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 S’ha acabat l’any 2020, que deixa una marca 
històrica en l’evolució de la medicina contempo-
rània: és l’any que comença la Covid-19. S’accep-
ta, en xifres oficials, que fins ara ja ha causat més 
d’1.700.000 defuncions en tot el món, encara que 
les dades reals deuen ser bastant més altes. Les re-
ferències a com s’han comptat el nombre de morts 
en els diversos països mostren l’existència de crite-
ris diferents. 

La situació. Hi ha un increment de coneixements 
molt important en un tema que tot i que era previ-
sible, no l’esperàvem en aquest moment: l’aparició 
d’un coronavirus, patogen amb una alta capacitat 
de contagi. El nou risc ha forçat la recerca sobre 
nous coneixements amb una rapidesa molt supe-
rior a la que estàvem acostumats. L’exemple més 
clar és el desenvolupament d’una vacuna en un 
temps més curt de l’habitual, tot i advertint que 
s’han escurçat els períodes de seguretat a que obli-
gaven les normes marcades. 

Hi ha, a més, un altre aspecte que cal considerar. 
No s’ha obtingut una sola forma de vacuna, sinó 
diverses, en diferents països, i utilitzant, aprofitant 
podríem dir, resultats en la cerca de vacunes per 
altres malalties víriques, de les que ja tenim expe-
riència, però s’havien pogut tenir més a ratlla, així 
l’Ebola, o el SARS. 

D’aquesta manera, l’obtenció de més d’una for-
ma de vacuna, ha donat una gran confiança en les 
possibilitats del progrés científic, amb una certa 
rapidesa, i amb un marge de seguretat que es pot 
considerar, per ara, esperançador. 

Ha sorgit també un fet paradoxal. Durant la pri-
mera meitat de l’any, es demanava que s’investi-
gués per a l’obtenció de la vacuna, i el panorama 
podia ser fins a un cert punt optimista: hi havia es-
tudis que podien considerar-se com a experiències 
paral·leles. 

Però quan s’estava a punt de tenir les vacunes 
han sorgit punts de vista contraris, que ja s’apunta-
ven. S’ha informat que poden tenir efectes secun-
daris, sobretot en forma de reaccions clíniques, 
locals o generals, però poc intenses. Bastants han 
exigit que les vacunes fossin absolutament segu-
res, és a dir no tinguessin cap risc. Això en termes 
absoluts no és possible: el risc zero no hi és, entre 
altres coses perquè hi ha moltes persones que te-
nen patologies prèvies i són més sensibles. 

Just ara, a final d’any, quan ja érem a la segona 
meitat de desembre, hi ha hagut dues notícies gai-
rebé simultànies. Una molt positiva l’anunci de la 
vacuna, en aquest cas les primeres, americanes, de 
Pfizer i de Moderna, molt semblants en el seu plan-
tejament. Era molt esperada i ha tingut una reper-
cussió immediata en l’aspecte econòmic, amb una 
pujada objectiva de les borses i altres indicadors. O 
sigui, en termes socials, una forta injecció de moral 
a la població. Els períodes de les agències d’avalua-
ció de medicaments, a Estats Units i a Europa s’han 
accelerat. 

L’endemà el panorama varia una mica, en sentit 
contrari. S’informa que el virus ha evolucionat, que 
s’han detectat noves soques, variants de l’anterior. 
En principi es diu que té una contagiositat més alta. 
Quan s’aporten més dades, sembla que no n’hi ha 
per tant, que el risc de reaccions secundàries és 
petit. I així quan ja som a l’última setmana del mes 
de desembre es comença a vacunar a la població 
general. Es comença per les persones ingressades 
en les residències per a gent gran, i pels qui estan 
més exposats, el personal sanitari. Després ja se-
guiran els demés. 

I apareixen els opositors. Alguns amb opcions 
crítiques ben raonades. Caldria donar més infor-
mació entre les diferències entre les diverses va-
cunes, sobre els procediments d’obtenció, les nor-
mes de conservació en fred, des de la producció 
a l’administració, si han de ser una o dues dosis. 

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2020; 155-157
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També informació sobre possibles efectes secun-
daris en malalts immunodeprimits, per coincidèn-
cia amb altres terapèutiques. Queden apuntats al-
guns problemes. 

Un altre grup està format pels qui fan oposició 
sistemàtica a gairebé tot tipus de vacunes, més 
enllà del Covid-19. El moviment antivacuna no és 
menyspreable. El cas del refús d’alguns pares a va-
cunar els seus fills contra el xarampió és bastant 
conegut i ja porta uns quants d’any de desenvolu-
pament. Després hi ha les persones que sense dis-
cutir amb arguments en contra, fins i tot acceptant 
que la vacuna pot ser útil, no se la volen posat: no 
es volen vacunar. 

Un altre punt que ha estat bastant conflictiu és 
el de la restricció de mobilitat i la tendència a re-
comanar un aïllament, tot i que ara, final d’any, no 
s’ha arribat a la llarga etapa de confinament inici-
al. El problema, el punt central de la discussió, ha 
estat més en el camp econòmic, social, de treball 
i atur, que en el contagi. També en el cas de les 
escoles. Ha arribat a crear una gran tensió política, 
entre el govern central i el d’algunes autonomies. 
Tant la premsa escrita com l’audiovisual, ràdio i 
televisió, han agafat un gran protagonisme, i han 
contribuït a incrementar la confusió entre la gent, 
els possibles contagis. Els discursos entre persones 
amb càrrecs públics significatius, han arribat sovint 
a superar els límits del que marcaria la correcció. 

Sembla que s’ha encarrilat el tema de les resi-
dències per a gent gran. A Catalunya s’ha passat 
la responsabilitat de la gestió i tracte sanitari des 
de la conselleria de Treball a la de Salut, ambdues 
vinculades al mateix partit polític. Era un fet ple-
nament conegut i assumit, que les residències so-
len tenir moltes d’elles una economia deficitària. 
La qualitat dels serveis està per sota del que seria 
correcte en molts casos. Ha calgut el terratrèmol 
dels episodis de mortalitat per crear un ambient 
d’autoculpa, que no sempre es vol reconèixer. La 
supervisió que havien de fer les autoritats sembla 
que no ha estat prou eficient. Això comporta una 
responsabilitat que ara ha sortit a la llum pública, 
tot i que el fet no podem pas dir que fos ignorat. 

Quina és la situació avui? Què cal proposar en-
cara?. Hi ha dos tipus principals d’enfocament dels 
criteris, molt diferents entre ells. Un procura molt 
més per la salut de la població, i l’extinció de la 
pandèmia. O sigui considera com a prioritàries les 
normes de protecció a la salut. L’altra línia defensa 
més mantenir l’equilibri de l’economia, el que com-
porta menys limitació de moviments, quan no la lli-
bertat absoluta, molta més llibertat d’horaris, més 
temps per dedicar a activitats comercials, reunions 
i actes socials. S’acosta més a vida en condicions de 
normalitat, com es podia fer fins el 2019. Però per 
això, per evitar que es consideri igual que abans, 
el propi govern ha íntroduït la noció de “nova nor-
malitat”. 

Hem començat explicant aquests aspectes més 
aviat optimistes, però cal tenir ben present enca-
ra com estem. A més cal tenir en compte que els 
petits períodes de concessió d’un cert marge de 
decisió a la població, significa un traspàs discret de 
responsabilitats. Ara el govern explica la situació, 
les mesures que s’haurien de prendre, i en reco-
mana la seva aplicació, tot i que la responsabilitat 
ja és dels propis afectats (que som tots), i en mig 
encara hi ha les decisions deixades a les comuni-
tats autònomes. 

La massa de la segona onada, expressada en una 
gràfica del mateix tipus de la primera, mostra una 
alçada més alta i constant en la majoria de colum-
nes diàries. Recopilant les dades subministrades 
fins a final d’any, el 30 de desembre, referides a 
tot l’estat espanyol, caldria posar en destacat: a) el 
nombre més alt de casos nous registrats en un sol 
dia és de 22.840, el dia 27 d’octubre. Aquí cal re-
marcar, però, que en aquesta segona onada s’han 
fet moltes més proves diagnòstiques, que perme-
ten  registrar més casos asimptomàtics, que en el 
període anterior. A Catalunya aquest “rècord” de 
registre de casos diaris el trobem el dia 20 d’oc-
tubre, amb 5.541 casos. Aquesta puja va fer que 
el 25 d’octubre tornessin les restriccions de movi-
ments i es declarés altra vegada l’estat d’alarma, 
ara amb menys dificultats que en l’etapa anterior 
del primer brot. 

Editorial
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 Pel costat positiu: a partir del 17 de novembre 
les xifres ja comencen a baixar des d’un màxim 
assolit de 13.295. I sorgeix la nota optimista més 
esperada. Hi ha la notícia que el dia 8 de desem-
bre es vacuna la primera persona en el món. I que 
a partir del 27 de desembre (algun país ho fa una 
mica abans), s’inicia la vacunació pública, a Espa-

nya en personal ingressat en residències per gent 
gran, i en personal sanitari de la mateixa institució. 
I ara cal esperar que els resultats siguin bons. Amb 
dades de 29 de desembre s’accepta que el total de 
casos diagnosticats en el món és de 1.910.218 i el 
de morts a l’estat espanyol (considerant la xifra ofi-
cial), de 50.442 defuncions. 

Editorial
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Vicent Fonollosa i Pla

la medicina és la més humana de les ciències
i la més científica de les humanitats

Edmund Pellegrino

la desHUmaniTZaCió de la mediCina
Seria del tot raonable si algú pensés, en algun 

moment, que reflexionar sobre la deshumanització 
de la medicina és caure en una flagrant contradic-
ció, ja que: “no és la Medicina la més humana de 
les ciències”? És més, cabrien pocs dubtes en cata-
logar a la deshumanització de la Medicina com un 
incontestable oxímoron. 

És patent la cada vegada major necessitat per-
cebuda d’humanitzar la Medicina. Són clars els 
signes de la seva deshumanització en l’actualitat, 
així com també, la proposta d’iniciatives a diversos 
nivells, que intenten recuperar el sentit humà de la 
Medicina i la humanització de la pràctica mèdica. 
Com a conseqüència de la pressió i de l’atenció a 
la part de ciència-tecnologia s’afecta d’una manera 
considerable la relació metge-pacient i es fa evi-
dent: una desmotivació de professionals de medi-
cina, que s’enfronta al conflicte de vocació davant 
l’eficiència.

En els últims temps, la moderna gestió sanitària 
ha ocasionat que els individus hagin anat quedant 
diluïts en la col·lectivitat; que els pacients s’hagin 
transformat en clients; que els metges siguin ara 
«proveïdors de serveis»; que la pràctica mèdica es-
tigui més basada en evidències, però molt poc en 
preferències; que la selecció dels futurs metges es 
basi només en el seu expedient acadèmic, sense 
tenir en compte altres actituds i aptituds essencials 
per a la pràctica mèdica; o que les noves tecnolo-
gies estiguin transformant els pacients en e-paci- 

 
 
 
 
 
 
ents. Possiblement molts dels canvis assenyalats 
hagin contribuït a aconseguir un sistema sanitari 
més efectiu i eficient, però més deshumanitzat.

 Altruisme, compassió, afabilitat i respecte, són 
els valors que millor representen la part substanti-
va dels drets dels pacients i de la dignitat humana. 
Aquests atributs, que constitueixen la identitat de 
l’exercici mèdic, són concordants amb la missió i 
cultura de servei a la societat que coneixem com 
professionalisme, i reflecteixen el nostre compro-
mís amb l’ humanisme des d’una perspectiva ètica 
i de responsabilitat social. 

La realitat de la deshumanització de la Medi-
cina

La deshumanització de la medicina contemporà-
nia no és un fenomen aïllat, ja que la medicina és 
part de la civilització, estant supeditada a les ma-
teixes crisis globals que afecten la humanitat sen-
cera. Es donen, però, unes causes “intrínseques” 
de la deshumanització de la medicina, específiques 
de la cura de la salut com són: l’afebliment de la re-
lació metge-pacient, el cientificisme i la tecnologia 
exagerats, un pensament reduccionista (el pacient 
és percebut exclusivament en termes científics), el 
que condueix al tractament no de la persona, sinó 
dels seus òrgans malalts, la sobre-especialització i, 
fins i tot, a exigències de rendibilitat

Sens dubte, els beneficis derivats del desenvo-
lupament científic han estat inqüestionables en 
resposta als problemes de salut més complexos, 
però també han comportat cert peatge forçós: el 

Resum del discurs d’ingrés d’acadèmics numeraris

reFleXions soBre la desHUmaniTZaCió de la mediCina i la 
HUmaniTZaCió en l’ensenyamenT de la mediCina

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2020; 158-162
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metge ha necessitat subespecialitzar-se per domi-
nar àrees concretes de disciplines d’extensió cada 
vegada més gran. En conseqüència hem assistit a 
un detriment de l’atenció integral del pacient, de-
satenent altres dimensions de possible repercussió 
de la malaltia en la biografia personal1. 

