoma de Barcelona l’any 1968

Però no podem parlar d’això sense tenir en 
compte el context social i docent del moment en 
que va succeir, ja que parlem d’uns fets esdevin-
guts fa cinquanta anys, és a dir mig segle.

el MoMent CronològiC de la CreaCió de 
la Universitat aUtònoMa de barCelona

El 6 de juny de 1968 el Boletín Oficial del Esta-
do, publicava el decret de creació de la ”Universi-
tat Autónoma de Barcelona”. Un mes després es 
va publicar la creació de les primeres quatre facul-
tats: Lletres, Medicina, Ciències i Ciències Econò-
miques. El mateix juny de 1968 el Dr. vicente vi-
llar Palasí era nomenat president de la Comissió 
Promotora de la UAB, càrrec que mantingué fins 
que l’agost de 1970, es converteix en president del 
Patronat i primer rector de la UAB. Òbviament era 
molt difícil que, en el proper mes de setembre, es 
pogués començar l’ensenyament a cap facultat.

El Dr. Villar Palasí era també regidor de l’Ajunta-
ment de Barcelona i delegat de l’Ajuntament a la 
MIA (Muy Ilustre Administración) òrgan de govern 
de l’Hospital de Sant Pau. Això va facilitar que el 
Dr. Carles Soler Durall, Administrador de l’Hospital 
de Sant Pau, persona de gran empenta i prestigi, 
capdavanter i mestre en el tema de gestió hospita-
lària, i Acadèmic Corresponent d’aquesta RA, des  

 
 
 
de l’any 1954, va contactar amb el Dr. Villar i li va 
dir que oferia l’hospital com a seu de la Facultat de 
Medicina, que tenia l’edifici de la antiga farmàcia 
disponible per ubicar-hi la Facultat i que les obres 
d’adaptació, que permetessin començar ja el pri-
mer curs el proper setembre, les faria l’hospital.

Això va fer, que de forma accelerada i improvi-
sada, el Dr. Villar Palasí es mogués ràpidament per 
organitzar un grup de professors que poguessin co-
mençar, el proper setembre, a impartir el primer 
curs de Medicina a l’Hospital de Sant Pau.

De forma similar hi va haver una proposta per 
començar la carrera de Filosofia i Lletres al Mones-
tir de Sant Cugat del Vallés. A ambdós centres les 
classes van començar el 29 d’octubre de 1968.

A finals de juny, vaig rebre una trucada del Dr. 
Villar Palasí, que era Catedràtic de Bioquímica de la 
Facultat de Farmàcia i que el vaig tenir de profes-
sor, dient que l’anés a veure ja que volia parlar amb 
mí. Vaig anar a veure’l a la Facultat de Farmàcia , i 
quina seria la meva sorpresa, quan em va proposar 
contractar-me com Professor Adjunt de Bioquími-
ca, per a la nova Facultat de Medicina de l’Autòno-
ma, assignatura de la que ell en seria el Catedràtic.

Sincerament em va sobtar la proposta. En plena 
dictadura col·laborar a la restauració de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, era un repte al que 
no es podia dir que no. Ja es poden imaginar quin 
estiu vaig passar preparant tot el programa.

De fet tot va ser molt improvisat. El Dr. Villar Pa-
lasí va haver, a corre cuita, d’estructurar el quadre 
docent del primer curs de Medicina. La llei exigia 
però un nombre mínim de Catedràtics o Adjunts 

SEMINARI D’EDUCACIÓ MÈDICA

HOMENATGE AL DR. ALBERT ORIOL I BOSCH (1934-2019).
albert oriol bosCH. la seva eMPreMta a la FaCUltat  
de MediCina de la Universitat aUtònoMa de barCelona
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numeraris, cosa que encara dificultava més la tasca 
d’organitzar el curs.

Jo com es obvi estava en permanent contacte 
amb ell per la confecció del programa de Bioquími-
ca, i poc a poc m’anava assabentant dels professors 
que vindrien i òbviament despertava curiositat per 
saber qui eren i d’on venien. A primers de setem-
bre ja hi va haver la reunió dels professors, encara 
que les classes no van començar fins a finals d’oc-
tubre, convivint amb paletes i operaris que feien 
les obres d’adaptació de l’edifici

El primer grup de professors de la Facultat de 
Medicina

Finalment la composició del professorat va ser 
la següent.

Catedràtics:

Anatomia: Domingo Ruano Gil. Era catedràtic de 
la Facultat de Medicina de Barcelona. 

Bioquímica: Vicente Villar Palasí. Era catedràtic 
de la Facultat de Farmàcia de Barcelona. 

Fisiologia: Albert Oriol Bosch. Era professor ad-
junt numerari de la Facultat de Medicina de la Uni-
versitat Complutense de Madrid. També tenia as-
signat el càrrec de coordinador de docència.

Histologia: Didac Ribas Mujal. Catedràtic de la 
Universitat de Sevilla.

Tots ells van incorporar-se amb la modalitat ad-
ministrativa de “Comisión de Servicios”

Adjunts: Tots vam ser per contracte.

Anatomia: Gabriel Sánchez Maldonado

Bioquímica: Joan Sabater Tobella. Demés Maria 
Mas com professora ajudant per les classes pràcti-
ques.

Fisiologia: Antoni Oriol Palou. Cosí de l’Albert i 
que ja era metge de l’Hospital de Sant Pau, al ser-
vei de Hemodinàmia.

Histologia: Pere Mestres Ventura. El benjamí de 
tots amb 26 anys.

En aquell primer curs de l’any 1968 vam te-
nir 147 alumnes, que es van dividir en dos grups. 
Les classes van començar a mitjans del mes d’oc-
tubre.

Així es com vaig conèixer el Dr. Albert Oriol 
Bosch. 

dr. albert oriol bosCH. breU PerFil Pro-
Fessional

Fill del metge Josep Oriol Anguera i nebot del 
notable investigador Antoni Oriol Anguera. Va es-
tudiar a la Facultat de Medicina de la Universitat de 
Barcelona on es llicencià l’any 1956 i es va doctorar 
a la mateixa Facultat el 1961. 

Va fer formació post doctoral en Fisiologia i En-
docrinologia Experimental a Alemanya, a l’Eppen-
dorfer Krankenhaus de la Universitat d’Hamburg 
del 1957 al 1961. Després, se’n va als Estats Units, 
a la Universitat de Utah del 1961 al 1963 i a la Wor-
cester Foundation Experimental Biology de Mas-
sachusetts del 1963 al 1964.

El 1964, quan torna a Espanya, no troba feina a 
Catalunya i s’integra al Departamento de Fisiologia 
de la Universidad Complutense de Madrid, que di-
rigeix el professor Antonio Gallego del qui n’esdevé 
professor adjunt. 

la seva aPortaCió a la FaCUltat de Medi-
Cina: l’eMPreMta de CoM Fer la doCènCia

A primers de setembre vam tenir ja reunions per 
programar el curs. Per a mi, excepte el Dr. Villar, 
tots eren fins llavors uns desconeguts. Tenia curio-
sitat per veure com era cadascú.

Des del primer moment em vaig adonar que Al-
bert era diferent. Amb una gran energia i empenta, 
obert, directe, i sense embuts. Un dels seus pro-
blemes, com em va dir, en aquells moments es que 
no havia trobat encara un equip per jugar al rugby, 
Òbviament era un problema diferent als de tots els 
altres.

Tenia empatia, un somriure còmplice i a vegades 
burlesc, i moltes vegades et contestava amb una 
pregunta que desmuntava la teva. Com a coordina-
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dor, des del primer moment ens va dir que per fer 
el que es feia a totes les altres facultats no valia la 
pena encetar un projecte nou.

Com a primer principi ens va dir que érem un 
grup docent que ens teníem de coordinar sobre el 
com ensenyar. Ens va fer èmfasi que no teníem que 
demostrar als alumnes que en sabíem molt, això ja 
es donava per acreditat, teníem que fer especial 
èmfasi en la forma d’ensenyar. No tant el que sinó 
el com. 

A mi personalment em va dir que era el que ho 
tenia més difícil. Els alumnes tenien clar que els 
interessava l’anatomia, la fisiologia i la histologia, 
però la bioquímica, a uns nois i noies que venen 
dels instituts i col·legis religiosos, sense cap conei-
xement de química orgànica i amb prou feines d’in-
orgànica, els hi podria representar un rotllo que no 
entendran que els fos útil per ser metges.

Puc dir sincerament, que em va fer reflexionar ja 
que, a la Facultat de Farmàcia, la Bioquímica –dos 
anys- formava part de la formació bàsica, i s’im-
partia després de dos anys de química orgànica. A 
Medicina però tenia que ser amb un enfocament 
pràctic como ajut al diagnòstic, i així es tenia de fer 
veure i explicar als alumnes.

Em va ajudar el que jo estava precisament recent 
arribat d’un període de formació post doctoral al 
Servei de malalties metabòliques del Massachu-
sets General Hospital, a Harvard, i al departament 
de malalties metabòliques i genètiques del Chil-
dren’s Hospital de Montreal, a la Universitat de 
McGill. Vaig procurar sempre explicar el tema fent 
èmfasi al final de perquè els hi podria ser útil quan 
fossin metges. Aquest concepte docent, sembrat 
per l’Albert, el tinc present encara quan preparo 
classes.

Va exposar que tinguéssim en compte que érem 
un claustre de professors, que havíem de coordi-
nar-nos per millorar l’ensenyament i que no es te-
nia que produir el clàssic “reinos de taifas” entre 
les càtedres. En termes de rugby ens va recordar 
“la melé”, a on tots estan agafats empenyent fort 
en la mateixa direcció. 