La Medicina: una ciència deshumanitzada?

Però sorgeix una pregunta a la vista de com ha 
evolucionat la medicina: La medicina científica im-
plica deshumanització? Els coneixements científics 
estan en constant evolució i s’han incrementat fins 
a límits insospitats. En aquest escenari cal pregun-
tar-se si aquest esforç científic haurà pogut provo-
car un abandonament dels aspectes personals; i 
el que és també molt important, si el malalt i els 
professionals han notat les mancances en aquest 
aspecte. És a dir, si s’ha “deshumanitzat” la medi-
cina en una certa mesura. El model “científic pur”, 
l’exemple paradigmàtic pot ser el moviment de la 
Medicina basada en l’Evidència (MBE), té grans ris-
cos si s’analitza des de la perspectiva individual del 
pacient, ja que no sempre s’ajusta als casos parti-
culars. A la pràctica, el anys de practicar la MBE, 
ens han ensenyat que les dades de la vida real no 
sempre van plegades als seus principis2, 3.

En conseqüència, una medicina centrada en el 
pacient esdevé, en el moment actual, en una ne-
cessitat, a la meitat de camí entre la MBE i la me-
dicina basada en l’afectivitat, i amb un important 
exercici de ponderació entre els coneixements ci-
entífics i la consideració personal del malalt. La ci-
ència mèdica, la medicina puntera, exigeix   un nou 
humanisme. 

La deshumanització de la medicina: un risc “evi-
dent” de despersonalització

Gordon Guyatt va publicar, el 1992, “Un nou en-
focament per ensenyar i practicar la medicina” a 
The Journal of American Medical Association, que 
va tenir una certa revolució conceptual en medi-
cina4. Tot això va configurar la base del paradig-
ma conegut com “Medicina Basada en l’Evidèn-
cia” (Evidence-based medicine working group). Si 
s’analitza, però, la MBE comporta dues limitaci-

ons fonamentals: els experiments es realitzen en 
condicions ideals (que sovint no reprodueixen, la 
complexitat de la pràctica clínica habitual) i partei-
xen sempre d’una hipòtesi (i això fa que, sovint, es 
parteixi també d’una solució ). En canvi si invertim 
els termes i passem a l’Evidència basada en la Me-
dicina es reivindica l’humanisme mèdic al prendre 
decisions compartides amb el concurs del pacient. 
I això implica compaginar la medicina científica, 
basada en evidències, amb la medicina humanista, 
centrada en el pacient. 

Al llarg de la segona meitat de segle XX i en el 
que portem del XXI s’ha insistit en la tesi que la tec-
nologia, en concret l’ús de dispositius mecànics o 
digitals, és la principal causa de despersonalització 
de la relació entre ser humans i, particularment, 
un dels motius de la deshumanització de l’assistèn-
cia mèdica. No obstant això, la despersonalització 
del ésser humà malalt en la pràctica moderna és 
multifactorial i, en molts casos, deguda a distan-
ciament del metge del pacient, en un model de 
producció industrial de serveis sanitaris, l’excessiva 
confiança en la tecnologia, l’èmfasi en l’eficiència i 
l’estandardització. Des d’aquesta òptica, les tecno-
logies actuals són la conseqüència, i no la causa, 
d’un pensament despersonalitzador, dominant en 
les societats actuals. 

Amb els avenços tecnològics, potser el metge 
pugui dedicar més temps a la part més noble de la 
seva professió, aquesta part que mai podrà fer una 
màquina. Serà llavors el moment de poder oferir 
una major dedicació a la persona malalta, al factor 
humà de la relació metge-malalt, que té en la pa-
raula el determinant més conspicu per recuperar la 
humanització perduda. I de nou sorgeix el vell, i de 
vegades no ben ponderat, aforisme hipocràtic que: 
“cal tractar malalts i no malalties”.

S’ha fet evident la necessitat de rearmar els 
professionals sanitaris en aspectes com ara l’ètica 
en la seva pràctica professional, el que no és sinó 
expressió de la necessitat d’emprendre la seva re-
humanització. Així s’ha entès també en el si de la 
professió, quan d’ella s’eleva un clam que apel·la a 
la necessitat de centrar l’exercici de la pràctica mè-
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dica en el pacient, quan es reivindica la necessitat 
de recuperar els principis humanistes que sempre 
han il·luminat l’exercici de la medicina a la forma-
ció dels joves que s’instrueixen a les aules univer-
sitàries5. 

La humanització de la medicina: un retroba-
ment amb el pacient

A la segona meitat de segle XX hem deixat de 
banda el model paternalista de la medicina, en la 
qual s’imposava el criteri del metge per passar a un 
model que persegueix establir una decisió mèdica 
que conjugui el saber i l’experiència del metge amb 
els valors i desitjos del pacient. Es dona una relació 
més clarament participativa, que es fonamenta en 
l’exercici de l’autonomia del pacient, i en la forma 
de prendre decisions, que es concreta, en els úl-
tim temps, en la necessitat de personalització de 
l’atenció un cop rebuda tota la informació neces-
sària, i la presa compartida de les decisions com a 
procés interpersonal, 

Una característica de la nova medicina és el re-
descobriment de la variabilitat individual. S’ha afir-
mat que l’objectiu de la “medicina de precisió” és 
incorporar la variabilitat individual que prové dels 
gens, l’ambient i els estils de vida Però els individus 
no només es distingeixen per la seva variabilitat bi-
ològica, sinó també per les seves característiques 
psicològiques, socials, culturals i econòmiques. 

Parlar d’humanització de la medicina és, ni més 
ni menys, recobrar la finalitat de la medicina. Em-
fatitzar la seva raó de ser i reenfocar el seu objectiu 
tornant al pacient, tornant al que dóna sentit a la 
seva tasca, al bé intern de l’assistència, recuperant 
així la seva legitimitat. Què pot significar la huma-
nització de la medicina? Una medicina humanit-
zada seria més aviat la qual és capaç de desenvo-
lupar sistemes adaptats als pacients, escoltant les 
seves necessitats des d’una perspectiva global, en 
la qual es contemplin diversos aspectes: físics, psí-
quics, emocionals, afectius, espirituals, culturals, 
etc. I també la que formi i impulsi a professionals 
compromesos amb relacions clíniques basades 
en la comunicació i en la recerca d’una presa de 
decisions compartida, trobant un equilibri entre 

la informació i el coneixement tècnic, i els valors i 
preferències dels pacients. L’abordatge, però, de la 
humanització no només afecta el professional sinó 
que ha d’impregnar múltiples aspectes: relació del 
professional, institució sanitària i /o administració.

La pràctica mèdica és, per la seva pròpia índole 
i en la seva millor versió, un exercici actiu de com-
passió i solidaritat. La compassió, una exigència 
professional i moral davant de qualsevol malalt, 
ens descobreix en una posició de proximitat a l’al-
tre i en disposició d’ajuda. Aquesta compassió no 
s’ha d’entendre, en cap cas, com condescendèn-
cia, sinó com la capacitat de compadir el patiment 
dels qui es reconeixen recíprocament. En aquest 
sentit, es pot indicar que el canvi més urgent és 
el cultural, un canvi que ajudi els professionals a 
entendre al pacient com a persona, a entendre les 
seves circumstàncies, les seves preocupacions, les 
seves necessitats, i tot això sense fer cap suposició. 
Es tracta d’un canvi profund en la manera d’enten-
dre la professió, un canvi que només serà possible, 
quan, entre molts altres, l’educació mèdica, l’en-
senyament de la Medicina, es transformi i també 
estigui centrada en el pacient.

la HUmaniTZaCió en l’ensenyamenT de la 
mediCina 

El segle XX ha significat una transformació im-
portant en l’ensenyament de les disciplines de 
l’àmbit de les ciències de la salut. Arran de l’infor-
me Flexner6 els estudis de medicina es configuren 
sobre la base de les diferents disciplines científi-
ques que caracteritzen la seva pràctica. El desen-
volupament posterior d’aquestes disciplines i la 
progressiva caracterització de les decisions clíni-
ques com a fruit dels resultats experimentals, han 
allunyat la formació dels professionals sanitaris de 
l’adquisició de competències tan importants com 
són totes aquelles relacionades amb la persona 
atesa i amb els propis col·legues. Com a resultat de 
tot això tenim una pràctica que dóna cada vegada 
menys importància al tracte humà. 

Les profundes transformacions socials, econò-
miques i polítiques del món actual obliguen a una 
redefinició i innovació permanent dels models edu-

Vicent Fonollosa i Pla



161Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 35, número 4, Octubre - Desembre 2020  - ISSN: 1133-32866

catius en què s’harmonitzen les necessitats dels 
discents amb les responsabilitats dels docents, en 
un procés en què tots dos àmbits, acadèmic i sa-
nitari, es trobin implicats i compromesos. Alguns 
estudis suggereixen que ocorre una transformació 
dràstica en l’estudiant de medicina durant el seu 
procés de formació. En els primers anys la majoria 
desborda entusiasme i idealisme per ser metge, 
però, amb el passar dels anys, l’idealisme sembla 
oblidar-se i s’inicia un procés de “deshumanitza-
ció” en què el pacient passa a ocupar un paper se-
cundari en la pràctica mèdica7, 8. 

Humanitzant els plans d’estudi

Els actuals plans d’estudi s’han configurat -en el 
millor dels casos- al voltant de unes competències 
que l’alumne ha d’aconseguir a l’acabar el grau de 
medicina. Algunes es quedaran antiquades i sense 
utilitat en un futur. En canvi, hi ha algunes habili-
tats que estaran vigents durant la pràctica totalitat 
dels anys d’exercici professional. Una d’aquestes 
àrees són les competències relacionades amb l’hu-
manisme. 

La percepció dels alumnes és que l’ensenya-
ment de la medicina en el moment actual no té 
una dimensió humana. Humanitzar la medicina in-
cloent continguts propis de les humanitats: sobre 
les competències, destacant aquelles més pròpies 
de l’humanisme mèdic; sobre el procés educatiu 
procurant un ensenyament humanitzat i sobre els 
resultats, vetllant per mantenir el perfil de metge 
humanista, que no és tant un metge enciclopèdic 
sinó un metge portador de valors humans i 
coneixedor dels mateixos i de la seva aplicació. 
Al nucli d’aquesta estratègia d’humanitzar la me-
dicina s’ha de col·locar com a punt de partida la 
dimensió personalista del metge i la individualitat 
del pacient. 

Molts són els aspectes que perfilen els prin-
cipis de l’humanisme mèdic: dignitat, llibertat i 
responsabilitat en l’exercici de la professió. I tot el 
que porta inherent la relació metge-malalt: com-
passió, empatia, comprensió, humilitat, trobada 
amb l’altre, secret i autonomia, confiança i respec-
te mutu. 

Valors que han d’adquirir els estudiants de me-
dicina

 Són molts els coneixements que ens arriben i 
el període de formació a la facultat de medicina 
és limitat. I en decisions no sempre encertades: 
l’hegemonia de la tècnica desplaça la formació 
humanista i ètica. Es necessita obrir camins per a 
un nou perfil d’humanisme mèdic capaç d’harmo-
nitzar els avanços cientific-tècnics amb les neces-
sitats reals de les persones. Diem harmonitzar i no 
equilibrar: no es tracta de contrarestar la tècnica, 
sinó d’harmonitzar-la amb l’humanisme. 

Les qualitats que ha de tenir un metge han estat 
assenyalades, amb notable autoritat, per Ronald 
Harden; coneixements, mètode clínic, habilitats 
i capacitat per abordar procediments clínics. Així 
com: actitud correcta de la relació metge pacient, 
actituds favorables en el sistema sanitari, actituds 
morals i afectives, i actituds professionals i perso-
nals9, 10 . Dels diferents resultats d’aprenentatge 
que es desprenen del pla de Bolonya, els estudiants 
han de conèixer i aplicar els valors professionals 
d’excel·lència: altruisme, responsabilitat, integritat 
i honestedat en la seva pràctica mèdica, reconei-
xent la necessitat de mantenir la competència pro-
fessional i respectar l’autonomia dels pacients, les 
seves creences i la seva cultura11. Així, doncs, a la 
pregunta de quins són els valors que han d’adquirir 
els estudiants de medicina podria indicar de ma-
nera esquemàtica: atenció centrada en el pacient 
(altruisme, empatia), respecte a l’autonomia de la 
persona atesa, compromís amb la professió (pro-
fessionalisme) i responsabilitat social (sostenibili-
tat de sistema).

L’ensenyament de la medicina centrada en la 
persona malalta

Si considerem que la medicina centrada en el pa-
cient és el model que hem d’emprar en la nostra 
professió mèdica, el procés de formació del futur 
metge s’ha de impregnar dels principis i capacitats 
que caracteritzen aquest model. Capacitats com: 
comprensió, compassió, capacitat de procurar cu-
res, d’afrontar el dolor o enfrontar-se a la mort són 
pròpies del metge. El mateix que ho són certes ac-
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tituds com responsabilitat, solidaritat, gratitud o 
respecte. L’ensenyament dels valors propis de la 
professió és imprescindible si volem assolir un mo-
del centrat en la persona. La Association of Ameri-
can Medical College ha assenyalat a l’any 2015 que 
l’ensenyament dels valors de la professió ha de ser 
precoç en el pla d’estudis. En frase de W, Osler: 
“Veure malalts sense estudiar és com navegar sen-
se carta de navegació, però estudiar sense veure 
malalts és com no haver sortit mai a navegar”. 

Un model a seguir: l’exemple del professor

El professorat com un model de valors i d’acti-
tuds és un altre factor del l’ensenyament centrat en 
el pacient. Un ensenyament humanitzat requereix 
mostrar i demostrar l’humanisme mèdic a través 
del comportament del professor. Doncs bé, si el 
punt de partida per a humanitzar la medicina és la 
trobada amb el malalt, l’educació mèdica centrada 
en el pacient ha de conrear, com a camí per 
humanitzar la medicina, la trobada del professor 
amb l’alumne i d’aquest amb el malalt, com a me-
canismes impulsors de l’humanisme mèdic. 

El modelatge és la millor metodologia per mos-
trar i inculcar actituds, conductes i valors profes-
sionals als estudiants12. El bon exemple educa, 
així com deforma el mal exemple. Actuar al costat 
del malalt veient com es fa, calcant les passes de 
professor, permet incorporar actituds i comporta-
ments que delineen l’estil professional futur. I són 
els estudiants els que, al veure aquests valors en-
carnats en un professor, sentiran admiració, res-
pecte i credibilitat cap als docents13. L’excel·lència 
també s’aprèn i s’ensenya amb l’exemple, amb un 
exemple digne d’estima. Aquest aprenentatge, en 
la seva forma més simple, és un exercici de mimesi, 
d’imitació.

 Així, doncs, podríem dir que l’educació mèdi-
ca actual està condicionada pels nous escenaris, 
pels diferents mitjans emprats, per la diversitat 
d’agents implicats, pels variables continguts dels 
plans d’estudi, pels nous recursos educatius i mate-
rials. Hi ha que tenir present, en fi, que la formació 
del grau de medicina ha de considerar en el futur 
immediat una transformació que permeti educar 

els futurs professionals en els valors humanístics, 
sense que això impliqui deixar de considerar les al-
tres disciplines des de les seves bases científiques 
y experimentals.
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Josep Maria sERRa i REnoM 

PaRaulEs Clau: Lipofilling, Stem cells, Fracció estromal 
vascular

L’any 1992 “quan” em vaig fer càrrec de la direc-
ció del servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de 
l’Hospital Clínic, els pacients afectats de VIH pre-
sentaven una atròfia facial deguda als retrovirals. 
Per pal·liar aquesta atròfia facial es feien servir 
materials de farciment com la silicona, Bioalcamid, 
Goretex... i es produïen sèries infeccions i defor-
mitats facials molt importants, inclús amb úlceres 
i seqüeles molt serioses. Vam decidir no utilitzar 
cap material de farciment que ocasionen aquests 
problemes però els malalts tenien una afectació 
psicològica amb un estigma molt evident de que 
patien aquesta malaltia i vàrem decidir buscar un 
material que fos compatible, versàtil, que fos natu-
ral i per això vàrem decidir fer servir el teixit adipós 
mitjançant la tècnica de un professor meu Sidney 
Coleman. 

Coleman prenia la grassa amb una cànula de 
2mm, feia la aspiració amb una xeringa de 10cc. 
després centrifugava la grassa a 3000 revolucions 
durant 5 minuts. Dins de la xeringa es feien 3 ni-
vells: a un nivell inferior sang, al mig els lipomes i 
a dalt hi havia l’oli de la grassa trencada i llavors es 
buidava la sang i els àcids grassos trencats i els lipo-
mes ja nets es passaven a una xeringa d’1 mil·lilitre 
i amb una cànula s´injectava fent túnels a diferents 
nivells fins omplir tota la zona deprimida de les gal-
tes. Coleman deia que aquesta greix es reabsorbia. 

Els pacients amb VIH, que patien aquesta atrò-
fia facial a la cara i també a les extremitats supe-
riors i inferiors, tenien grassa en altres zones, per 
exemple a nivell del clatell, a nivell de la part alta  
 

 
 
de la espatlla amb coll de búfal o be inclús a l’àrea 
suprapúbica.

Nosaltres vam decidir fer un protocol que con-
sistia en extreure la grassa d’aquesta zona amb 
la cànula roma de Coleman i amb el buit produït 
per una xeringa de 10 cc, centrifugaven la grassa 
seguint el protocol de Coleman i la injectaven a la 
zona atròfica de les galtes. El resultat estètic era 
molt satisfactori però degut a que Coleman deia 
que la grassa es reabsorbia vam fer una protocol 
en el qual cada 3 mesos es repetiria la lipoinjecció 
Els pacients es deien els uns als altres que estaven 
contents perquè l’aspecte estètic era bo i venien a 
fer-se el tractament de lipofilling. Venien una vega-
da i després ja no venien mes.

Al cap d’un any vaig decidir repassar tot el que 
havíem fet, es tractava  de més de 100 malalts i 
es va decidir fer una revisió amb tots ells. Va ser 
bastant difícil aconseguir que aquests malalts vin-
guessin a revisió. Quina va ser la nostra sorpresa 
que aquest pacients que només havien rebut un 
tractament al cap d´un any estaven molt bé. No 
solament s´havia mantingut la grassa sinó que a 
més a més havia millorat molt la qualitat de la pell. 
Aquesta observació es contradeia amb tot el que 
s´havia escrit fins ara sobre la injecció de la grassa.

Vàrem decidir valorar què passava amb aquesta 
grassa i vaig dirigir la tesi doctoral d´un molt bon 
col·laborador, el Dr. Joan Fontdevila. Un cop efec-
tuada la lipoinjecció realitzaríem un escàner trans-
versal a nivell de l’espina nasal per poder mesura 
bé l´àrea a la que havien injectat la grassa. Després 
als tres mesos se li feia un nou escàner i es veia que 
el volum havia disminuït una mica, als 6 mesos es 
repetia l’escàner i el volum ja havia augmentat una 
mica respecte als 3 mesos, i a l’any el volum esta-
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va exactament igual que com l’havíem injectat al 
primer cop. Això ens va interessar moltíssim i vam 
sistematitzar aquest protocol en el qual faríem una 
sola injecció de lipofilling a nivell de les galtes i ho 
valoraríem amb aquesta tècnica d’escàner, fent la 
secció transversal a nivell de l’espina nasal. 

Aquesta tècnica la vam publicar a la revista Plas-
tic and Reconstuctive Surgery, a varios capítols de 
llibre, vàrem demanar un projecte FISS que ha estat 
fruit de 3 tesis doctorals, a més a més la fundació 
nordamericana de cirurgia plàstica ens va donar el 
premi Sherry Aston a l’any 2007(1).

En l’observació dels nostres malalts vam veure 
que no només es mantenia el volum sinó que a 
més a més millorava molt la qualitat dels teixits. 
Per un costat obteníem l’efecte de farciment degut 
a la grassa però per altra part teníem l’efecte de 
regeneració dels teixits degut a la fracció estromal 
vascular (Stem cells). Per això vàrem decidir apli-
car aquestes propietats del teixit adipós en moltes 
més àrees de la cirurgia reparadora. 

En primer lloc vam pensar amb la cara, amb el 
rejoveniment facial. Les tècniques de rejoveniment 
facial es podrien dividir en 3 grans grups, un primer 
grup que fan una gran dissecció cutània i després 
estirament i finalment seccionar la pell sobrant i 
treuen la que sobra. En principi es pot obtenir un 
bon resultat però és a curt termini. A més a més 
aquesta pell que desenganxem tant i estirem, a la 
llarga, l´envellim. 

Un segon grup de tècniques que es basen en 
la dissecció d´un pla subcutani que rep el nom de 
SMAS, que és l’acrònim de Superficial Múscul apo-
neurotic System, aquest és el que rep la tracció i 
es treu la pell que sobra però amb aquesta tècnica 
queda la cara molt rígida i sense expressió. Vàrem 
fer un estudi amb cadàver en el qual s´injectava 
l’artèria facial transversa i després es feia una riti-
dectomía. La pell quedava molt ben vascularitzada 
amb un bon plexe vascular però el SMAS només te-
nia perforants que anaven cap a la pell o sigui és un 
teixit bastant avascular que serveix per traccionar 
però que fa fibrosis. 

Per tot això vàrem descriure una tècnica de fer 
molt poca dissecció de la pell, només dissecció a 
sobre de la glàndula paròtida fent una inserció pre-
auricular i fins a darrere de l’orella. A continuació 
fèiem una U invertida del SMAS que arribava fins al 
múscul esternocleidomastoideo i platisma i llavors 
traccionàvem aquest penjoll i el suturàvem cap a 
la mastoide amb el qual ens traccionava molt bé 
el platisma, ens corregia la flaccidesa del coll i des-
prés es suturava la zona donant del SMAS sobre de 
la paròtida i això traccionava i corregia el plec na-
sogàstric i tot el plec al voltant de la boca. 

A continuació s´extreia la pell que sobrava que 
era molt semblant a quan fèiem una dissecció més 
gran, però el gran avantatge de la meva tècnica era 
que no desenganxaven el SMAS i que tota la part 
central de la cara podrien després nodrir amb tei-
xit adipós i amb la fracció estromal vascular(2). Era 
necessari fer diferents tipus de grassa, de diferents 
gruixos: a la grassa clàssica que fèiem amb la cà-
nula de coure li vàrem donar el nom de Microfat. 
Després aquesta grassa la passàvem d’una xeringa 
a una altra 40 vegades i quedava molt més líquida, 
i li vam donar el nom d’Emulsió. I després aquesta 
Emulsió la vam filtrar amb un filtre en que només 
passaven 20 nanomicres, amb lo qual només pas-
saven les cèl·lules de la fracció estromal vascular 
i no passava el teixit adipós i això li vam donar el 
nom de Nanofat. 

Llavors amb aquests 3 tipus de grassa ens vam 
dedicar a fer el rejoveniment de tota la part central 
de la cara: a nivell del front injectàvem emulsió a 
les arrugues i a la pell. A nivell de les arrugues de 
l’entrecella injectàvem microfat amb profunditat 
i emulsió amb superfície, al voltant de les parpe-
lles tot el que feien les ulleres injectàvem emulsió i 
tot el que era el canal de la llàgrima (els americans 
l´anomenan Tear Trough) injectàvem microfat en 
profunditat entre el múscul elevador del nas i el 
múscul orbicular i després a tota la pell més fos-
ca de la parpella li injectàvem nanofat a la dermis. 
Totes aquestes tècniques les vàrem publicar en un 
llibre editat per Springer en llengua anglesa i tam-
bé traduït al rus. (3)

Josep Maria serra i Renom
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Degut a tenir un doble efecte, per un costat ser 
teixit de farciment degut a la grassa però també te-
nir una capacitat regenerativa degut a la fracció es-
tromal vascular, vam decidir fer servir aquest tipus 
de lipoinjecció amb moltes altres zones topogràfi-
ques del cos per diferents problemes. L’amputació 
de la mama causa grans alteracions psicològiques a 
la dona, i no queda curada fins que la seva imatge 
corporal queda restablerta. No aconseguim fer una 
mama però si s’aconsegueix donar-li un aspecte 
que ella s´oblida de la malaltia i es veu i s’accepta, 
es vesteix bé, i pot anar a la platja amb banyador i 
pot anar-se a comprar vestits. Dintre de la recons-
trucció mamaria, l’ideal seria poder fer servir una 
pròtesis però dins de la bibliografia internacional 
sempre s’ha dit que si s’havia de fer radioteràpia 
no es podia posar pròtesis perquè la pell es retreia, 
s’encapsulava, donava molts problemes i la tècnica 
es fer servir un penjoll que pot ser de l’esquena, del 
múscul dorsal ample o del ventre, del múscul rec-
te abdominal, el penjoll TRAM: Transversus Rectus 
Abdominos Múscul o DIEP: Deep Inferior Epigastric 
Pericle que és també la part d’ una illa abdominal 
però vascularitzat per una artèria, o altres penjolls 
d´altre zones el GAP que és a la regió glútia, etc 
però són cirurgies grans. 