Va introduir el fer seminaris a la tarda, per blocs 
de temes, en grups reduïts d’alumnes i en el que 
les preguntes dels alumnes fossin els que plante-
gessin els dubtes que donessin peu a aclarir o am-
pliar el que s’havia explicat a la classe convencional 

Amb col·laboració amb el Dr. Carles Soler Durall, 
administrador de l’hospital, va organitzar el que en 
deia “Actividades electivas”, que es feien els dis-
sabtes al matí, portant un conferenciant capdavan-
ter en algun tema.. 

ensenyaMent integrat de la MediCina
En una de les reunions del professorat, es va pre-

sentar amb un llibre molt gros, de tapes vermelles, 
en anglès. Era el: R.Passmore y J.S. Robson. Com-
panion To Medical Studies.Vol 1. Anatomy, Bioche-
mistry, Physiology and Related Subjects. Editat pre-
cisament l’any 1968. 

Era un llibre de ensenyament integrat de la Me-
dicina. Les matèries no estaven per els comparti-
ments estancs de les clàssiques assignatures, sinó 
que l’ensenyant es feia de forma integrada. És a dir, 
per òrgans, dels que successiva i intercaladament, 
s’anava explicant l’anatomia, la histologia, la fisio-
logia i la bioquímica.

Ens va dir, senyors de cara al curs vinent hem 
de coordinar els nostres programes de forma que 
l’ensenyament sigui integrat. No pot ser, que per 
exemple jo, expliqui la fisiologia d’un òrgan del que 
als alumnes encara no se’ls hi hagi explicat l’ana-
tomia. Demés hem de col·laborar en que aquest 
llibre es tradueixi al castellà i pugui ser el text que 
recomanem als alumnes.

Ens vam posar a treballar per coordinar els pro-
grames de tots de cara a l’any vinent. A bioquímica 
ens anava molt bé ser els últims del procés, ja que 
els alumnes venien del batxillerat amb un coneixe-
ment nul de química orgànica, i ens donava temps 
per explicar bioquímica descriptiva bàsica.

Es va implementar a partir de la segona promo-
ció i crec sincerament que va ser una millora molt 
important pels alumnes i la qualitat didàctica de 
l’ensenyament

Joan Sabater i Tobella 
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La Editorial Científico Médica, es va oferir a fer 
l’edició en castellà. El llibre “Tratado de la enseñan-
za integrada de la Medicina. Directores R.Passmore 
y J.S. Robson”. Es va tenir ja a la venda l’any 1971. 
Tenía 1.269 pàgines. Hi havia un pròleg del Dr. J.A. 
Salvà, catedràtic de Farmacología de la UAB. Des-
prés: “Edición española dirigida y revisada por: Mi-
guel Lafarga y Pedro Mestres, profesores de Histo-
logía. Juan Sabater, profesor de Bioquímica. Gabriel 
Sánchez Maldonado, profesor de Anatomía. Todos 
ellos de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Barcelona”. No hi figurava l’Albert, 
ja que no va disposar de temps per col·laborar-hi. 
Vull deixar constància però que va ser ell qui ens va 
portar l’original en anglès i qui ens va empènyer a 
fer l’ edició en espanyol i el més important adaptar 
els nostres programes per fer un ensenyament in-
tegrat. El llibre va ser molts anys, de fet, el llibre de 
text del primer curs de la facultat.

aCabant
Podria anar exposant vivències que, el tenir d’es-

criure aquest record, m’han anat brollant d’aquells 
temps i d’aquell encisador projecte de fet però po-
dria resumir dient que l’esperit de fer una universi-
tat diferent, més integrada, innovadora i més peda-
gògica, va sortir de l’empenta i lideratge d’aquesta 
gran persona que fou l’Albert Oriol Bosch. 

Ell, en el seu discurs d`’ingrés com Acadèmic 
D’Honor d’aquesta Acadèmia, l’any 2015 amb ex-
cessiva modèstia deia textualment: Primer esmen-
taré alguns dels meus grans fracassos professio-
nals: No aconseguir que la Facultat de Medicina 
de la UAB fos capdavantera mundial en educació 
Mèdica junt amb la de MacMaster , Maastricht i la 
Ben Gurion a Betsheba

Repeteixo el que personalment li vaig dir al fi-
nal del discurs. No vas fracassar ni molt menys. Vas 
posar la base d’un estil d’ensenyar que sens dubte 

ha marcat una diferència qualitativa molt impor-
tant amb el que teníem a l’època. En tres anys no 
podies fer més. El que va fer va ser molt important 
i va marcar el camí.

Ell va imprimir a l’ADN de la Facultat de Medi-
cina de la Universitat Autònoma, el concepte de 
que, no és solament important el que s’ensenya, 
tant o més però el com s’ensenya. Desconec si en-
cara persisteix aquesta enpremta a l’ADN d’aquesta 
Facultat, sinó hi fos seria malauradament per una 
habitual mutació adaptativa o por mecanismes de 
l’epigenètica. 

El gener de 1971, Albert Oriol tornà a Madrid 
perquè de fet el Dr. Antonio Gallego, que era una 
persona amb molt de pes i poder dintre de la Com-
plutense, el valorava i apreciava molt, i li va fer un 
vestit a mida. Li van oferir la recent creada Cátedra 
d’Endocinología Experimental, matèria que era la 
verdadera vocació llavors de l’Albert. Això li va per-
metre participar activament en diferents projectes 
de canvi curricular i, també, exercir diferents càr-
recs de gestió fins a arribar a ser degà de la Facultat 
de Medicina de la Complutense, des del qual im-
pulsa la implementació del numerus clausus a les 
Facultats de Medicina.

Acabo amb un emotiu record d’aquesta gran 
persona i sobre tot vocacional professor, que va fer 
de la seva professió de metge un camí ferm i deci-
dit cap el canviar la rutina, plantejar com es pot fer 
millor i fer-ho, sortint del conformisme, aparcant el 
“és que sempre s’ha fet així” mirant cap endavant 
i racionalitzant les formes i el processos educatius 
en Medicina.

I sobretot acabo amb un sentit i emotiu grà-
cies Albert per la teva amistat i el teu mestratge 
Descansi en pau el metge, el company, el mestre i 
sobretot el gran amic.

Gràcies.

Homenatge al dr. Albert Oriol i Bosch (1934-2019). Albert Oriol Bosch. La seva empremta a la facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona



74 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 35, número 2, Abril - Juny 2020 - ISSN: 1133-32866

 ALCARAZ ASENSIO, Antonio
 Acadèmic numerari

Nos ha dejado José María Gil-Vernet. Nos ha de-
jado la gran figura de la Urología del siglo XX. A ni-
vel profesional, su perfil más destacado era el de 
cirujano. Probablemente, el mejor cirujano que he 
conocido, que aunaba inteligencia y habilidad. Pero 
sobre todo a destacar su atrevimiento, basado en un 
profundo conocimiento anatómico, que le llevó a ser, 
ante todo, un cirujano innovador. Muestra de ello fue 
realizar el primer trasplante de riñón en España en el 
año 1965. Son numerosos los hitos quirúrgicos que 
desarrolló en el último tercio del siglo XX. Resumiría 
en que desarrolló técnicas que en su momento se 
vivieron como revolucionarias y que con el paso del 
tiempo, se han convertido en rutinarias. 

José María Gil-Vernet Vila nació en 1922, hijo 
del académico Salvador Gil Vernet (ingreso en la 
RAMC en 1964), anatomista destacado, conocido y 
respetado por sus coetáneos, como lo fue el tam-
bién académico de honor Don Santiago Ramón y 
Cajal (ingreso en la RAMC en 1922), a quien suce-
dió en la Cátedra de Anatomía de la Universidad de 
Barcelona. Don Salvador dedicó su vida al estudio 
de la próstata realizando una perfecta descripción 
de sus zonas que posteriormente fue confirmada 
por McNeal, así como una magnífica descripción 
del plexo pelviano y su relación con la próstata que 
posteriormente sería aprovechada por Walsh o 
Myers, para diseñar la prostatectomía con preser-
vación neurovascular. Don José María comparte su 
formación teórica durante la licenciatura de Medi-
cina con su trabajo en el Departamento de Anato-
mía. Esto le permite ser un cirujano con profundos 
conocimientos anatómicos a pesar de su juven-
tud. La cirugía urológica que realiza desde el inicio 
es una cirugía anatómica totalmente diferente a 
la que se realizaba en los años 50. Su formación 
como cirujano la realiza bajo la dirección del aca-

démico y catedrático de cirugía Dr. Pedro Piulachs. 
Esto explica el que fuera un urólogo que podía ma-
nejar el intestino como un cirujano más así como el 
que tuviera el conocimiento de campos quirúrgicos 
habitualmente ajenos al urólogo.

He mencionado el hito que representó el primer 
trasplante de riñón en España, al que seguirían 
5.000 más hasta nuestros días, en nuestro hospi-
tal. En el campo del trasplante, también innovó 
con la descripción del trasplante ortotópico, con 
utilización de los vasos esplénicos y el uréter y la 
pelvis del riñón izquierdo. Cirujano de una extrema 
habilidad quirúrgica, absolutamente audaz, no tan 
solo en la realización de la cirugía, sino también a 
la hora de describir y diseñar nuevos abordajes y 
técnicas quirúrgicas. Algunos ejemplos de ellos son 
la ureterotomía transversa, el abordaje a los vasos 
esplénicos por retroperitoneo para el tratamiento 
de la hipertensión renovascular, el autotrasplan-
te, las ampliaciones vesicales con colon, o la des-
cripción del espacio intrasinusal entre la pelvis e 
infundíbulos y el parénquima renal. Me gustaría 
detenerme en esta última, porque significó en su 
momento un cambio de paradigma en la cirugía 
renal de la litiasis. Consiguió realizar una cirugía 
anatómica, radioguiada, de una extraordinaria be-
lleza pero sobretodo capaz de preservar la función 
renal, y así prácticamente enterrar la nefrotomía 
anatrófica que tantos riñones había condenado a 
su pérdida. Con el académico Laureano Fernández-
Cruz, realizó el primer trasplante de páncreas y 
riñón de España en el año 1983. 