Existeix la teoria que quan hi ha que irradiar no es 
poden utilitzar pròtesis, l’avantatge d’utilitzar prò-
tesis és que no tenim que sacrificar teixits d’altres 
llocs. Per això nosaltres vàrem posar en marxa una 
tècnica que vàrem publicar en la revista americana 
de cirurgia plàstica (4). Aquesta tècnica consisteix 
en crear un pla subcutani entre la pell i la pròtesis 
amb grassa i amb la fracció estromal vascular amb 
la qual cosa millora molt la vascularització i pal·lia 
els efectes de la radioteràpia. Amb aquesta tèc-
nica evitem que es formin càpsules grans perquè 
la fracció estromal vascular ajuda a que millori la 
qualitat dels teixits. Aquesta tècnica descrita per 
nosaltres s´ha popularitzat i els italians li han do-
nat el nom de lipobed que és el que es coneix a 
nivell internacional però vam ser nosaltres els que 
ho vam posar en marxa. La tècnica que efectuem 
depèn si es reconstrucció primària o reconstrucció 
diferida. 

En la reconstrucció primària col·loquem l’expan-
sor en el mateix moment que s´ha efectuat la mas-
tectomia i el col·loquem sota el múscul pectoral 
major,  és una tècnica nostra que també la vam pu-
blicar en el annals of Plastic Surgery de l’any 2004 
(5).

Aquesta tècnica consisteix en fer una des-in-
serció del múscul pectoral en la sisena, cinquena 
i quarta costella i després col·locar l’expansor sota 
el múscul i suturar la vora lliure del múscul al llavi 
inferior de la ferida de la mastectomia i després ja 
tancar la pell, d’aquesta manera queda l’expansor 
recobert pel múscul els quadrants superiors, i els 
quadrants inferiors queden coberts amb el penjoll 
cutani inferior, d’aquesta manera quan ja la cicatriu 
cura es comença a expandir l’expansor. Després al 
cap de dos mesos la pell ja ha cedit i s´ha format 
una càpsula al voltant de l´implant. 

En el segon temps fem una incisió a l´extrem 
lateral de la cicatriu de la mastectomia, extraiem 
l´expansor i col·loquem la pròtesi definitiva i fem 
lipofilling a tota la mama, els quadrants superiors 
entre la pell i el múscul i els quadrants inferiors 
entre la pell i la càpsula neoformada i d’aquesta 
manera aconseguim una mama molt harmoniosa, 
no hem tingut que realitzar cap més cicatriu. En 
aquest segons temps que ja col·loquem la pròtesis 
definitiva, fem també la reconstrucció del complex 
arèola mugró. 

En la reconstrucció diferida, quan la pacient ja 
ve amb la mastectomia feta, lo habitual és obrir 
tota la cicatriu de la mastectomia i col·locar l’ex-
pansor i deixar-ho desinflat, si fem aquest pas no 
podem inflar i hem d’esperar que cicatritzi tot, en 
canvi nosaltres fem una incisió lateral a nivell de 
la línia axil·lar en la cicatriu de la mastectomia i 
amb un retractor que hem descrit nosaltres “ser-
ra Renom Endoscopic Retractor System”( tenim 5 
patents als Estats Units) (6) fem una butxaca, amb 
ajuda de l´endoscòpia, sota el múscul pectoral ma-
jor i després els quadrants inferiors sota del plànol 
subcutani i col·loquem l´expansor, i degut a que la 
cicatriu és lateral el podem omplir completament 
en el mateix acte quirúrgic i fem el lipofilling en els 

Utilització de la fracció estromal vascular, Stem Cells del teixit adipós en cirurgia regenerativa
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quadrants superiors entre la pell i el múscul pec-
toral. A la vegada fem la simetrització de la mama 
sana realitzant la pèxia o la reducció així la pacient 
surt de quiròfan amb els dos volums iguals. Aques-
ta tècnica també es nostra i la vam publicar en el 
Annals of Plastic Surgery (7). Després esperem un 
temps i quan portem 3 mesos que s’ha format la 
càpsula elàstica al voltant de l’implant, hem de col-
locar la pròtesis definitiva, fem una incisió lateral, 
retirem l’expansor i col·loquem la pròtesis i després 
ja podem fer lipofilling de tots els quadrants inferi-
ors entre la pell i la càpsula neoformada. D’aquesta 
manera aconseguim fer reconstruccions mamàries 
amb expansors i pròtesis en mames que han estat 
irradiades.

 Aquesta tècnica d’utilitzar Stem Cells també 
l’hem emprat en altres camps, en el camp de la re-
construcció del lligament creuat, en genolls de fut-
bolistes. El Dr. Cugat ens va demanar obtenir Stem 
Cells, ens va sorprendre que al ser joves futbolistes 
semblava que no hi havia grassa però vam fer la 
lipoextracció. Després es van tractar aquest teixits 
amb col·lagenasa fen la digestió enzimàtica amb 
el Citori aconseguim rescatar el mateix nombre de 
Stem Cells que en pacients que tenien més teixits 
gras. I després el Dr. Cugat va utilitzar aquestes cèl-
lules per injectar-les en els lligamens creuats dels 
genolls amb molt bons resultats(8). Això va estar 
publicat en diverses revistes científiques i també es 
va ressenyar en el New York Times.
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1. inTrodUCCió: 
la persona:

La meva trajectòria vital durant aquests 61 anys 
ha passat per molts camins. En tots aquests ca-
mins he tingut la sort de trobar mestres o amics 
que m’han guiat. A tercer de Medicina vaig fer el 
descobriment que marcaria la meva vida i que va 
ser l’ assignatura d’ Oncologia Radioteràpica a on 
vaig tenir com professors a Albert Biete i a Jordi 
Craven-Bartle, que han sigut i són, mestres i amics. 
En aquell moment vaig descobrir l’ especialitat que 
volia fer, l´Oncologia Radioteràpica i vaig entrar d’ 
intern a aquest departament de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau des de tercer curs fins aca-
bar la carrera. Em vaig presentar al MIR, obtenint 
el número 88 de tot Espanya, i vaig ser conseqüent 
amb la decisió presa anys abans de fer la especia-
litat d’Oncologia Radioteràpica en el Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. 

I aquí tinc el primer gran encert de la meva vida 
professional, el fet d’haver escollit la especialitat 
d’ Oncologia Radioteràpica a l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. Vaig completar la meva formació 
amb estades a l’estranger per a finalment incorpo-
rar-me primer com adjunt d’Oncologia Radioterà-
pica en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau l’any 
1988 i després com cap clínic l’any 1996, sota la 
direcció del Dr. Craven-Bartle.

El segon gran encert va ser quan em vaig incor-
porar com Cap de Servei d’ Oncologia Radioterà-
pica a l’Institut Català el 17 de febrer de 1997, on 
treballo des de llavors i he pogut desenvolupar tots 
els meus projectes professionals. 

Finalment, El tercer gran encert professional va 
ser la docència, amb la meva incorporació formal 
a la Universitat de Barcelona (UB), primer com a 
professor associat, després professor titular l’any 
2006, i finalment Catedràtic l’any 2017. 

I tot això combinat amb el treball amb l’ONCO-
BELL (programa de l’IDIBELL) on tenim un grup que 
fa recerca translacional, i col·laboracions amb la 
Fundació IMOR per un cantó i la AECC -Catalunya 
Contra el càncer (on soc President del Comitè Tèc-
nic de Barcelona) per un altre, on hi han excel·lents 
professionals als quals tinc d’agrair i felicitar per la 
tasca que estan fent.

l’especialitat:

En tota la meva trajectòria personal i professi-
onal, he sentit l’Oncologia Radioteràpica com una 
especialitat mèdica (el pacient oncològic i el seu 
tractament global), tècnica (amb la seva contínua 
innovació tecnològica), quirúrgica (amb la Bra-
quiterapia), investigadora (amb la recerca clínica 
basada en assajos clínics i la recerca translacional 
basada en l’efecte de les radiacions a nivell immu-
nològic, molecular i bioquímic), transversal ja que 
engloba qualsevol tumor sòlid del nostre organis-
me, i finalment una especialitat on les decisions 
multidisciplinars són essencials per oferir el millor 
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tractament oncològic i personalitzat a cada paci-
ent. 

el lideratge:

El lideratge ha d’estar basat en els èxits però so-
bre tot en la capacitat de gestió d’equips de perso-
nes amb un objectiu comú. A més, aquest lideratge 
ha de permetre el desenvolupament professional 
de totes les persones del teu equip. És fonamen-
tal atraure i envoltar-se de talent i de transmetre 
la passió per l’especialitat. El potencial d’un equip 
humà és molt més gran si permet el creixement 
professional i humà de cada un dels seus membres, 
guiant-los a bon port. A títol d’exemple, m’omple 
de satisfacció el saber que la referència en Llatino-
amèrica per l’àmbit de l’Oncologia Radioteràpica 
és l’ICO i els seus professionals, i que molts dels re-
sidents i dels especialistes d’aquest continent han 
passat pel nostre departament per a completar la 
seva formació. 

2. l’onCologia radioTerÀpiCa QUe Tenim 
aVUi:

Visió mèdica:

El pacient Oncològic requereix no solament trac-
taments punters, en aquest cas en relació a l’àm-
bit de la radioteràpia, sinó també un tracte humà 
i un tractament mèdic adequat a les necessitats 
de cada pacient. A l’ICO, aquesta visió integral 
del tractament oncològic em va portar a liderar 
un grup de professionals centrats en els pacients 
amb necessitats d’atenció oncològica, a banda de 
la seva expertesa en tractaments de radioteràpia. 
Aquests oncòlegs tenim la determinació de curar 
els malalts, i si això no és possible, la d’oferir als 
pacients la millor atenció oncològica. 

Visió humana:

La part humana d’un metge és essencial, però 
em permeto dir que en l’àmbit Oncològic la part 
humana de l’Oncòleg és encara més important. 
Molts dels pacients intueixen la gravetat del seu 
procés, i la manera d’informar, la mirada directa, el 
compromís, la humanitat i la sensibilitat són essen-
cials pel pacient. 

Visió Tecnològica: 

La radioteràpia es basa en la utilització de radi-
acions ionitzants pel tractament de tumors gene-
ralment malignes. La radioteràpia es pot utilitzar 
sola, combinada amb la cirurgia (pre-operatòria 
com per exemple en tumors de recte, intraope-
ratòria o post-operatòria com per exemple en tu-
mors de mama), o combinada amb els tractaments 
farmacològics (neoadjuvant, concomitant o adju-
vant). Segons la seva finalitat, la radioteràpia pot 
ser radical/curativa, complementària o pal·liativa. 
Finalment la radioteràpia es pot dividir en Radiote-
ràpia Externa i en Braquiteràpia, que a continuació 
descric: 

•	 radioteràpia externa: 

La Radioteràpia externa que actualment uti-
litzem és d’una extrema sofisticació i permet 
tractaments de precisió submilimètrica en els tu-
mors. Així podem tractar pràcticament qualsevol 
localització dels tumors encara que estiguin situats 
a prop d’òrgans crítics (pròstata, mama, cervell, 
etc). A més, i conseqüència en part d’aquesta pre-
cisió actual de la radioteràpia, tenim noves indica-
cions de patologia benigna com poden ser proces-
sos funcionals (Neuràlgies del trigemin, tremolors 
essencials, etc), tumors benignes (meningiomes, 
etc.) i MAV (malformacions arteriovenoses). La 
precisió dels actuals acceleradors lineals, els nous 
software que tenim, la integració de les imatges 
de TAC’s/RMN’s/PET’s, els tractaments de radio-
teràpia combinats amb els fàrmacs, les decisions 
multidisciplinars han permès noves indicacions de 
tractament com el que anomenem tractaments 
personalitzats i tractaments en pacients oligome-
tastàsics, conceptes que més endavant comenta-
rem. En quant a la tecnologia més avançada que 
avui existeix m’agradaria destacar entre moltes 
altres, la radioteràpia guiada per la imatge (IGRT), 
la Intensitat Modulada de Radioteràpia (IMRT), la 
Intensitat Volumètrica i Modulada de Radioteràpia 
(VMAT), i la Radiocirurgia Intracraneal (RC). 

El meu departament té aquest compromís tec-
nològic i actualment disposem de 6 acceleradors 
lineals d’última generació per Radioteràpia Exter-

Ferran Guedea
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na situats a l’ICO i 2 acceleradors lineals més per 
radioteràpia intraoperatòria situats a l’Hospital de 
Bellvitge (un per recerca clínica i l’altre per assis-
tència), centre amb el qual tenim una extraordina-
ria col·laboració a tots nivells. Això fa que puguem 
tractar més de 3100 pacients cada any amb la mi-
llor tecnologia, i que siguem un centre de referèn-
cia indiscutible a Catalunya, a l’Estat Espanyol, al 
Sud d’Europa i a Llatinoamèrica. Aquest darrer fet 
és també gràcies als professionals que composen 
aquesta unitat de Radioteràpia Externa, amb 16 
Oncòlegs, personal d’infermeria i tècnics de radio-
teràpia, i personal de suport. 