Todos estos avances quirúrgicos no solo fueron 
publicados si no que, adelantándose a su tiempo, 
fueron filmados. Es autor de más de noventa pe-
lículas científicas de gran calidad, reconocida en 
algunos casos con la concesión de premios inter-
nacionales, como la Medalla de oro en el Primer 
congreso mundial de cine científico y el primer 
premio Golden Eagle.

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2020; 74-76

Sessió necrològica. In memoriam

PROf. JOSé MARíA GIL-VERNET (1922-2020)
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Cirujano longevo, a pesar de que todos estos lo-
gros los realizará de una forma muy precoz. Esto 
hace que su fama traspase fronteras, de manera 
que atrae a numerosos urólogos de todo el mundo 
a visitarlo en el Hospital Clínic de Barcelona. Desar-
rolló toda su vida profesional y académica ligada al 
Hospital Clínic y a la Universitat de Barcelona, de la 
cual fue Catedrático y Vicerector durante los años 
1973 a 1980. Su ingenio le permite crear una forma 
de hacer, una concepción de la Urología más mo-
derna, que pone a Barcelona como gran referencia 
de la Urología española e internacional. Miembro 
de honor de numerosas asociaciones urológicas en 
todo el mundo. 

Aún siendo poco amigo de galardones y recom-
pensas, no ha podido evitar recibir algunos de muy 
prestigiosos, como el Premio Nacional de Cirugía 
(1967), la Medalla de Oro de la Fundació Catalana 
per a la Recerca (1977), la Medalla d’Or de la Socie-
tat Catalana de Trasplantament (1999), el nombra-
miento de Commendattore del l’Ordine al Merito 
por el Presidente de la República Italiana (1974) o 
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad (1985). 

Es, además, profesor visitante de diferentes uni-
versidades españolas y extranjeras. Ha recibido los 
Premios Narcís Monturiol (1986) y Josep Trueta 
(1999) de la Generalitat de Catalunya, así como la 
prestigiosa medalla Francisco Díaz de la Asociación 
Española de Urología (2002). Galardonado tanto a 
nivel español como internacional, entre estos pre-
mios las máximas distinciones de las asociaciones 
europea (EAU) e internacional (SIU). Su ingenio y 
creatividad quedan reconocidos en el mes de abril 
de 2001, en el Salón de Invenciones de Ginebra, 
donde se le concedió la medalla de Oro a una in-
vención suya denominada “prótesis regulable para 
la corrección de la incontinencia urinaria”.

Miembro de la Real Academia de Medicina de 
Cataluña y España. Accede en 1977, como miem-
bro numerario de la Reial Academia de Medicina 
de Catalunya, ocupando el sillón que dejó vacante 
el Prof. Joan Puig Sureda i Sais. Como no pudo ser 
de otra forma, leyó el discurso «Trasplante Renal» 
y fue contestado por otra gran figura de la cirugía 
catalana el académico Moisés Broggi i Vallés. 

En 2008, ocupa el sillón nº 14 de Urología de la 
Real Academia Nacional de Medicina de España. 
Ceremonia que tuve el honor de asistir en la que 
presenta la disertación “Trasplantes de órganos. 
Su repercusión en cirugía urológica”, en ella realiza 
una profunda reflexión de cómo los avances en una 
cirugía compleja tienen una repercusión inmediata 
en las cirugías cotidianas. 

Ante todo fue capaz de crear Escuela. Una es-
cuela caracterizada por la exquisitez quirúrgica, la 
audacia en la cirugía y la avidez por el conocimien-
to y la innovación. Esto le permitió, por una parte, 
atraer numerosos urólogos de latinoamérica para 
realizar su formación en nuestro hospital y que 
posteriormente serían los líderes de la urología en 
sus países. Por otra, fue capaz de atraer a Barcelo-
na, en los cursos que organizaba, y donde él y su ci-
rugía eran los únicos protagonistas, hasta un millar 
de urólogos. Algo impensable en los años 70 y 80. 
Su nombre abría puertas en cualquier universidad 
del mundo. Recuerdo que solo mencionar que es-
taba formado bajo su dirección, me abrió inmedia-
tamente las puertas de la Clínica Mayo en Estados 
Unidos, para realizar mi ampliación de estudios al 
acabar mi especialidad.

A nivel personal, lo calificaría, ante todo, como in-
teligente con una gran agudeza. Una persona vital, 
que cuidaba también de su vida fuera del ámbito 
profesional. Divertido en los círculos pequeños, en-
tre sus amigos y colaboradores. Siempre recordaré 
su fina ironía en quirófano. Respetado por todos, sa-
bía aceptar la irreverencia de un joven urólogo qui-
en al ser interpelado por aparecer un cabello en el 
campo quirúrgico, le contestó que el no tenía canas 
y ese cabello era blanco. El silencio se impuso en el 
quirófano y él, en vez de reprender mi atrevimiento, 
estalló en una carcajada. Genio y figura.

Don José María, te puedes ir tranquilo. Tú legado 
de cirujano, al igual que lo hizo tu padre Don Salva-
dor, con sus grandes avances en la anatomía, han 
dejado huella en nosotros. Nuestra Escuela en el 
Hospital Clínic de Barcelona, que actualmente di-
rijo, guardaran para siempre esos principios de ex-
celencia quirúrgica que nos inculcaste. Echaremos 
de menos al gran hombre.

. 

Prof. José María Gil-Vernet (1922-2010)
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Drs. Antoni Caralps i Josep M. Gil-Vernet

El Dr. Josep M. Gil-Vernet operant en un quiròfan ple

 Antonio Alcaraz Asensio
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Sessió necrològica. In memoriam

SALVADOR CASTELLS CUCH (1935-2020)

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2020; 77-81

dades biogràFiqUes. ForMaCió iniCial
Salvador Castells Cuch neix a Barcelona, segon 

fill de Rosa Cuch Pineda i de Domènec Castells Ba-
talla. El pare va ser farmacèutic i després metge. 
Havia nascut a Barcelona el 21 de gener de 1903, 
on morí el 23 de novembre de 1993. Estudià pri-
mer farmàcia (1920-1925), exercí durant set anys 
com a farmacèutic, i després es llicencià en medici-
na (1928-1934), que era la seva veritable vocació. 
Exercí de metge de capçalera i pediatre als barris 
del Clot i Sant Martí de Provençals, on els seus co-
neixements, dedicació i entrega al malalt i la seva 
família el van fer molt apreciat. Va seguir fent de 
metge amb plenes facultats fins que va morir als 
90 anys per un ictus. Com deia ell mateix, volia mo-
rir amb “las botas puestas”, seguint el títol del film 
d‘Errol Flynn. La seva clientela i descendents es van 
anant dispersant per tot Barcelona i es curiós que 
fent visites, li van robar un rellotge d‘or al carrer 
Ganduxer, un dels més benestants de la ciutat, i el 
seu maletí de metge al barri de la Mina, un dels 
més conflictius, però on al dir-ho a la família del 
malalt li van aconseguir que li retornessin quasi 
de seguida. El primer fill, Domènec (1934-1937), 
va morir d‘una meningitis durant la Guerra Civil, 
per lo que Salvador es va convertir i exercí de “ger-
mà gran” dels seus germans Eduard (1940), Rosa 
(1945) i Teresa (1950), que l‘estimaven molt. 

Salvador va estudiar de petit a la Institució Es-
colar Sibiuda, del barri, amb orientació progres-
sista malgrat l‘època, i després el batxillerat al 
Liceu Francès i l’Institut Àusies March. Aviat va dir 
que volia ser metge, com el seu pare, i va estudi-
ar aquesta carrera a la Universitat de Barcelona 
(1953-1960), essent alumne intern a les càtedres 

introdUCCió
Salvador Castells, acadèmic corresponent es-

tranger, ha mort el 13 d’abril d’aquest any 2020 a 
Nova York, víctima del Covid-19, als 84 anys. Havia 
nascut a Barcelona el 4 de desembre de 1935, en 
una família on el pare, metge, va deixar una bona 
empremta: dos fills van sortir metges, Salvador, 
pediatre als Estats Units, i Eduard, format també 
a fora, i cirurgià cardíac a l’Hospital de Bellvitge. 
Salvador va estudiar medicina a Barcelona, llicen-
ciant-se el 1960. Va fer els estudis al Clínic, a la fa-
cultat del carrer de Casanova, que era l’única que 
hi havia a Catalunya. 

Va voler formar-se als Estats Units, i abans pas-
sà per diverses institucions europees per preparar 
l’examen pel que es deia “Foreing”. L’octubre de 
1962 ja és a Amèrica, i s’hi quedarà per la resta de 
la seva vida. Farà una bona carrera com a pediatre 
endocrinòleg en un hospital de Brooklyn i a la uni-
versitat de l’estat de Nova York (SUNY). Fa viatges 
bastant espaiats a Catalunya, per raons familiars 
i manté algun contacte amb companys de curs o 
d’especialitat, però en el fons la seva obra és poc 
coneguda aquí.

En aquest escrit volem fer conèixer més l’obra 
d’un metge català als Estats Units, que ha excel·lit 
en el seu camp especialitzat, l’endocrinologia pedi-
àtrica. També, aportar algunes dades biogràfiques 
personals i explicar els aspectes més importants 
de la seva obra mèdica: científica i assistencial, so-
bretot en els aspectes ja més subespecialitzats del 
metabolisme dels ossos, l’osteogènesi imperfecta, 
l’estudi de la diabetis infantojuvenil, alguns aspec-
tes del retard mental, el dwarfisme, i altres. 

CORBELLA i Corbella, Jacint; CASTELLS i CUCH, Eduard
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de Patologia Mèdica (Prof. A. Pedro Pons) i Pedia-
tria (Prof. Torres Marty), on va seguir com a metge 
intern.

També va estar amb el prof. Ballabriga, a l’Hos-
pital Infantil del Vall d‘Hebron (aleshores Residèn-
cia Francisco Franco) i a l’Escola de Puericultura de 
Barcelona. Va fer els Cursos d‘aquesta i de la de 
Salut Pública, de Madrid, al temps que comença 
a exercir de metge. Obté el títol espanyol d’espe-
cialista en Pediatria el novembre de 1961. Publica 
sis treballs a la revista de l’especialitat “Archivos de 
Pediatria”, editada per la càtedra de la facultat. 

Coneix a Jean Proudfit, nordamericana, fent tu-
risme per Espanya, de qui s‘enamora i es casen a 
Cambridge (Anglaterra) el 1962, on s‘està prepa-
rant per l’examen de l’Educational Council for Fo-
reing Medical Students (E.C.F.M.G.), necessari per 
formar-se a U.S.A. 

Decideix anar-se a U.S.A el 1962, per poder for-
mar-se millor en Pediatria i practicar i investigar 
al més alt nivell de l’especialitat. Passa el ECFMG 
i fa l’internat i residència en Pediatria al Women’s 
Hospital (10-1962/7-1963) i Sinaí Hospital (prof. E. 
Kaplan) (7-1963/6-1964), ambdós a Balti-more, i 
al Jefferson Hospital, de Filadèlfia, (prof.H.G. Kei-
tel), de 7-1964 a 6-1966. Obté el títol de diplomat 
en Pediatria de l’American Board of Pediatrics , en 
l’examen de 14-I-1966. De 7-1966 a 6-1968, fa un 
postdoctoral fellowship en Pediatria a la Yale Uni-
versity i Massachussets Institut of Technology, de 
Boston, sobre “Pediatric Endocrinology and Meta-
bolism”, amb el prof. E.D. Brawsons, amb qui col.
labora a l’hospital. Comença a publicar amb ell en 
revistes indexades. Així, es superespecialitza en 
Endocrinologia Pediàtrica, camp al que dedicarà la 
seva pràctica clínica i investigadora.

Durant aquests anys té dos fills, David (1965) i 
Brewster (1969). Amb freqüència, els estius viatja 
a Catalunya amb la seva dona i fills, passant vacan-
ces a la torre dels seus pares al Romaní (Vendrell). 
Quan neix David, els pares de Salvador fan el seu 
primer viatge a U.S.A.

A principis del segon semestre de 1968 es tras-
llada a New York, on viurà en una torre amb jardí 
a les seves afores, encara que li toca també fer de 
jardiner i està a una hora en cotxe de l’hospital. En-
tra a formar part del staff de Pediatria del Downs-
tate Medical Center, de Brooklyn (New York), on 
s‘encarregarà de l‘àrea d‘Endocrinologia i Metabo-
lisme. És l’únic gran hospital públic, amb més de 
850 llits, d‘aquest barri de New York, de més de 
2, 5 milions d‘habitants. Forma part de la “State 
University de New York (SUNY)”, una de les quatre 
universitats públiques més grans de U.S.A, on ar-
riba a “Full professor in Pediatrics”. Ací farà tota la 
seva carrera pública fins la seva mort. Des de poc 
després del principi d’estar-hi, té una Unitat Clíni-
ca d’Investigació amb alguns llits, on pot ingressar 
nens per estudiar, investigar i tractar gratis, que se-
ran la base dels seus treballs.

Destaca i es fa famós en els camps de les ma-
lalties del creixement i la seva hormona, metabo-
lisme, obesitat i hormones, diabetis i malalties del 
tiroides. Participa i presenta moltes comunicacions 
a congressos de l‘especialitat i publica bastant, fins 
al final de la seva vida. En Pub-Med consten més de 
cent publicacions indexades, encara que el nombre 
total d‘articles publicats es bastant superior. D‘elles 
gairebé un 40 % com a primer autor. Des de 1968, 
ho fa quasi cada any entre 1 i 4, fent la darrera pu-
blicació el 2019. Els seus articles fan referència a les 
malalties del creixement, osteogènesis imperfecta 
i hormona del creixement en 24, metabolisme, 
obesitat i hormones en 22, diabetis mellitus en 16, 
tiroides en 6 i altres. Totes en anglès, menys una. 
Les revistes en que publica més són: J. Pediatr. (14 
publicacions), J. Pedriatr. Endocrinol. Metab. (10), 
Pediatr. Endocrinol. Rev. (5) i Clin. Pediat. (Phila), 
Pediatric Research i J. Clin. Endocrinol. Metab. amb 
tres publicacions cada una. També va deixar en el 
llistat de publicacions, la cita de tres capítols de lli-
bre, 94 abstracts (fins l’any 2000) i 71 comunicaci-
ons a congressos (fins a 2007). Fou editor de tres 
llibres i de dos suplements de revistes i director de 
7 cursos o seminaris. 

Jacint Corbella i Corbella; Eduard Castells i Cuch
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Amb el temps, obre una consulta privada al barri 
de Brooklyn i més tard, una altra a Manhattan, amb 
molt bon èxit, que mantindrà fins la seva mort. 
Canvia la seva vivenda a Riverdale, en un aparta-
ment en bones vistes al riu Hudson, i més tard a 
Manhattan, on gaudeix de l’extraordinària oferta 
cultural del barri.

Es divorcia de la seva primera dona i el 1983, es 
casa amb Arlene Hurwitz, psicòloga del seu hos-
pital. En alguna ocasió, viatjen a Barcelona (per la 
mort dels seus pares; el 1992 amb motiu dels Jocs 
Olímpics, etc). Amb certa freqüència rep la visita 
del seu germà quan aquest, cirurgià cardíac, viatja 
a U.S.A. per raons científiques o de les seves ger-
manes i fills per turisme. Les relacions segueixen 
essent molt cordials. El 1997, el seu fill David es 
casa i tota la família de Barcelona assisteix a les no-
ces, molt entranyables.

Durant l’atac a les Torres Bessones de New York 
està a punt de resultar-ne afectat, ja que tenia una 
entrevista allà amb un assessor seu, per sort anul-
lada poc abans. Col.labora en l‘atenció als afectats. 
Parlant amb la seva dona dos dies després, em 
sorpren al dir-me que tenen que anar a la guerra, 
sense saber qui eren els causants. Mostra l’esperit 
propi dels nordamericans.

Es nomenat membre corresponsal de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya el 26 d’octu-
bre de 2010.

En els darrers anys, quan ací ja estaria jubilat 
del tot, redueix la seva activitat professional, en-
cara que manté un dia a la setmana la seva con-
sulta externa d‘Endocrinologia Pediàtrica (tiroides, 
diabetis, creixement) al Kings County Hospital del 
Downstate Medical Center, enfront de la SUNY. Se-
gueix actiu amb les seves consultes privades a Bro-
oklyn i Manhattan. Segons Arlene, la seva segona 
dona, li diu que la Pediatria es el seu hobby i que 
està casat amb ella. Visita ja a molts nens de la ter-
cera generació dels malats que va tenir al principi.

Segueix molt actiu visitant, comunicant i publi-
cant fins el 13 d’abril de 2020 en que mor als 84 
anys, en molt pocs dies, per complicacions del Co-

vid 19 i d‘un càncer de pròstata amb metàstasis, en 
ple pic de la pandèmia a New York. No vol ingressar 
al seu hospital, que estava sobrecarregat i des d’on 
el controlaven, suposem pels seus factors de risc, o 
com ha passat en altres, durant el son, ja que el van 
trobar mort un matí. Com el seu pare, també va 
morir amb les “botas puestas”, seguint practicant 
la seva especialitat fins el final.

Era una persona jovial, alegre, molt dinàmic i 
treballador, gran amant de la Medicina i de la seva 
especialitat, la Pediatria. També era un demòcrata 
i un enamorat de Catalunya.

Va patir la diabetis de l’adult i un càncer de pròs-
tata, operat amb robòtica, al principi de la tècnica. 
Era molt curós amb els seus metges i sempre se-
leccionava el millor o d‘entre els millors. Practica-
va esport, jugant a tennis amb assiduïtat amb un 
company i amic seu, d’origen peruà, el Dr. Manuel 
Pérez, també pediatre i que sí es va arribar a ju-
bilar. Era aficionat a la música, òpera i teatre, de 
la que gaudia bastant al estar-hi a prop al viure a 
Manhattan. Li agradava passar temps a prop del 
mar, a Florida i Califòrnia.

El seu darrer viatge a Barcelona el va fer l‘any 
2010, on va passar uns dies molt agradables amb 
tota la família i amb els seus companys de la carre-
ra de Medicina a la Universitat de Barcelona. que 
van celebrar el 50è aniversari del fi de la carrera. 
Tenia previst tornar a Barcelona aquest any 2020, 
coincidint amb la celebració del 60è. aniversari del 
final de la seva carrera. La seva darrera voluntat era 
que les seves cendres fossin dipositades al costat 
de les dels seus pares, que degut a les circumstàn-
cies actuals, per culpa del Covid-19, encara no s‘ha 
pogut fer.

La seva activitat clínica, docent i investigadora 
va ser considerable, visitant cap el final nens de 
la tercera generació dels seus primers malalts. Te-
nia molta empatia amb ells i els seus pares. Era un 
gran amant de la Medicina i Pediatria. Com el seu 
pare, va morir amb “las botas puestas”. ¡Descansi 
en pau! 

Salvador Castells Cuch (1935-2020)
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desenvolUPaMent ProFessional
Un cop acabada la carrera a Espanya hi va es-

tar poc temps més. Decidí formar-se com a espe-
cialista fora del país, i el 1962 ja el trobem seguint 
cursos clínics al departament de pediatria de la 
universitat de Cambridge, a Anglaterra. Seguirà ja 
tota la vida amb la llengua anglesa, però canviant 
de continent, passant a la zona est dels Estats Units 
d’Amèrica. 