•	 Braquiteràpia: 

La Braquiteràpia consisteix en la implantació 
temporal (Amb alta taxa de dosi -HDR- o bé amb 
dosi polsada -PDR-, utilitzant en els dos casos Iridi 
192) o permanent (llavors iode 125) de material ra-
dioactiu en diferents localitzacions de l’organisme 
(les més freqüents són a nivell ginecològic, a nivell 
prostàtic i a nivell de mama). Aquí també la tec-
nologia ha estat essencial amb la utilització, entre 
d’altres avenços, de les imatges (ECO, TAC, RMN, 
i PET) i de nous software, que han portat a nous 
conceptes com és el que anomenem la Braquiterà-
pia guiada per la imatge (IGBT). De nou, la nostra 
unitat de Braquiteràpia de l’ICO és referent per la 
tecnologia utilitzada ( 1 unitat de HDR, 3 unitats 
de PDR, 14 habitacions radioprotegides, 1 quirò-
fan propi), pel nombre de tractaments realitzats 
anualment (1100 procediments l’any 2019), i pels 
professionals que composen aquesta unitat (3 On-
còlegs, l’ infermeria i tot el personal de suport).

Visió Conceptual:

La nova Oncologia, i la nova Oncologia Radio-
teràpica en particular, han portat nous conceptes 
que avui en dia ja formen part de la nostra pràctica 
clínica habitual. Així, en descriuré alguns: 

•	 l’escalada i la des-escalada dels tracta-
ments en radioteràpia:

Existeix en Oncologia un ampli ventall dels trac-
taments que podem oferir als nostres pacients. 
Així tenim un mínim tractament efectiu (Minimum 

Effective Therapy) que seria la Des-Escalada de 
tractament i un màxim tractament tolerable (Ma-
ximum Tolerable Therapy) que seria l’Escalada del 
tractament. Tots aquests conceptes d’Escalada i 
Des-Escalada de tractament de radioteràpia estan 
basats en la biologia del tumor, en la immunologia, 
la radiòmica i la innovació tecnològica. 

Definiríem així com Escalada de tractament 
aquells tractaments que escalen la dosi, escalen les 
indicacions de tractament de radioteràpia, escalen 
la taxa de dosi, o bé més àmpliament escalen els 
tractaments associats de radioteràpia, cirurgia i fàr-
macs. Tenim exemples d’escalada de tractament: la 
radioteràpia estereotàctica extracranial (La SBRT), 
que més endavant comentarem, els tractaments 
de neuràlgies amb dosis molt altes (als voltants de 
90 Gy), la Flash Therapy etc. 

En canvi definiríem com Des-escalada el con-
trari: disminuir les dosis administrades, reduir 
els volums d’irradiació, reduir els temps totals de 
tractaments, etc. Tenim també molts exemples 
d’aquesta Des-escalada de tractament amb radio-
teràpia: la Irradiació Parcial de la Mama (En casos 
de tumors de mama de molt bon pronòstic, es pot 
tractar solament una part de la mama amb Braqui-
teràpia, amb Radioteràpia Intraoperatòria o amb 
Radioteràpia Externa d’alta precisió), el tractament 
focal del càncer de pròstata (en casos seleccionats 
de molt bon pronòstic), el tractament amb radio-
cirurgia de les Metàstasis cerebrals sense realitzar 
radioteràpia externa holocraneal, la radioteràpia 
hipofraccionada en càncer de mama i de pròstata, 
la disminució de la dosi total de radioteràpia exter-
na en pacients amb tumors d’orofaringe HPV posi-
tius, entre altres exemples. 

el concepte d’oligometàstasis:

Oligometàstasis és la situació clínica 
caracteritzada per la presència d’una a cinc 
metàstasis d’una neoplàsia controlada o potenci-
alment controlable que es pot tractar localment 
amb teràpies ablatives (cirurgia, radioteràpia o 
ablació amb radiofreqüència). Per tant, és una 
etapa intermèdia entre la malaltia localitzada i la 
malaltia disseminada. Tradicionalment, la presèn-
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cia de metàstasis significava que aquests pacients 
només es consideraven subsidiaris de tractament 
amb teràpies sistèmiques, relegant la radioterà-
pia o la cirurgia com opcions terapèutiques només 
per a l’alleujament dels símptomes, tractament de 
complicacions i urgències (compressió medul·lar 
per exemple).

Recentment aquest paradigma ha canviat. Amb 
l’aparició del concepte d’oligometàstasis i els aven-
ços en teràpies antitumorals, hem pogut tractar lo-
calment pacients que presenten un nombre limitat 
de metàstasis i aconseguim augmentar la supervi-
vència, el temps lliure de malaltia i fins i tot acon-
seguir la curació en alguns casos.

Aquest concepte d’oligometàstasi va ser intro-
duït per Hellman i Weichselbaum el 1995 (1), i pos-
teriorment es van introduir nous conceptes i termi-
nologies com l’oligoproL’

•	 l’Hipofracionament extrem:

L’Hipofraccionament consisteix en utilitzar 
menys fraccions del que es considera l’estàndard 
amb una dosis superior a 2 Gy en cada fracció. 
Aquest concepte va portar a la definició d’hipofrac-
cionament extrem que és senzillament el mateix 
però amb molt poques fraccions i dosis molt altes 
per fracció. Finalment això va portar a la descripció 
d’una nova tècnica anomenada Radioteràpia Este-
reotàctica Extracranial que consisteix en:

 ͽ Fracció única o poques fraccions (1-5) admi-
nistrades en 1-1,5 setmanes

 ͽ Molt alta dosi per fracció (> 7-10 Gy).

 ͽ Precisió milimétrica en la administració gui-
ada per la imatge de la dosi 

 ͽ Gradients de dosi amb una caiguda molt 
ràpida englobant el volum que es vol irra-
diar 

No obstant això, aquesta tècnica és més cone-
guda per tots els professionals que treballen en el 
camp de l’Oncologia Radioteràpica pel seu nom an-
glès, Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT). 

La SBRT ha demostrat la seva eficàcia en el con-
trol de les primeres etapes de càncer de pulmó (2-
4) que no són operables a causa de problemes mè-
dics, on s’estableix com un tractament d’elecció. 
També s’ha demostrat que és vàlid en altres ubica-
cions tumorals primàries, com l’hepatocarcinoma 
(5), el càncer de pròstata (6), el càncer de pàncrees 
(7), en pacients amb malaltia oligometastàsica 
(8,9), en metàstasi hepàtica (10), en metàstasi pul-
monar, en malaltia espinal i en metàstasis gangli-
onars (11). En totes les publicacions indicades an-
teriorment, es destaquen els excel·lents resultats 
clínics obtinguts, amb efectes secundaris mínims.

•	 la FlasH Therapy:

La radioteràpia FLASH implica l’administració 
ultraràpida (Superior a 40 Gy per segon) del trac-
tament de radiació amb taxes de dosi a diverses 
ordres de magnitud superiors a les que s’utilitzen 
actualment en la pràctica clínica rutinària. Les ta-
xes de dosis ultrà ràpides permeten superar els 
nivells normals de tolerància dels teixits, almenys 
en models animals, amb una major probabilitat de 
control tumoral i poc o cap dany normal en els tei-
xits (12).

•	 la personalització dels tractaments oncolò-
gics: 

La medicina de precisió es basa en la utilització 
de la informació sobre els gens, proteïnes i altres 
característiques del tumor de cada pacient per 
tal de realitzar el diagnòstic genètic més acurat i 
determinar el millor tractament per la malaltia. 
La teràpia dirigida és la base de la medicina de 
precisió. Es tracta d’un tractament personalitzat 
del càncer que actua sobre els canvis genètics 
moleculars que promouen el creixement, la divisió 
i la disseminació de les cèl·lules canceroses. 

Els tractaments personalitzats contra el càncer 
molt sovint són més eficaços i millor tolerats que 
els tractaments tradicionals. 

Si a això, sumem la personalització dels tracta-
ments de radioteràpia amb l’Escalada i la Des-Es-
calada de tractaments, les noves tecnologies, els 
nous conceptes i indicacions de tractament, tenim 
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una visió completament nova del que avui en dia 
s’anomena el tractament personalitzat del càncer. 

Visió sobre la Qualitat de vida durant i després 
del tractament oncològic: 

El concepte de Qualitat de Vida és molt ampli, 
i no hi ha consens en la seva definició. Inclou as-
pectes econòmics, socials, polítics, de salut, etc. Es 
podria definir la qualitat de Vida Relacionada amb 
la Salut segons la Organització Mundial de la Salut 
(1948) com “el completo estado de bienestar físi-
co, mental y social, y no sólo la ausencia de enfer-
medad”. El càncer i el seu tractament poden alterar 
molts aspectes de la qualitat de vida, no només fí-
sics, sinó també psicològics i socials.                 

Nosaltres, junt amb el Grup de Recerca dels 
Serveis Sanitaris de l’IMIM (Institut de Recerca de 
l’Hospital del Mar), hem centrat els nostres esfor-
ços en l’avaluació de la Qualitat de vida en càncer 
de pròstata organo-confinat desprès dels diferents 
tractaments que es poden oferir a aquests paci-
ents (Cirurgia, Radioteràpia Externa, Braquiterà-
pia, etc.). Així mateix, vàrem crear el Grupo Mul-
ticéntrico de Calidad de Vida en Cáncer de Próstata 
Localizado que agrupa més de 15 centres d’Urolo-
gia i d’Oncologia Radioteràpica de l’Estat Espanyol.

Les beques, publicacions i comunicacions obtin-
gudes i realitzades per a aquest projecte són molt 
nombroses. Així s’han aconseguit: 11 beques com-
petitives (és a dir, finançades amb fons públics, en 
concret 7 finançades pel Fons d’Investigació Sani-
tària (ISCIII), 4 finançades per l’Agència d’Avalua-
ció de Tecnologia i Recerca Mèdica), i 2 amb fons 
privats de la Movember Fundation per un total 
d’1.372.748,09 euros. També hem tingut 21 publi-
cacions vinculades a aquest projecte de qualitat de 
vida en càncer de pròstata, 20 de les quals es van 
fer amb IF, 7 de les quals en el primer quartil. Cal 
destacar que una d’aquestes publicacions va ser 
al Journal of Clinical Oncology (JCO) amb un Fac-
tor d’Impacte de 18.970 i que també va tenir una 
editorial a la mateixa revista sobre la importància 
d’aquest estudi (13). 

M’agradaria també citar l’editorial que ens va 
demanar la revista Clinical & Translational Oncolo-
gy l’any 2009 firmat per jo mateix i per Montserrat 
Ferrer de l’IMIM amb el títol: “Spanish Research-
ers at the Forefront of Clinical Investigation: the 
case of Quality of Life in prostate cáncer” (14). En 
aquesta editorial m’agradaria reproduir el paràgraf 
final que diu textualment: “To conclude, the aim of 
this editorial is to highlight the relevant research 
of this group in order to illustrate what can be ac-
complished when Spanish researchers apply their 
knowledge. The opportunity to provide leadership 
on the wider world stage is available, but it is up 
to us to seize the initiative, to expand our horizons, 
and above all, to act-with energy, passion and con-
viction”. Crec que aquestes frases resumeixen per-
fectament el que penso sobre la investigació cien-
tífica, que és el que també ens ajuda a superar la 
rutina assistencial que a vegades tenim els profes-
sionals sanitaris. Quanta més investigació puguem 
fer, millor assistència i millor qualitat oferirem als 
nostres pacients. 

Visió sobre la presa de decisions oncològiques:

•	 Les	 Decisions	multidisciplinars	 en	 Comitès	
de Tumors o Unitats Funcionals 

Existeixen diferents eines que permeten millo-
rar l’atenció oncològica, posant el focus sobre una 
atenció centrada en les persones i una adequació 
de les decisions terapèutiques. Així, els comitès de 
tumors o les unitats funcionals (Un pas més dels 
comitès) són òrgans multidisciplinaris de discussió 
i presa de decisions sobre la patologia oncològica. 
La seva contribució a la qualitat assistencial rau en 
la possibilitat de consensuar els criteris sobre el 
procés diagnòstic i la millor alternativa terapèuti-
ca. A més, organitzen els recursos i circuits per tal 
d’oferir una atenció més centrada en el pacient, i 
avaluen periòdicament els seus resultats (15,16)

•	 Les	 decisions	 multidisciplinars	 en	 Xarxes	
Hospitalàries:

Les xarxes hospitalàries i les decisions multidis-
ciplinars són en oncologia elements essencials per 
oferir la millor atenció al pacient oncològic. Així es 
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pot garantir una atenció clínica integral als pacients 
amb càncer i millorar la capacitat de fer front als 
reptes de la medicina de precisió en el tractament 
del càncer, seguint els següents valors:

El posicionament dels ciutadans com a eix cen-
tral del sistema sanitari.