Resumim el detall d’aquest ascens curricular, 
acadèmic i assistencial: Én esquema és el següent: 
Professor assistent (1968-71), Professor associat 
(1971-77), Professor (des de 1977), Director de la 
formació de postgrau del departament de Pedia-
tria (1983-1987); Cap de la unitat de neuroendo-
crinologia (1991-1995), i així segueix en temes més 
delimitats, fins arribar a Full Professor de Pediatria 
(1983-87). També forma part del Kings County Me-
dical Center. Tanmateix és prou llarga la llista d’as-
sociacions i comitès dels que formà part, i arribà a 
un alt nivell de consideració mundial com a endo-
crinòleg pediàtric, més en el camp del metabolis-
me i diabetis. És important el seu treball malalties 
metabòliques en els ossos juntament amb I. Fin-
dberg. (1990). També va conrear estudis sobre el 
creixement en malalts amb la síndrome de Down, 
l’obesitat severa en la infància, les complicacions 
renals en la diabetis, alguns altres aspectes. 

Salvador Castells ha tingut més pes com a met-
ge, especialitzat de manera genèrica en pediatria, 
i aprofundint en la superespecialització en la pato-
logia endocrina i metabòlica, potser el camp més 
visible el de la diabetis infantil i juvenil. Va crear 
escola, sobretot formant especialistes en endocri-
nologia pediàtrica, que després van agafar volada 
pròpia. Tenia col·laboradors i alumnes, deixebles, 
procedents de diversos països. La temàtica ja està 
indicada principalment en el relat de la seva evolu-
ció assistencial i així trobem etapes en que és més 
actiu en algun tema concret

Potser el primer tema que el mou a publicar, en 
el primer temps als USA, ja el 1968, sigui la fenilce-
tonúria, l’estudi dels nivells de fenilalanina (1968), 
i els canvis en els nivells d’hormona de creixement. 

El col·laborador més visible en aquest tema és I. 
Brandt. 

També ben aviat (1972-73), s’ocupa dels tras-
torns del metabolisme ossi i clínicament de l’os-
teogènesi imperfecta, tema que serà recurrent. Ja 
inicialment també s’interessa per la calcitonina de 
salmó com a element terapèutic. 

L’any 1974 publica un treball que va tenir una 
certa repercussió: el dwarfisme cerebral, en rela-
ció amb disfuncions del cervell i retard en el crei-
xement. El dwarfisme es considera una malaltia 
minoritària. És una forma d’enanisme però amb 
els membres ben proporcionats, amb alteracions 
de la morfologia de la cara i nivells plasmàtics alts 
d’hormona de creixement. El treball es va publicar 
a J. Pediatr. I té altres tres coautors: KK Woller, C. 
Vinas i C Lu. Seguirà alguna altra incursió en aquest 
camp, i més relacionant-lo amb la Osteogènesi im-
perfecta, i el retard mental.  

Més tard, cap el 1984, creixen els treballs sobre 
diabetis juvenil, que seran potser el nucli més visi-
ble i que li dona més prestigi. Igualment els retards 
de creixement, alguns aspectes del retard mental, 
més en relació amb la síndrome de Down, també 
més tard, 1999, la síndrome de Robinow i algun al-
tre. 

ELS COL·LABORADORS. fORMACIÓ D’ESCOLA. 
 La característica principal, i d’acord amb el 

temps, és que els treballs d’un sol autor són mino-
ria. Conforme passen els anys el director de l’equip 
de recerca passa a ser l’últim signant, perquè el 
treball ja no sol ser individual sinó en equip. Si es 
tracta d’una línia molt especialitzada, clínica o de 
recerca, els membres passen uns primers anys de 
formació, sovint rotant per diferents serveis i insti-
tucions i després s’estabilitzen, alguns en el mateix 
centre i la majoria en altres llocs, a vegades en pa-
ïsos diferents. Això és el que va passar amb l’equip 
que va dirigir el doctor Salvador Castells.  Hi ha 
doncs el nombre més gran de deixebles transitoris, 
tot i que a vegades poden mantenir una relació es-
poràdica, i els més permanents. 

Jacint Corbella i Corbella; Eduard Castells i Cuch
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Ja s’han citat en el primer període, així I. Brandt, 
en la fenilcetonúria; - S, Inamdar ja es troba com a 
col·laborador en l’osteogènesi imperfecta des del 
1972; - CM Reddy es troba en el període 1975-76: 
- SE Hashemi en el període 1976-77, -- Celia Torra-
do, KE Wisniewski, i William Bastian s’incorporen 
a les publicacions el 1989 i ja seran més actius en 
l’estudi del creixement retardat i també la síndro-
me de Down i altres formes de retard mental. És 
important el llibre, amb S. Castells i Krystyna E Wis-
niewski com a editors: “Growth hormone. Treat-
ment in Down’s Syndrome” , (John Wiley and Sons 
Lted.), 1993, de 288 pàgines. Va tenir un considera-
ble ressò en el seu camp. 

Tenint en compte només els articles i capítols de 
llibre (però no les comunicacions ni els abstracts, 
no publicats com a article), els primers que pas-
sen de les cinc col·laboracions amb Castells són W. 
Bastian, C. Torrado, i també JB Quintos; i arriba a 
les quinze KE Wisniewski. Entre els col·laboradors 
que s’incorporen més recentment probablement 
la més productiva sigui Vatchaparapan Umpaichi-
tra, doctora en medicina per la universitat Mahidol 
de Bangkok, Tailàndia. Ha seguit una formació en 
la mateixa línia assistencial i docent que Salvador 
Castells. Han col·laborat en més d’una quinzena de 
publicacions.  

Dr. Salvador Castells i Cuch

Els pares del Dr. Castells 

Fotografia dels quatre germans

Fotografia de l’Hospital de New York on treballava

Salvador Castells Cuch (1935-2020)
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IGLESIAS i GUIU, Xavier
Acadèmic Numerari de la RAMC. 
 

El Dr. Alfons Fernàndez i Sabaté va néixer a Bar-
celona l´any 1934 i morí el 30 de novembre, també 
a Barcelona,  l´any 2019.  Voldria comentar, breu-
ment, dos  aspectes de la seva vida: el mèdic i el 
de ciutadà del nostre país. 

Es va formar al Liceu Francès de Barcelona. Estu-
dià Medicina a la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona i es llicencià l´any 1959. Gràcies 
a beques dels governs francès i espanyol, es tras-
lladà a París on residí al College Espagnol i es for-
mà a l´Hospital Cochin amb el Dr. Merle d´Aubigné, 
cap de cirurgia ortopèdica i traumatologia d´aquell 
hospital.

En tornar a Barcelona, fou deixeble del Dr. Joa-
quim Cabot i Boix i s´especialitzà en la cirurgia del 
maluc. El 1965 s’incorporà al centre de trauma-
tologia de l´Hospital de la Vall d´Hebron i a partir 
del 1975 inicià la seva trajectòria a l´Hospital Uni-
versitari de Bellvitge (HUB) on l´any 1980 ocupà 
el càrrec de cap del servei de Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia fins que es va jubilar l´any 2004. 
Sota la seva direcció, el servei de l´HUB esdevingué 
un dels referents capdavanters, a nivell estatal, en 
la introducció de la cirurgia sèptica i la cirurgia ar-
troscòpica. 

Era també professor de la Universitat de Barce-
lona i membre corresponent de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya (2004); l´any 2005 rep la 
medalla d´honor de la Societé Française de Chirur-
gie et Traumatologie i la medalla Josep Trueta de 
la Generalitat de Catalunya al mèrit sanitari. L´any 
2011 obté el premi Jordi Gol i Gurina de l´Acadèmia 
de la Salut de Catalunya i de Balears a la seva tra-
jectòria professional i humana en el camp de la 
medicina. 

Fou President de la Sociedad Española de Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología (SECOT) publicant 
el llibre: Barcelona y la SECOT; diálogos entre 1936 
y 2002, on desgrana des de la història de la fun-
dació d´aquesta societat, exposant la seva filosofia 
de la vida, investigant la problemàtica dels mestres 
exiliats de la cirurgia ortopèdica i traumatologia 
catalana, fins a la trajectòria a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona en temps de la República, 
detallant anècdotes d´algunes d´aquestes figures, 
entre elles la del Dr. Joaquim Trias i Pujol.Ha dirigit 
un total de 17 tesis doctorals.

La segona part la vull dedicar a l´aspecte ciuta-
dà i humà del Dr. Fernàndez i Sabaté. Era un cristià 
de soca i arrel i catalanista. Va estar en l´òrbita del 
Catalanisme Cristià (C.C.) entre els quals hi havia 
el que fou President de la Generalitat, el Dr. Jor-
di Pujol i Soley. Era de les Joventuts Universitàries 
Masculines d´Acció Catòlica (JUMAC) amb els seus 
consiliaris, mossens Batlle, Bardés, Rovira Belloso i 
Casimir Martí entre d´altres.

Era un gran activista a la nostra Facultat i d´allí ve 
la nostra gran amistat, si bé jo era d´un curs inferior 
al seu. Encara recordo que quan érem estudiants, 
ens donà una xerrada sobre un llibre que recollia 
la correspondència entre el poeta Maragall i el que 
fou Rector de la Universitat de Salamanca, Miguel 
de Unamuno. Va ser extraordinària.