 ͽ La consideració dels professionals com a 
part clau de l’organització.

 ͽ La simplificació organitzativa, el diàleg i la 
transparència.

 ͽ L’atenció integral a les persones.

 ͽ La interrelació entre Hospitals, compartint 
recursos, assajos, etc. 

Visió sobre la recerca Clínica:

La disciplina de treball, l’aprenentatge del mè-
tode científic, la meticulositat dels assajos clínics 
realitzats en l’àmbit de la Oncologia Mèdica, i el 
fet d’estar en el període professional de plenitud 
em van portar fa 10 anys a potenciar la realitza-
ció de la recerca clínica basada en assajos clínics 
al servei d’Oncologia Radioteràpica. Tanmateix, el 
plantejament que vaig fer diferia sensiblement del 
model d’Oncologia Mèdica en que potser massa 
sovint l’assaig està guiat i proposat per la farmaco-
indústria: Així vaig potenciar que els Oncòlegs del 
servei foren els IP dels estudis seguint iniciatives 
pròpies tenint la Institució (ICO) com a promoto-
ra. Això comportava menys ajuda econòmica de la 
Indústria, però més independència. Amb aquesta 
filosofia vaig tenir el suport inestimable de tots els 
Oncòlegs del servei i de Montse Ventura que va ser 
la Project data manager que coordina tots els es-
tudis. A data del 12-2019, tenim al servei 11 assa-
jos clínics propis amb IP nostres i 14 assajos clínics 
conjuntament amb Oncologia Mèdica. 

Visió sobre la recerca Translacional:

En l’etapa de maduresa professional, progressi-
vament apareix la reflexió tranqui·la i l’experiència 
que et fan preguntar sobre la teva visió de futur 
en l’àmbit de l’Oncologia Radioteràpica. Així, fa 5 
anys, davant la dicotomia d’acomodar-me en el 
meu espai de confort o deixar-me guiar pel meu 

entusiasme per l’Oncologia Radioteràpica vaig de-
cidir crear un grup de Recerca translacional sobre 
Radiobiologia i Càncer dins del programa ONCO-
BELL de l’IDIBELL. Aquest grup, que va despertar 
algun somriure i una certa incredulitat en algunes 
persones, va permetre la creació d’un equip mul-
tidisciplinari que inclou una biòloga postdoctoral, 
una biòloga predoctoral, amb un grup d’oncòlegs 
del servei que hi participen activament. Per finan-
çar aquest grup de recerca vaig utilitzar la meva 
experiència, la meva credibilitat i el meu lideratge 
davant la Tecno-industria. Així, la recerca transla-
cional que s’està fent que està centrada sobre tot 
en 2 línies: 

•	 immunologia:

Una resposta clínica ocasional a la radioteràpia 
local és la regressió de tumor fora del camp de ra-
diació, comunament conegut com efecte abscopal. 
El terme abscopal va ser descrit per Mole (17) en 
1953 des del llatí “ab scopus”, que vol dir lluny de 
l’objectiu. Els estudis experimentals han suggerit 
la funció clau dels limfòcits T i dels mecanismes 
immunològics com elements clau en la resposta 
antitumoral de la irradiació (18,19). El nostre grup 
des de fa 4 anys estudia l’efecte de la radioteràpia 
a altes dosis (SBRT, Radioteràpia Intraoperatòria i 
Braquiteràpia amb HDR) en la resposta immune. 
Els nostres resultats inicials suggereixen que les 
altes dosis en RT poden augmentar els efectes an-
titumorals de la radioteràpia, tal com està publi-
cat per Navarro et al. (20), Berenguer et al. (21) i 
Linares et al. (22). Aquesta informació podria ser 
útil per optimitzar la combinació de tractaments 
immuno-moduladors associats a les altes dosis de 
radioteràpia. 

•	 Tests	predictius:

L’aplicació de tests predictius de radiosensibilitat 
in vitro és útil clínicament per la identificació de 
pacients amb càncer que poden desenvolupar toxi-
citat crònica després de la radioteràpia. La detecció 
de la susceptibilitat individual a la radiació és fona-
mental en l’avanç cap a una teràpia individualitza-
da i menys agressiva en el tractament del càncer. 
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Per tant, aquesta personalització de la radiote-
ràpia, amb utilització dels tests predictius de radi-
osensibilitat com biomarcadors de toxicitat crònica 
després de la radioteràpia en pacients amb càncer, 
pretén reduir els efectes secundaris tardans. Actu-
alment hi han tests d’apoptosi radioinduïda (RILA) 
de limfòcits T CD8 que es poden utilitzar en la 
pràctica clínica de càncer de mama (23). En resum, 
aquest enfocament global també podria generar 
evidències que en el futur permetessin augmentar 
les dosis de radiació i les taxes de curació en paci-
ents de baix risc de desenvolupar efectes secunda-
ris tardans de la radioteràpia.

El nostre grup està treballant en aquesta línia 
conjuntament amb el grup de biologia de la UAB 
i l’Institut de Investigació Biomèdica de Bellvitge 
(IDIBELL), i estem actualment incloent pacients en 
un assaig clínic que compara els tests de radiosen-
sibilitat en pacients amb tumors de mama amb to-
xicitat tardana demostrada i pacients amb càncer 
de mama sense toxicitat. 

Visió sobre els nous reptes en oncologia radi-
oteràpica:

•	 la protonteràpia:

La Protonteràpia és un pas més cap a la millo-
ra potencial del tractament radioteràpic a causa 
de les particulars propietats físiques i radiobiolò-
giques d’aquestes partícules que ofereixen avan-
tatges dosimètrics en comparació amb la irradia-
ció amb fotons o electrons d’acceleradors lineals 
convencionals. De fet, la major part de l’energia 
es diposita en els últims mil·límetres de la trajec-
tòria dels protons: el pic de Bragg. Després d’això, 
pràcticament no hi ha energia (mínima penombra 
distal). 

Per tant, la radioteràpia de protons permet apli-
car dosis més altes de radiació sense augmentar la 
toxicitat en els teixits sans circumdants o bé aplicar 
la mateixa dosi terapèutica amb menor toxicitat o 
efectes adversos. Actualment les recomanacions 
de la Sociedad Española de Oncologia Radioteràpi-
ca (SEOR) per a l’ús de protons són: 

 ͽ Tumors oculars, incloent melanomes ocu-
lars. 

 ͽ Tumors de base del crani, incloent cordomes 
i condrosarcomes. 

 ͽ Tumors primaris o metastàtics a la medul·la/
columna vertebral. 

 ͽ Tumors en la població pediàtrica, principal-
ment els situats en SNC i/o prop d’òrgans en 
risc (medul·la, cor, pulmons). 

 ͽ Pacients amb síndromes genètiques amb alt 
risc de toxicitat amb fotons/electrons.

 ͽ Re-irradiacions en casos seleccionats. 

S’estima que les necessitats de protonteràpia per 
a Espanya són a curt termini en el 2% dels pacients 
amb càncer i a mitjà termini en l’11% dels pacients 
(24). Catalunya en aquest moment no té cap cen-
tre de protons, i els pacients que tenen indicacions 
per aquest tractament s’envien a Paris o bé a Niça. 
La protonteràpia és ara una necessitat major, i és 
un projecte que la Conselleria de Salut considera 
com un projecte de País, que ha d’englobar tots els 
centres públics de Catalunya 
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RESUM: La leucèmia aguda limfoblàstica (LAL) és una neo-
plàsia altament curable en l’edat infantil, però amb resultats 
molt millorables en els adults. Els grups cooperatius, com el 
grup PETHEMa (Programa Español de Tratamientos en He-
matología), han contribuït significativament en els avenços 
del tractament de la LAL. En la present revisió es descriu l’ac-
tivitat del grup PETHEMA en el desenvolupament de proto-
cols i assaigs clínics en la lal de l’adult, amb espacial èmfasi 
en els protocols adaptats a l’edat, al subtipus de LAL i a la 
participació de l’esmentat grup en els estudis biològics i en el 
desenvolupament de nous fàrmacs que estan canviant subs-
tancialment els resultats del tractament de la LAL. 

PaRaulEs Clau: leucèmia aguda limfoblàstica, adults, sub-
tipus, tractament, pronòstic. 

inTrodUCCió
La leucèmia aguda limfoblàstica (LAL) és una 

neoplàsia de progenitors limfoides de la medul·la 
òssia. Afecta fonamentalment a nens, entre els 
quals és el càncer més freqüent, mentre que en 
el cas dels adults es pot considerar una neoplàsia 
rara (incidència d’un cas per cada 100.000 perso-
nes i any). És un prototip de càncer curable, i de 
fet va ser el primer càncer al qual es va administrar 
quimioteràpia.1 La taxa actual de curació entre els 
nens és del 90%, mentre que entre els adults se 
situa en el 40%-50%. Aquestes diferències es de-
uen a dos fets fonamentals: la major freqüència en 
els adults de formes de LAL amb genètica de mal 
pronòstic i la pitjor tolerància a la quimioteràpia i 
al trasplantament de progenitors hematopoètics 
(TPH) conforme avança l’edat.2 

Un dels avenços més grans en el tractament del 
càncer ha estat el resultat de la creació de grups  

 
 
 
 
 
cooperatius. Aquest fet ha portat a desenvolupar 
ràpidament protocols de tractament i assaigs clí-
nics, i aplicar-los simultàniament a un gran nom-
bre de malalts, la qual cosa ha permès accelerar 
els progressos en el tractament i beneficiar un 
nombre més gran de malalts. El 27 de novembre 
de 1973 es va crear a Espanya el grup PETHEMA 
(actualment anomenat Programa Español de Tra-
tamientos en Hematología).3 La LAL va ser una de 
les primeres malalties de les quals es va disposar 
de protocols de tractament en el si de PETHEMA, 
però aquests estaven limitats en principi als nens, 
mentre que en els adults s’efectuaven adaptacions 
personals dels protocols infantils. Més endavant, 
es van desenvolupar dins del grup PETHEMA pro-
tocols terapèutics específics per als malalts adults 
(Figura 1), l’anàlisi dels quals constitueix l’objectiu 
d’aquest treball. 

proToCols adapTaTs a l’edaT
L’edat constitueix un dels principals factors pro-

nòstics en la LAL, i això és especialment aplica-
ble als malalts adults, entre els quals cal distingir 
3 grups: adults joves, adults d’edat intermèdia i 
adults d’edat avançada. Els límits entre els grups 
són arbitraris, però s’accepta que els primers inclo-
uen malalts entre 18 i 40 anys, els segons entre 40 
i 60 anys i els tercers a partir dels 60 anys. 

Tractaments en adolescents i adults joves

Un dels avenços més importants en el tracta-
ment d’aquest grup d’edat ha estat l’aplicació de 
protocols pediàtrics o d’inspiració pediàtrica, un 
cop es va constatar en estudis retrospectius que 

Ingrés d’Acadèmics corresponents

leUCèmia agUda limFoBlÀsTiCa de l’adUlT. QUè Hem FeT 
des del grUp CooperaTiU peTHema?
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el pronòstic era millor que si s’aplicaven protocols 
administrats a adults d’edat intermèdia.4 El grup 
PETHEMA va ser un dels primers grups al món en 
aplicar aquesta estratègia, i ho va fer en dos pro-
tocols successius: el LAL-96 i el LAL-RE08 (Taula 1 i 
Figura 1A).5,6 La taxa de remissions completes (RC) 
es va situar entre el 95% i el 100% i la probabilitat 
de supervivència global (SG) a llarg termini en el 
70%. Això es va aconseguir amb una toxicitat bai-
xa i amb una mortalitat relacionada amb el tracta-
ment (MRT) clarament inferior al 5%. 

Tractament en adults d’edat intermèdia

En aquest grup de malalts (de la mateixa mane-
ra que en tot pacient amb LAL) és molt important 
considerar els factors pronòstics, tant els derivats 
de la pròpia malaltia (sobre tot la xifra de leucòcits, 
l’immunofenotip, la citogenètica y la biologia mo-
lecular) com els derivats de la resposta al tracta-
ment, que es monitoritza actualment amb l’estudi 
de la malaltia residual (MR).7 L’estratègia del grup 
PETHEMA ha estat administrar una quimioteràpia 
d’inducció i consolidació comunes, i estratificar el 
tractament posterior en funció de la rapidesa de la 
resposta a la inducció i al nivell de MR (protocols 
LAL-AR-03 i LAL-AR-11, Taula 1).8,9 Les estratègies 
post consolidació consisteixen en quimioteràpia o 
en TPH al·logènic (en totes les seves modalitats i 
habitualment amb condicionament mieloablatiu), i 
la selecció de l’estratègia en funció del nivell de MR 
és emprada per part de tots els grups cooperatius 
en el moment actual. Amb aquests tractaments 
s’obtenen taxes de RC del 85-95%, amb probabili-
tat de SG al voltant del 50%, amb MRT que oscil·la 
entre el 10-20%, tant a la LAL de precursors B com 
a la LAL-T (Figura 1B).