L´any 1959 s´organitzà una vaga a les Facultats 
de Medicina de tot l´Estat coincidint amb una 
nova normativa d´estudis i d´especialitats. A rel 
d´aquesta vaga es decidí d´anar a Madrid per par-
lamentar directament amb els màxims caps del 
Sindicato Español Universitario (SEU) a fi de pres-
sionar per aconseguir que el Delegat de la Facultat 
fos elegit democràticament per l´alumnat. L´Alfons, 
junt amb el Manuel Ribas i Mundó i l´Enric Renau i 

Sessió necrològica. In memoriam

DR. ALfONS fERNÀNDEZ I SABATé  (1934-2019)

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2020; 82-83
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Folch se n´anaren a Madrid a parlar amb el Sr Ro-
dolfo Martí n Villa, cap del SEU a Madrid. El cas és 
que, aviat vam fer l´elecció del delegat de la Facul-
tat, càrrec que recaigué en el Ramon Segura i Car-
dona.

El Dr. Fernàndez i Sabaté va investi gar el cas de 
la peti ció de reincorporació a la càtedra de Cirur-
gia de la Universitat de Barcelona del Dr. Joaquim 
Trias i Pujol que s’havia exiliat l’any 1939. Després 
d´entrevistar-se amb molta gent implicada en 
aquest intent de retornar la càtedra al Dr. Trias va 
parlar, entre d’altres, amb l´ex ministre de Educa-
ción Nacional, Joaquín Ruiz Giménez, amb el Dr. 
Francisco García Valdecasas que fou catedràti c de 
Farmacologia durant la nostra carrera i amb el Dr. 
Enrique Lience i Duran que aleshores era el delegat 
de Facultat .

En punt de l’ordre del dia de l´acta de la Jun-
ta de Facultat de maig del 1956, estudiava el cas 
del Dr. Trias de reincorporar-se a la càtedra, com 

ja he dit abans. Franco no havia posat cap impedi-
ment perquè Trias tornés a la càtedra. Resulta que 
el Juny de 1916, Franco era al camp de batalla de 
Biutz, al Marroc quan fou metrallat i ferit greu a 
l´abdomen. Franco es recordava del Dr. Trias que 
era capità metge, igual que ell i que l’havia curat 
en campanya.

Tot i així la Junta de Facultat no va accedir a la 
reincorporació del Dr. Trias. S’hi van oposar diver-
sos membre de la Junta però l’únic vot en contra 
que consta a l’acta va ser el del nostre professor 
d´Histologia Dr. Sánchez Lucas. Posteriorment, es 
va esmenar una mica la plana, i es va concedir al 
Dr. Trias els drets a la jubilació com a catedràti c.

El Dr. Fernández i Sabaté era un prolífi c escriptor 
i feia molt poc temps que havia escrit la història 
de la transició políti ca a casa nostra; una història 
molt documentada i amena que desgraciadament 
ell mai podrà veure editada. Descansi en pau.

Dr. Alfons Fernàndez i Sabaté  (1934-2019)

Dr. Alfons Fernàndez
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Sessió necrològica. In memoriam

JOSEP G. LLAURADO (1927 – 2019)

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2020; 84-85

BRUGUERA i CORTADA,  Miquel
Acadèmic numerari 

Em complau l’encàrrec de la junta de Govern de 
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya de 
fer l’obituari del Dr. Josep G. Llauradó, home que 
malgrat fer tota la seva vida professional fora de 
Catalunya, mai va perdre el sentit de la catalanitat 
i l’amor al seu país (1). A més tinc una particular 
estima al Dr. Llauradó perquè hem compartit el 
mateix mestre el professor Gibert Queraltó, encara 
que amb uns quants anys de diferència.

El Dr. Llauradó neix a Barcelona el 1927, estu-
dia medicina a la mateixa ciutat i durant els darrers 
anys de carrera és alumne intern a la càtedra del 
Dr. Gibert Queraltó. Queda impressionat pel seu 
mestre com s’endevina en l’article que publica en 
el centenari del seu naixement. En aquest article 
Llauradó recorda la seva estada com alumne in-
tern a la sala de la Clínica Mèdica C de l’Hospital 
Clínic i repassa la personalitat del Dr. Gibert, així 
com descriu la seves característiques com a clínic, 
com impulsor de la recerca, com metge relacionat 
amb personalitats estrangeres per les seves dots 
de políglota i finalment com a persona (2).  Acaba 
la carrera el 1950, i passa dos anys com assistent a 
la càtedra del professor Garcia Valdecasas .

L’any 1952 guanya una beca de l’Institut Britànic 
per treballar dos anys amb el professor John Mc 
Michael, que era cap del departament de medicina 
de la Postgraduate Medical School i del departa-
ment de medicina del Hammersmith Hospital de 
Londres. El professor Gibert havia invitat a McMic-
hael a donar una conferència a la seva Clínica i li va 
fer visitar el Museu d’Art Romànic. Llauradó els va 
acompanyar en aquesta visita i va explicar-li que 
estava treballant amb un fotòmetre de flama per 
mesurar electròlits. Mc Michael li va encarregar 
mesurar Na i K amb un fotòmetre de flama que va  

 
 
 
 posar en marxa Llauradó. Durant dos anys fa re-
cerca sobre electròlits i sobre les hormones supra-
renals que li permet  participar  en els treballs que 
condueixen al descobriment de l’aldosterona (3).

Durant la seva estada a Londres Llauradó inves-
tiga com va ser l’estada de Gimbernat a l’escola 
que dirigia el cirurgià John Hunter, davant de qui 
Gimbernat descriu el lligament que porta el seu 
nom. També descobreix a l’Hospital Saint George 
els apunts d’una lliçó  professada per Hunter l’11 
de gener de 1780 en la que diu que Miquel Servet 
havia descobert la circulació de la sang abans que 
Harvey, pero que aquest se’n va assabentar a tra-
vés de l’ambaixador anglès a Venècia. Llauradó va 
escriure amb Gibert Queraltó aquesta història de 
Miquel Servet (4).

Acabada la beca accepta una plaça de professor 
assistent a la universitat d’ Otago,la més antiga de 
Nova Zelanda, on pot seguir investigant sobre hi-
peraldosteronisme, que serà el tema de la seva tesi 
doctoral que presentarà el 1960 a la universitat de 
Utah. El 1957 marxa cap als Estats Units, a Hous-
ton, Texas, on fa un fellowship en medicina i d’allí 
passa a Salt Lake city, a la universitat de Utah,  on 
treballa al departament de bioquímica.

De 1960 a 1961 treballa com endocrinòleg al Pfi-
zer Medical laboratory de Groton, Conneticut, on 
s’interessa pel camp emergent de la enginyeria bi-
omèdica i la aplicació dels ordinadors en medicina.  
Canvia d’orientació professional i fa una estada de 
formació en Enginyeria Biomèdica a la Universitat 
de Drexel, Filadelfia, on obté un master en aquesta 
matèria el 1963. Seguidament és contractat com 
a professor associat a la Marquette University de 
Milwaukee, on imparteix classes fins 1970. El 1965 
havia aconseguit la ciutadania americana.
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Novament fa un altre canvi d’orientació profes-
sional i decideix formar-se en Medicina Nuclear al 
Medical College de Wisconsin. Aquí es contractat 
com a  director del servei de Medicina Nuclear del 
Jenny L. Pettis Medical  Veterans Hospital  a Loma 
Linda, de Califòrnia, on també es nomenat profes-
sor del departament de Radiologia de la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Loma Linda, on hi 
romandrà fins la jubilació.

Josep G Llauradó ha publicat nombrosos articles 
a les revistes de referència més prestigioses com 
són The Lancet, British Medical Journal, Endocri-
nology, Clinical Science, American Journal of Phy-
siology, Journal of Nuclear Medicine, Metabolism, 
JAMA, Surgery i American Heart Journal. És editor 
associat de la publicació Environmental Manage-
ment and Health i, i del 1985 al 1996, dirigeix l’In-
ternational Journal of Biomedical Computing, re-
vista que el nomena director honorari.

Tot i fer la carrera a l’estranger, Llauradó manté 
el seu vincle amb Catalunya al llarg de tota la vida. 
És membre corresponent d’aquesta Acadèmia, va 
ser professor visitant d’Enginyeria Biomèdica a la 
Universitat Politècnica de Catalunya i a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. Obté el premi August 
Pi i Sunyer, participa en els Jocs Florals de la llengua 
catalana de Caracas on obté un premi. Impulsa la 

creació del casal català de Califòrnia del que n’és 
president des de 1989 a 1991. El 1999 dona la lli-
çó Joan d’Alós al Centre Quirúrgic Sant Jordi sobre 
Atoms per a la salut (5). Cal remarcar que Josep G 
Llauradó és un dels dos únics catalans residents a 
Nord-amèrica que signa el Manifest de Prada: “El 
català, llengua d’expressió científica”.

Josep G Llauradó sobreviu a la seva esposa 
Deirdre,  infermera neozelandesa, que havia tras-
passat el 2015. Abans havia enviudat de la seva 
primera esposa, Catherine,  també neozelandesa, 
que va morir el 1965. Te sis fills, tots nascuts als 
Estats Units.
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Josep G. Llauradó      Dr. Llauradó amb la seva dona

Josep G. Llaurado (1927 – 2019)
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Sessió necrològica. In memoriam

ANDRZEJ WOJTCZACK (1933-2020), UN REfERENT EN EDUCACIÓ 
MÉdiCa internaCional

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2020; 86-87

PALÉS i ARGULLÓS, Jordi
Acadèmic Numerari

El mes de maig de 2020, va morir al seu domicili 
de Varsòvia (Polònia) als 83 anys, el Professor An-
drzej Wojtczack. Havia nascut a Bielsko-Biala (Polò-
nia) el 12 de novembre de l’any 1933. El Professor 
Wotjtzack ha estat una persona de gran prestigi 
internacional en el món de la salut pública i de 
l’educació mèdica. La seva trajectòria en aquests 
dos camps ha estat tan intensa que la descripció 
succinta del seu currículum sobrepassaria amb es-
creix la longitud d’aquesta necrològica.

El Prof. Wojtczack es va doctorar en Medicina per 
Facultat de Medicina de Poznan. Durant la seva tra-
jectòria vital va desenvolupar les seves activitats, 
en tres àmbits, la medicina clínica, la salut pública 
i l’educació mèdica.