Tractament en adults d’edat avançada

 En aquest grup d’edat el tractament ha d’adap-
tar-se a l’estat general del malalt i a les comorbi-
ditats freqüents en aquesta etapa de la vida.10 Un 
primer intent del grup PETHEMA d’aplicar un trac-
tament d’inducció intensiu, incloent-hi L-asparagi-
nasa, va resultar en un fracàs, per la seva elevada 
toxicitat (sobretot hepàtica) i alta mortalitat en in-
ducció.11 Això va portar a desenvolupar tres pro-

tocols paral·lels per als malalts sense cromosoma 
Filadèlfia (LALOLD07), amb cromosoma Filadèlfia 
(LALOPH07, veure més endavant) i per a malalts 
amb fragilitat (LALOLDFRA) (Taula 1), que tenien 
en comú l’atenuació de la quimioteràpia i la seva 
adaptació a l’estat general dels malalts. Això va 
permetre augmentar la taxa de RC (70%) i dismi-
nuir la mortalitat relacionada amb el tractament 
(20-30%), però la recaiguda va ser el problema 
més important (incidència acumulada del 70%), 
sent la mediana de SG de 12 mesos (LALOLD07) 
i de 7 mesos (LALOLDFRA), respectivament.12 En 
definitiva, es va demostrar que el tractament dels 
malalts d’edat avançada basat només en quimiote-
ràpia atenuada disminuïa la toxicitat però era poc 
eficaç. Les possibilitats de millorar el tractament en 
aquests malalts es comentaran més endavant.

proToCols adapTaTs al sUBTipUs de leUCè-
mia agUda limFoBlÀsTiCa

Actualment hi ha dos subtipus de LAL per als 
quals es disposa de tractament eficaç: la LAL B ma-
dura i la LAL amb cromosoma Filadèlfia (Ph+). Això 
es deu a la combinació de la quimioteràpia amb 
fàrmacs amb activitat específica, com el rituximab 
per a les LAL B madures i els inhibidors de tirosin-
cinasa d’aBl (tyrosine kinase inkibitors ˗TKI˗ en la 
bibliografia anglosaxona) per a la LAL Ph+.

Leucèmia aguda limfoblàstica B madura

Aquest tipus de LAL es considera la contrapar-
tida leucèmica del limfoma de Burkitt. Les matei-
xes pautes de quimioteràpia emprades en les LAL 
de precursors B són poc eficaces i per això tradi-
cionalment aquestes neoplàsies es tractaven amb 
quimioteràpies específiques basades en blocs 
d’intensitat alta i durada curta, sense tractament 
de manteniment. Això permetia curar un 50% de 
malalts amb LAL B madura, com es va constatar en 
el protocol LAL3-97 (Taula 2).13 El gran pas enda-
vant s’ha donat amb la incorporació del rituximab 
a aquestes pautes de tractament, la qual cosa ha 
permès augmentar la probabilitat de SG, que se si-
tua en el 70-80%, com s’ha constatat en el protocol 
BURKIMAB08 (Figura 1D).14,15 La supervivència no 
ha estat significativament diferent en el grup de 
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malalts amb leucèmia/limfoma de Burkitt i infecció 
pel VIH que en la resta de malalts.16 El problema 
més important d’aquests protocols és la seva toxi-
citat, sobre tot a les mucoses, així com l’alta taxa 
d’infeccions, la qual cosa ha comportat una MRT 
massa alta en malalts en RC, malalts que d’altra 
banda probablement estarien curats. Això ha por-
tat a dissenyar un nou protocol (BURKIMAB14), en 
el qual es redueix la intensitat de la quimioteràpia 
quan el malalt ha assolit la RC, on s’ha evidenciat 
una disminució de la toxicitat, sense comprometre 
la SG.17

Leucèmia aguda limfoblàstica amb cromosoma 
Filadèlfia 

La LAL Ph+ es el subtipus de LAL més freqüent 
en els adults (25% en els adults d’edat intermèdia 
i 40-50% en els d’edat avançada). La quimioteràpia 
estàndard seguida de TPH al·logènic només cura-
va un 10-20% de malalts. La incorporació dels TKI, 
primer l’imatinib i més endavant el dasatinib i el 
ponatinib, a l’estratègia anterior han suposat una 
revolució en el tractament d’aquest subgrup de 
LAL. Emprant imatinib s’ha aconseguit una taxa de 
RC propera al 100% i de SG del 50% en adults joves 
i d’edat intermèdia, tal com s’ha demostrat en el 
protocol LAL Ph08 (Taula 2 i Figura 1C).18-20 Els re-
sultats són similars si s’utilitza dasatinib. L’addició 
de TKI ha permès reduir la intensitat de la quimi-
oteràpia, sense tenir impacte negatiu en la SG. De 
fet, en l’experiència de PETHEMA, l’augment de la 
dosi d’imatinib i la disminució de la intensitat de 
la quimioteràpia han comportat un augment de 
la SG.18,21 D’altra banda, la incorporació de pona-
tinib al tractament de primera línia ha augmentat 
la SG fins al 70% en estudis fase II22, i actualment 
aquesta opció s’està avaluant dins del grup PETHE-
MA en l’assaig clínic PONALFIL, on la probabilitat 
de supervivència lliure d’event a 2 anys se situa en 
el 91% (Taula2).23

Els resultats en malalts d’edat avançada són 
pitjors, tot i que la taxa de RC és igualment molt 
elevada, com es va constatar al protocol LAL Ph08 
(Taula 2)12, 24 i en l’assaig EWALLPh0125, en el qual 
va participar el grup PETHEMA. La utilització del 

TPH al·logènic amb condicionament d’intensitat 
reduïda pot mitigar en part aquests resultats, però 
l’alta freqüència de recaigudes constitueix el pro-
blema fonamental. L’addició d’immunoteràpia po-
dria contribuir a mitigar aquest problema (veure 
més endavant).

lesions genèTiQUes i noUs sUBTipUs de 
leUCèmia agUda limFoBlÀsTiCa

La incorporació de noves tècniques d’estudi de 
la LAL ha permès constatar que en realitat es tracta 
d’una neoplàsia enormement heterogènia des del 
punt de vista genètic. Això ha permès caracterit-
zar millor el subtipus de LAL i conèixer l’impacte de 
determinades lesions genètiques en el pronòstic. 
Només recentment el grup PETHEMA ha incorpo-
rat aquests estudis en el diagnòstic de la LAL de 
l’adult.

Nous subtipus de LAL

A la nova classificació de l’OMS26 es reconeixen 
dues entitats provisionals a la LAL, com són la LAL 
early Pre T dins de les LAL-T, i la LAL BCR-aBl like 
(també coneguda com Ph-like), dins de les LAL de 
precursors B. En el grup PETHEMA s’ha efectuat 
una anàlisi de les LAL-T i emprant un estudi immu-
nofenotípic acurat s’ha constatat que un 20% cor-
responen al grup d’early pre-T i que tenen un pro-
nòstic desfavorable, tant pel que fa a una menor 
probabilitat d’obtenir la RC com pel fet de consta-
tar una major freqüència de recaigudes.27 Aquests 
resultats són comparables als obtinguts per altres 
grups.

No hi ha una metodologia diagnòstica de les 
LAL BCR-aBl like acceptada universalment, per la 
qual cosa cada grup ha desenvolupat la seva prò-
pia. Dins del grup PETHEMA s’ha creat un panell de 
seqüenciació que ha permès identificar el fenotip 
BCR-aBl like en un 20% de les LAL de precursors B 
sense altres lesions genètiques clàssiques. Aquesta 
freqüència és similar a la descrita per altres grups.28 
També s’ha comprovat que el pronòstic d’aquests 
malalts és més dolent que el de la resta de LAL de 
precursors B, tal com està descrit a la bibliografia. 

Leucèmia aguda limfoblàstica de l’adult. Què hem fet des del grup cooperatiu pEthEma?
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Aquest panell de seqüenciació està sent validat en 
l’actualitat en una mostra independent de malalts.

Noves lesions genètiques i el seu impacte pro-
nòstic 

Determinades mutacions en gens que regulen el 
creixement, la diferenciació, l’apoptosi i la resistèn-
cia a fàrmacs han demostrat tenir valor pronòstic 
en la LAL. Els més importants en la LAL de precur-
sors B són l’IKZF1 (o Ikaros) i el CDKn2a/B. En el 
grup PETHEMA, en línia del que s’ha descrit en al-
tres grups, s’ha demostrat l’impacte pronòstic des-
favorable de les mutacions de cadascun d’aquests 
gens, en especial quan es donen de manera simul-
tània, com passa en el l’anomenat IKZF plus.29-31 En 
el mateix sentit, també s’ha demostrat el valor pro-
nòstic negatiu de les mutacions de JaK2 i de TP53.32

noUs TraCTamenTs en la leUCèmia agUda 
limFoBlÀsTiCa

El tractament de la LAL ha experimentat un gran 
impuls en els darrers anys, la qual cosa es deu a la 
utilització de teràpies dirigides a dianes i sobretot 
a la immunoteràpia.33 En aquest darrer camp s’ha 
avançat en dos fronts: els anticossos monoclonals 
(AcMo) i la teràpia cel·lular.

Pel que respecta als AcMo, cal distingir els sim-
ples, els immunoconjugats i els biespecífics. Entre 
els primers, els més desenvolupats són el rituxi-
mab (anti-CD20) i l’epratuzumab (anti-CD22). El 
rituximab, administrat en primera línia en combi-
nació amb quimioteràpia convencional, ha demos-
trat millorar la supervivència en casos de LAL de 
precursors B que expressin més del 20% de CD20 
a la superfície dels blasts.34 L’epratuzumab ha de-
mostrat eficàcia en les LAL de precursors B recai-
gudes o refractàries (R/R), però la seva potència és 
escassa. Els avenços més significatius s’han donat 
en els AcMo immunoconjugats i els biespecífics. 
Entre els primers, l’inotuzumab ozogamicina (anti-
CD22 conjugat amb calicheamicina) ha demostrat 
una eficàcia superior a la quimioteràpia convencio-
nal de rescat en les LAL de precursors B en situació 
de R/R, la qual cosa ha portat a la seva aprovació 
per a aquesta indicació. Diversos centres del grup 

PETHEMA vam participar en l’assaig fase III que va 
donar lloc a la seva aprovació.35 Entre els ACMO 
biespecífics, l’únic amb indicació aprovada és el 
blinatumomab (anti-CD19 i anti-CD3), també arran 
d’un estudi fase III on es va demostrar la seva supe-
rioritat respecte a la quimioteràpia de rescat en les 
LAL de precursors B en R/R que expressaven CD19, 
i on també van participar hospitals del grup PET-
HEMA.36 Blinatumomab també ha demostrat gran 
eficàcia en LAL de precursors B en situació de MR 
positiva, ja sigui en primera línia o en segona o ul-
teriors RC, on també ha aconseguit indicació.37 De 
nou, hospitals del grup PETHEMA van poder parti-
cipar en aquest darrer estudi.

L’avenç més espectacular i prometedor ha vingut 
de la mà de la teràpia cel·lular, i dins de les diver-
ses estratègies la més desenvolupada és la teràpia 
amb cèl·lules CAR T. Es tracta de limfòcits T genè-
ticament modificats per tal que expressin a la seva 
superfície la part d’unió a l’antigen de la molècula 
d’immunoglobulina, la qual cosa els permet iden-
tificar i lisar amb gran eficiència les cèl·lules que 
expressen l’antigen contra el qual han estat disse-
nyades. Pel que fa a la LAL, les cèl·lules CAR T po-
den anar dirigides contra l’antigen CD19 o el CD22. 
De moment, l’únic CAR T aprovat per ús clínic es 
l’anti-CD19 tisagenlecleucel, si bé només per nens 
i adults fins als 25 anys d’edat amb LAL en sego-
na o ulteriors recaigudes o en qualsevol recaiguda 
després d’un TPH al·logènic.38 El món de la teràpia 
CAR T esta avançant d’una manera vertiginosa, 
amb la participació de CAR T acadèmics (també 
desenvolupats en alguns centres espanyols)39, CAR 
T humanitzats, biespecífics (anti-CD19 i anti-CD22), 
i al·logènics, entre d’altres. També estan en ràpida 
expansió els CAR a partir de cèl·lules natural killer, 
i s’estan començant a produir CAR T dirigits con-
tra antígens dels limfoblastes T. El grup PETHEMA 
forma part del Grupo Español de CAR (GECAR) que 
canalitza tota la recerca en aquesta modalitat d’im-
munoteràpia. 