En relació amb el primer àmbit va ocupar diver-
sos càrrecs acadèmics en la seva pròpia facultat, 
com el de director de diferents departaments clí-
nics, com el de Medicina i el de Nefrologia. Va ser 
professor del Departament Clínic de Medicina, de 
l’Institut Nacional d’Investigació de malalties pul-
monars i tuberculosi de Varsòvia.

En l’àmbit de la Salut Pública entre altres càr-
recs va ser Professor i Director de Departament de 
Salut Internacional, a la Facultat de Medicina So-
cial i del Centre d’Educació Mèdica Postgraduada 
a Varsòvia. Va ser Director Executiu de Research 
Centre for Health Development de l’OMS, a Kobe, 
(Japó). Va exercir de professor de Salut Pública i 
professor visitant, a l’Escola de Salut Pública i del 
Centre d’Educació Mèdica Postgraduada a Varsò-
via. En l’àmbit de la Salut Pública també va exercir 
diferents càrrecs en el Ministeri de Salut i Benestar 
Social del seu país. Però també a nivell internacio- 

 
 
 
nal com el de Director del “Health Manpower De- 
velopment European Regional Office” de l’OMS, o 
del “Health Planning, Research & Human Resour-
ces European Regional Office” o del “National He-
alth Policies & Systems European Regional Office”.

És de destacar el seu important paper desenvo-
lupat en l’àmbit de l’educació mèdica en els àm-
bits europeu i mundial. Va ser President de l’Asso-
ciation for Medical Education for Europe (AMEE)           
entre 1992 i 1996, col·laborant en les seves acti-
vitats i congressos fins a la seva mort, membre de 
l’Association of Medical Deans of Europe (AMDE), 
de la World Federation of Medicine (WFME) i de la 
International Association of Medical Science Edu-
cators. Mereix una menció especial la seva tasca 
com a President de l’Institut for International Me-
dical Education (IIME) a Nova York, impulsant des 
d’aquesta institució l’elaboració dels Requeriments 
Mínims Essencials que ha de posseir un graduat en 
Medicina a qualsevol país del món i un glossari de 
termes d’educació mèdica. Finalment va rebre un 
gran nombre de nomenaments honoraris a nivell 
internacional i va ser autor d’un gran nombre d’ar-
ticles, llibres en els diferents camps que va conrear, 
i va dictar innombrables conferències.

Andrzej sempre va tenir una gran relació amb 
el nostre país. De fet el treball desenvolupat en 
el IIME sobre els requeriments mínims globals 
va servir de base per a l’elaboració de la reforma 
dels plans d’estudi de Medicina al nostre país, en 
ocasió del procés de Bolonya. Va mantenir estrets 
vincles amb educadors mèdics del nostre país, en-
tre d’altres Antonio Gallego i sobretot amb Albert 
Oriol amb qui va mantenir sempre una gran amis-
tat, amb la Societat Espanyola d’Educació Mèdica i 
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amb la Fundació Educació Mèdica i la seva revista, 
formant part del seu comitè editorial i la que va 
contribuir amb magnífics articles.

Andrzej en ocasió del congrés conjunt AMEE / 
SEDEM celebrat a Màlaga l’any 2019, va rebre el 
Premi Antonio Gallego per la seva contribució a 
l’Educació Mèdica a Espanya. El 12 de juny de 2009 
va ingressar a la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya com Acadèmic Corresponent estranger. 
El seu discurs “Medical Education in a Globalized 
World”, va ser respost per l’Acadèmic Josep Carre-
ras i Barnés.

Però a part dels seus mèrits acadèmics, voldria 
ressaltar el seu aspecte humà. Vaig tenir la sort 
de conèixer a Andrzej al congrés de l’AMEE que 
ell va organitzar l’any 1993 a Cracòvia, en el qual 
va accedir a la Presidència d’aquesta associació, 
substituint al Prof. Albert Oriol Bosch. Des del pri-
mer moment, es va manifestar com una persona 
entranyable, afectuosa, sempre atenta i disposada 

a ajudar a tothom que ho requerís amb els seus 
consells, no només en el camp científic sinó també 
en el camp lúdic per gaudir d’una inoblidable esta-
da al seu país. Era una persona amb la qual era un 
plaer conversar.

Sempre va estar molt unit a Espanya i molt espe-
cialment a Catalunya on residia la seva filla el que 
feia que viatgés a Barcelona freqüentment aprofi-
tant l’ocasió per mantenir converses molt interes-
sants sobre una gran varietat de temes, incloent 
la situació al nostre país, al costat dels seus amics 
catalans.

En la seva darrera visita a Barcelona, el novem-
bre de 2019, va participar en la sessió en memòria 
del seu gran amic Albert Oriol Bosch que la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya va celebrar. 
Quan ens vam acomiadar a les portes d’aquesta 
casa, amb una gran abraçada, poc em podia ima-
ginar que seria l’últim. Descansi en pau una gran 
persona, i un gran amic.

Andrewj Wojtczack  

Andrzej Wojtczack (1933-2020), un referent en educació médica internacional
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DOMENECH-LLABERIA, Edelmira
Acadèmica numerària

Manuel Sarró i Palau fou un cirurgià de llarga 
trajectòria professional, nascut l’any 1929, que ha 
mort als vuitanta–nou anys, el dia 9 de febrer d’en-
guany. 

Jo el vaig conèixer que ja era gran, quan va en-
trar a l’Acadèmia de Medicina com a corresponent 
amb 77 anys, amb un treball sobre la història de la 
cirurgia a Catalunya i va seguir venint a l’Acadèmia 
de manera assídua fins que la salut ja no li va per-
metre. Aleshores ens varem anar trobant, asseguts 
al sol en un banc de la Rambla de Catalunya, per-
què vivíem a prop, i em va anar explicant coses de 
la seva vida professional, de la seva família, amb 
quatre generacions de metges, dels seus interes-
sos i coneixements artístics, i també de les sessions 
de diàlisi , que havia de fer des de feia temps, per 
una insuficiència renal. Molt breument parlaré de 
tots aquest aspectes i finalment de la seva aporta-
ció a la Parròquia de San Ramon de Penyafort de la 
Rambla de Catalunya on coincidíem alguns caps de 
setmana.

 Quan s’intenta veure el conjunt del recorregut 
d’una persona que arriba al final del trajecte no et 
pots limitar a tenir en compte únicament el trosset 
que has conegut, has d’entendre la seva evolució, 
el què ens deixa i el què ha aportat en el seu pas 
entre nosaltres.

anys d’aPrenentatge i esPeCialitzaCió 
(HOSPITAL CLíNIC I PROVINCIAL DE BARCELO-
NA (1952-1972)

Sarró era cirurgià, format a l’Hospital Clínic, en 
el servei del doctor Piulachs, pel qual sentia una 
admiració forta, i el 1961 Pere Piulachs li va diri-
gir la tesis sobre “La flebografia intraósea en las 
fracturas del cuello de fémur”. Gairebé cinquanta  
 

 
 
anys més tard Sarró publicà a Gimbernat (2006, 45, 
157-182) un treball sobre el seu mestre. També en 
va fer un petit llibret biogràfic.

En acabar la carrera va estar un temps a Mu-
nich, en l’hospital en que el director del servei de 
cirurgia era F. Sauerbruch, un dels grans noms de la 
cirurgia del seu temps, que portava el servei amb 
una disciplina molt rigorosa. 

En tornar a la facultat seguí el curs habitual (ja 
abans alumne intern; després metge intern, met-
ge de guàrdia), amb la integració professional 
 amb els altres companys. Així diu “L’any 1962 vaig 
guanyar el concurs-oposició per a metge intern de 
cirurgia d’urgències”. Amb el nou càrrec s’iniciaren 
una multitud d’experiències humanes i professio-
nals que encara avui després de prop de seixanta 
anys d’haver-les viscut, les recordo detalladament 
amb goig i sentint el privilegi que tingué per con-
viure amb uns col·legues extraordinaris en la pro-
moció formada pels doctors Joan Sànchez-Lloret, 
Florentino Rivas Garcia, Manuel Sarró Palau i Car-
les Torner BadueII”. 

Més tard, ja acabat el període d’urgències, va ser 
ajudant en l’activitat privada del doctor Piulachs 
quan operava a la Clínica Platón, durant bastants 
anys.

 Un altre asPeCte És l’aCtivitat PròPia en 
el seCtor Privat.

Diu ell mateix: “L’any 1955 vaig entrar com a ci-
rurgià de l’Hospital de sant Pere Claver, del carrer 
Vila i Vilà, del Paral·lel, fundat pel sacerdot jesuïta 
Lluís Artigues. En ell em vaig iniciar com a cirurgià 
en cap d’equip quirúrgic i vaig efectuar les prime-
res grans intervencions. Foren els primers anys de 
gran responsabilitat i d’enfrontament en solitari 
vers els problemes que plantejava la cirurgia”.

Sessió necrològica. In memoriam

DR. MANUEL SARRÓ I PALAU (1929-2019) (Article complet*)

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2020; 88-90
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 També va ser allà on “vaig conèixer a la Direc-
tora d’Infermeres, Carmen Alonso, la qual fou la 
meva instrumentista i seguidament la meva muller, 
havent compartit tota la vida professional”. Havia 
tingut també una plaça com a metge de la Segure-
tat Social, i així fins el final, que va passar a l’Hos-
pital de Bellvitge, on va ser cap clínic del servei de 
Cirurgia General i Digestiva, fins a la seva jubilació 
el 1999.

la FaMÍlia de Metges del dr. ManUel sarró
Sarró era de família de metges. El seu pare, Jo-

sep Sarró i Condeminas (1897-1957) fou dermatò-
leg destacat entre els pellaires barcelonins del seu 
temps, i algun temps cap del servei de l’especialitat 
de l’Hospital de Sant Pau. Quan l’any 1946 se su-
primí el servei de dermatologia se li donà el càrrec 
de metge adjunt de l`hospital. Aviat fou nomenat 
director de l’hospital de sant Llàtzer, dedicat a ma-
lalts de lepra. El director nominal era Lluis Pallés i 
Roig. Josep Sarró va morir sobtadament, per una 
hemorràgia cerebral, l’1 d’agost de 1957 a Barce-
lona. Fou un bon col·leccionista d’art, com ho han 
estat també els seus fills. 

 El seu germà gran, Josep Antoni Sarró i Palau 
(1927-2012) seguí el camí del pare i es dedicà a la 
dermatologia. Es llicencià i el 1968 s’integrà en el 
servei d’Oncologia i Medicina Nuclear de Sant Pau, 
cuidant-se del tractament, amb aplicacions de ra-
dium, i radioteràpia, de les lesions malignes cutà-
nies, com ja havia fet el seu pare.

El seu fill, Manuel Sarró Alonso també és metge, 
segueix la mateixa especialitat quirúrgica del pare.

Un altre familiar més antic va ser en Pere Palau 
i Flaquer. Va néixer al Vendrell, al Baix Penedés i la 
família en tenia poques dades i una pintura. Era un 
besavi del Dr. Manel Sarró. Es llicencià a Barcelona 
i es coneixia el fet que el 1843 havia participat en 

les lluites que posaren fi a la regència del general 
Espartero, que ordenà el bombardeig de Barcelona. 

I en aquest bombardeig es va formar un hospi-
tal de sang a Sant Andreu de Palomar, poble veí, 
on s’assistien ferits. Palau hi realitzà una funció 
assistencial i tingué un certificat del general Prim 
acreditant la seva conducta. El 1844 va emigrar a 
Puerto Rico, on sembla que va poder fer bastants 
diners. Al cap d’alguns anys tornà a la Península. 
Morí l’any 1884.

Una neta d’aquest Dr. Palau va ser Elisa Palau de 
Riquer, la mare de Manuel Sarró i Palau de qui es-
tem parlant.

 els últiMs anys de la vida de ManUel sarró
Al final de la seva vida Manel Sarró era una per-

sona tranquil·la, serena, de molt bon tracte i bon 
humor amb un passat ric i amb molta feina feta. 
Jo el trobava al barri, ho he dit a l’inici, assegut 
en un d’aquells bancs centenaris de la Rambla de 
Catalunya. que havien sigut de pedra i ara són, o 
semblen, de fusta. També el trobava alguna vegada 
els dies de festa a la Parròquia de Sant Ramon de 
Penyafort. La seva casa on vivia era tot ella com 
un museu, resultat d’aquesta barreja de medicina i 
art característica d’aquesta nissaga familiar. Voldria 
assenyalar que no fa massa anys Manuel Sarró va 
regalar a la parròquia un Crist a la Creu que està 
penjat al damunt de l’Altar principal i que és una 
còpia del Sant Crist de Balaguer i dues ceràmiques 
penjades a dues Capelles laterals, i a més una Cena 
que fou penjada a la Sagristia. Les tres ceràmiques 
són obra de sanitaris de la nissaga Sarró.

(*) Aquest article va ser publicat en el número 4 de la re-
vista de l’any 2019, 34 (4) 193-194. Hi havia l’absència, per 
error de l’últim paràgraf. El text actual, complet, corregeix i 
anul·la la versió anterior.  

Dr. Manuel Sarró i Palau (1929-2019)
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Fotografia d’una nevada al terrat de la Facultat de Medicina (on dormien els metges 
de guardia), amb un ninot de neu i els doctors Josep Ojeda (Esquerra) i Manuel Sarró 
(dreta). Probablement el 1962. Es va utilizar per a la felicitació de Nadal de 2006 del 
Centenari de l’Hospital Clínic 

Dr. Manuel Sarró i Palau. Portada del llibre sobre la “Penya La Punyalada”  
    

Edelmira Domenech-Llaberia
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El gran protagonista en aquest període ha estat 
el Covid-19, que és la denominació més usual ara 
de la pandèmia. S’ha esmentat prou en l’editori-
al com per no haver d’insistir. Però l’Acadèmia ha 
volgut mantenir la seva presència activa dins del 
nostre àmbit. Complint les normes establertes s’ha 
procedit al tancament de l’edifici als actes públics 
i a les visites exteriors. Per les característiques de 
la tasca diària ens hem pogut adaptar bastant bé 
al model de tele-treball i així assegurar la relació 
amb l’administració, que no pot estar aturada du-
rant tant de temps, amb els acadèmics que hagin 
volgut mantenir contacte amb la institució, i amb 
tothom qui hagi volgut fer alguna consulta. Fins i 
tot les reixes que han estat moltes hores tancades 
han donat una sensació de manca d’activitat, de 
tancament i fins i tot solitud. En resum: 

* S’ha mantingut activa, i sense retard, la relació 
amb l’administració, principalment amb la Conse-
lleria de Salut.

* En relació directa amb la pandèmia, l’Acadèmia 
ha emès un “Comunicat de la RAMC a propòsit del 
Covid-19” preparat pel grup de treball nomenat 
per la Junta de Govern, els membres del qual cons-
ten al peu de document que es publica en aquest 
mateix número de la revista, que es va fer públic, el 
28 d’abril de 2020. 

Tanmateix l’Acadèmia, per medi de molts dels 
seus membres, que tenen funcions actives, admi-
nistratives o assistencials en els hospitals de pri-
mer nivell de Catalunya, té una presència directa, 
i actualitzada en cada moment,en molts dels actes 
relacionats amb la situació de la pandèmia en el 
país, sigui en l’assessorament a l’administració, les 
decisions en els llocs assistencials i fins i tot en els 
mitjans de comunicació públics i privats (TV, radio, 
premsa).

* S’han pres mesures per l’ajornament dels ac-
tes commemoratius dels diversos centenaris que 
coincidien en aquest any. ** L’acte que havia de 
ser el central del centenari, previst pel 5 de maig, 

es posposa, com a nova data, fins el 5 de maig de 
2021. ** El XXI Congrés d’Història de la Medicina 
Catalana, previst el 5 i 6 de juny de 2020, es retar-
da fins els dies 18 i 19 de setembre vinents. ** El 
Centenari de l’Institut de Fisiologia, que no tenia 
data concreta assignada, perquè coincideixi amb 
la possibilitat de fer una exposició sobre el tema 
a l’edifici de la Facultat de Medicina, es manté en 
cartera però sense data, i en funció de l’estat de 
l’epidèmia, atès que l’exposició es volia mantenir 
per un període de tres mesos, i coincidint amb la 
presència d’estudiants a la facultat. 

* Demora de les cerimònies públiques d’ingrés 
dels acadèmics electes, numeraris o correspo-
nents, fins que les circumstàncies sanitàries per-
metin fer els actes de recepció.

Traspàs dels acadèmics Dr. Josep Maria Gil-Ver-
net, a Barcelona, just acabant el mes de març, i Sal-
vador Castells Cuch, de Nova York, el 13 d’abril de 
2020, en aquest cas víctima del covid-19.

Confecció i col·locació d’una orla amb el retrats 
que tenim d’antics presidents de l’Acadèmia. S’ha 
situat en el primer pis, al costat de l’entrada de la 
sala de presidents. 

Convocatòria de l’elecció per places d’acadè-
mics numeraris. La Junta de Govern de 2 de juny, 
aprova iniciar el procés d’elecció mitjançant correu 
convencional dels nous acadèmics numeraris que 
han d’ocupar les places vacants de les diferents 
seccions. En primera votació han estat elegits els 
doctors: Secció 1a. Àlvar Agustí Garcia-Navarro; 
Secció 2a. Teresa Estrach i Panella; Secció 3a. Lluís 
Grande i Posa; Secció 4a. Àngela Domínguez i Gar-
cia. En segona votació, per la Secció 1a. ha estat 
elegit acadèmic el Dr. Josep Eladi Baños i Diez. Es 
recorda que a més dels cinc acadèmics elegits, en-
cara en queden cinc més ja electes anteriorment i 
pendents d’ingrés. S’inclouen les seves fotogarfies.

En un moment particularment difícil per la liqui-
desa de la tresoreria de l’Acadèmia (encara estaven 
pendents d’ingrés subvencions de les Conselleries 

Vida Acadèmica

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2020; 91-93
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de l’any 2018) la Junta de Govern, en la sessió del 
6 de maig, va demanar una contribució, en forma 
de derrama voluntària, als acadèmics numeraris i 

corresponents que podessin fer-la. La resposta va 
ser immediata, per part de molts acadèmics, i molt 
positiva. 

Lina Badimon i Maestro 

Antoni Trilla i Garcia Montserrat Espuña i Pons

Vicent Fonollosa i Pla

Francesca Pons i Pons 

Vida Acadèmica
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Josep Eladi Baños i DiezÀngela Domínguez i Garcia 

Lluís Grande i Posa

 Teresa Estrach i Panella Àlvar Agustí i Garcia-Navarro 

Vida Acadèmica
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Iconografia de l’ Acadèmia

Dr. Àlvar Esquerdo i Esquerdo (la Vila Joiosa, 1853 – Barcelona, 1921).  Estu-
dis de medicina i València i Barcelona, on es llicencià el 1876. Cirurgià de la 
Santa Creu. Fou president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (1891-1893).  
Fundador i director de la “Revista de Medicina y Cirugía”, 1903.   Ingressà a la 
RAM el setembre de 1897, amb el discurs “La cirugía conservadora del pie”, 
respost per Joan Giné i Partagàs. Va llegir la lliçó inaugural de curs de l’any 
1908, sobre úlceres ano-rectals. Pintura feta per Josep M. Marqués.
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