Aquesta ràpida expansió dels nous procediments 
terapèutics obligarà a redefinir el tractament de la 
LAL. De fet, en el moment actual hi ha molts assaigs 
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clínics que estan avaluant l’administració d’immu-
noteràpia en fases més inicials de la LAL, com a 
part del tractament de primera línia, per aprofitar 
la seva gran potència antileucèmica. Un dels rep-
tes actuals és com seleccionar i combinar les di-
verses opcions d’immunoteràpia i teràpia dirigida 
a dianes moleculars per tal d’aprofitar les sinèrgies 
que presentin i augmentar la taxa de curació de la 
LAL amb el menor cost tòxic possible. Les prime-
res experiències s’estan donant en la LAL Ph+, en 
la qual els resultats de la combinació de TKI i bli-
natumomab, pràcticament sense quimioteràpia, 
són prometedors.40 Definitivament, s’ha entrat en 
una nova era en el tractament de la LAL, de la qual 
s’espera que permeti la curació de la gran majoria 
de malalts, tant nens com adults, amb aquesta ne-
oplàsia. Des del grup PETHEMA esperem continuar 
contribuint a aconseguir aquesta fita. 
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Protocol 
(referència) criteris Edat 

(anys) N pacients Rc 
(%) sG (%)

LAL-96 (5) Adolescents i adults joves 15-30 81 95 69 (6a)
LAL-RI08 (6) Adolescents i adults joves 15-30 89 95 74 (5a)
LAL-AR03 (8) Adolescents i adults amb LAL 

d’alt risc
15-60 326 87 37 (5a)

LAL-AR11 (9) Adolescents i adults amb LAL 
d’alt risc

15-60 307 91 48 (5a)

LAL96 (11) Adults d’edat avançada >55 33 58 39 (2a)
LAL07OLD (12) Adults d’edat avançada >55 56 74 12 m 

(mediana)
LAL07OPH (12) Adults d’edat avançada amb 

LAL Ph+
>55 53 87 37 m 

(mediana)
LALOLDFRA Adults d’edat avançada amb 

criteris de fragilitat
>55 72 54 7,6 m

(mediana)

Taula 1. Resultats del protocols de LAL del grup PETHEMA adaptats a l’edat.

RC: remissió completa; SG: supervivència global; LAL: leucèmia aguda limfoblàstica; LAL Ph+: leucè-
mia aguda limfoblàstica amb cromosoma Filadèlfia; a: anys; m: mesos.
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Protocol 
(referència) criteris Edat 

(anys) N pacients Rc 
(%) sG (%)

BURKIMAB08 
(15) Leucèmia/limfoma de Burkitt ≥15 118 85 72 (3a)

BURKIMAB14 
(17) Leucèmia/limfoma de Burkitt ≥15 80 85 74 (3a)

CSTIBES02 (21) LAL Ph+ ≥15 30 90 30% (4a)
LALPh08 (18,19) LAL Ph+ 15-60 68 97 40% (5a)

LAL07OPH (12) Adults d’edat avançada amb 
LAL Ph+ >55 53 87 37 m 

(mediana)

Taula 2. Resultats del protocols del grup PETHEMA adaptats al subtipus de LAL.

RC: remissió completa; SG: supervivència global; LAL: leucèmia aguda limfoblàstica; LAL 
Ph+: leucèmia aguda limfoblàstica amb cromosoma Filadèlfia; a: anys; m: mesos.

Figura 1. Esquema dels protocols de LAL de l’adult del grup PETHEMA. Les àrees om-
brejades indiquen els protocols actius. 

LAL: leucèmia aguda limfoblàstica

Figura 2 
Millora dels resultats del tracta-
ment en subgrups de LAL. 
Experiència del grup PETHEMA. 
A: adolescents i adults joves. 
B: LAL-T. 
C: LAL Ph+. 
D: LAL B madura.

LAL: leucèmia aguda limfoblàstica; LAL 
PH+: leucèmia aguda limfoblàstica amb 
cromosoma Filadèlfia

Josep-Maria Ribera santasusana



185Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 35, número 4, Octubre - Desembre 2020  - ISSN: 1133-32866

 Xavier IGlEsIas i GuIu*, 
Montserrat IGlEsIas i DuRan**
(*) Catedràtic jubilat d’Obstetrícia i Ginecologia de la 
Universitat de Barcelona. Acadèmic numerari de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya
(**) Professora Titular jubilada de Biologia Cel·lular de la 
Facultat de Medicina de la Universitat de de Lleida.

L´operació anomenada cesària consisteix en 
l´extracció del fetus, en una dona gestant, a través 
de la via abdominal. És una de les operacions qui-
rúrgiques més practicades arreu. Les notícies de la 
seva pràctica les tenim des de molt abans del nai-
xement de Crist.  

El folklore, la llegenda i els mites que acompa-
nyen aquesta operació són diversos..

el Cas de Jane seymoUr
Un exemple el tenim amb la història del suposat 

part abdominal de Jane Seymour, la tercera dona 
d´Enric VIII d´Anglaterra (fig.1). El 12 d´octubre del 
1537, naixia el seu fill, el futur Eduard VI. La mare 
morí 12 dies després. El part es presentava dificul-
tós. Es diu que el Rei, en ser preguntat sobre quin 
dels dos volia que sobrevisqués (la reina o el seu 
fill) va contestar: “Salveu la vida del nen perquè 
una altra dona es pot trobar fàcilment”.

origen del nom CesÀria
Una de les explicacions de perquè en diem ce-

sària podria ser que Juli César hagués nascut per 
aquest mètode (fig.2). Actualment, però, ningú 
creu la versió del part abdominal de la seva mare 
Aurèlia, ja que la dona visqué molts anys després 
del naixement del seu fill i això, en uns moments, 
en que el part per via abdominal només es feia 
després de morir la mare és poc probable.

Hi ha una altra versió. El rei de Roma, Numa Pom-
pili (762-716 abans de Crist) va establir una llei, la 
Lex Regia, on es prohibia l´enterrament d´una ges-
tant amb el fetus dins de la matriu i per tant, era 
obligat d´extreure´l per via abdominal abans de se-
pultar la dona. Amb l´arribada de la saga dels em-
peradors Cèsars, la Lex Regia passà a denominar-se 
Lex Cesàrea. Segurament aquesta és l´explicació de 
perquè en diem cesària.

sanT ramon nonaT
A Catalunya, tenim un Sant, Ramon Nonat, que 

es diu que va néixer d´una cesària post-mortem i 
per això és el patró dels naixements i de les lleva-
dores. Va néixer l’any 1204 al poble del Portell a la 
Segarra. La tradició l’anomena nonat perquè va ser 
extret del cos de sa mare fent servir una arma de 
tall. Estava emparentat amb la família noble dels 
Cardona i fou el senyor de Cardona el que amb la 
seva espasa o daga el va portar al mon. A la casa 
on va néixer es va fer la capella de Sant Ramon de 
Portell. Al llindar es pot llegir “ací és nat sant Ra-
mon nonat”.

En la seva joventut va ser pastor. Mogut per la 
seva devoció, portava el ramat fins una ermita on 
es venerava la Mare de Déu. Més tard entra amb 
contacte amb Sant Pere Nolasc que busca gent per 
formar l’orde dels cavallers de la Mercè per a resca-
tar cristians captius dels musulmans i decideix de 
formar-ne part. Ja mercedari, allibera els captius 
bescanviant-se per ells i quedant-s’hi com a hostat-
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ge. Això passava a València, encara en mans musul-
manes i a Alger. A la presó continuava predicant i 
convertint musulmans fins que per impedir-ho, els 
guardes li van foradar els llavis fent-hi passar un ca-
denat. Va ser rescatat per l’orde i tornà a Barcelona 
l’any 1239. Morí poc després, el 1240, al Castell de 
Cardona on era de camí cap a Roma perquè el papa 
Gregori IX l’havia nomenat cardenal.

La gent de Cardona i del Portell se’l disputaven 
i van decidir de carregar el seu cadàver damunt 
d’una mula cega per tal que aquesta decidís el lloc 
de l’enterrament. La mula, donà tres tombs a l’er-
mita de Sant Nicolau, on Ramon havia estat pastor 
de petit, i caigué morta. Aquí s’enterrà Sant Ra-
mon. Més tard s’erigí el Santuari on cada any se 
celebra la Festa dels Tres Tombs.

el paper de l’esglèsia CaTòliCa
L’any 1733, la facultat de teologia de Paris pon-

tificava solemnement que la craniotomia i l’em-
briotomia en fetus viu, era un pecat mortal. Això 
va tenir una gran influència en els països catòlics 
i probablement afavorí que s’hi practiquessin més 
cesàries.

La diòcesi de Siracusa publicà una estadística de 
20 casos entre el 1735 i el 1752, dient que tots els 
nounats havien nascut vius fruit de la cesària. Les 
dades que arribaven d’Alemanya (protestant), eren 
ben diferents. A la regió de Kurhessen, entre 1836 i 
1848 hi hagué 107 casos de cesàries post-mortem i 
tots els nounats nasqueren morts. Fins i tot a Itàlia, 
en un estudi a Milà, Cremona i Venècia, l’any 1877, 
en un grup de 116 casos de cesàries post-mortem 
només sobrevisqueren dos nounats que moriren 
aviat després de néixer. Vist això, l’estadística de la 
Diòcesi de Siracusa es fa difícil de creure.

AUTO-CESÀRIA
Durant els segles XIX i XX es descriuen casos en 

el que la mare es practica l´operació ella mateixa: 
l´auto-cesària. Val a dir que els resultats són sorpre-
nents. La supervivència dels infants és del 27,7% 
i la de les mares, del 71,4%. Al menys tres de les 
mares supervivents tenen parts vaginals posterior-
ment. Probablement, les raons de fons que induï-

ren a aquestes dones a prendre aquesta decisió fo-
ren: un part estacionat, patologia mental i intents 
d´amagar o destruir un embaràs no desitjat.

el Cas de Zaandam
Al llarg de la història hi ha hagut actes de violèn-

cia associats a traumatismes de la paret abdominal 
en dones gestants amb resultats més que sorpre-
nents. Un d’aquests té lloc l’any 1647, a la localitat 
holandesa de Zaandam. Una dona, en l´últim mes 
de la seva gestació, corre a ajudar al seu home que 
està sent atacat per un toro desbocat. La dona és 
també atacada i banyegada de tal manera que el 
nen és expulsat del seu abdomen, a través de la 
ferida abdominal. El nounat és recuperat, batejat 
i sobreviu. El pare i la mare moriren. A l´entrada 
de l´església protestant d´aquesta població, hi ha 
una escultura i a l´altar major unes pintures que 
en donen testimoni (fig. 3 i 4). Es diu la Bullekerk, 
l´església del toro.

Alguns dels primers parts mitjançant la cesària 
van ser practicats per persones que no eren met-
ges. Val a dir que la versemblança de les històries 
que venen a continuació, és dubtosa.

el Cas d’HispÀnia
Un d´aquests és de l’any 250 de la nostra era, és 

a dir, a l´època de la Hispània Romana. La versió 
que explico és la del Dr. Manuel Usandizaga Soralu-
ce, catedràtic nostre de Ginecologia durant la car-
rera i gran estudiós de la Història de la Medicina.

Una dona jove, esposa d´un senador, portava 
uns quants dies de part sense poder expulsar el fe-
tus. Fou cridat el propi bisbe de Mèrida, Paulo, que 
havia sigut metge abans d´arribar al bisbat. Tots els 
metges consultats havien dit que no hi havia res 
a fer en aquell cas. Paulo, després d´haver rebut 
l´aprovació dels seus superiors, obre el ventre de 
la mare i es troba amb un fetus mort i putrefacte. 
Les cròniques diuen que la mare va sobreviure. El 
cert és que el cas és considerat, tradicionalment, 
com la primera cesària practicada a Espanya so-
bre una dona viva; de totes maneres, les circum-
stàncies d´aquest cas obren un gran marge per a 
l´especulació.

 Xavier Iglesias i Guiu, Montserrat Iglesias i Duran
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el Cas de la FamÍlia nUFer
Un cas, potser més versemblant, és el del rama-

der Jakob Nufer de Siegerhausen, Suïssa. La seva 
dona Elisabeth, estava de part des de feia uns 
quants dies. Va consultar fins a tretze llevadores 
i alguns cirurgians-barbers sense èxit. Nufer aga-
fà el seu cavall i se n´anà fins a Frauenfeld, a dues 
hores de distància, a demanar permís a l´alcalde 
per acabar, d´una vegada per totes, el part per via 
abdominal. L´alcalde li va donar permís per actuar 
pel seu compte. Va obrir l´abdomen, el nen plorà 
immediatament i va viure fins als 77 anys. La mare 
es recuperà i tingué cinc embarassos més per la via 
vaginal, incloent-hi uns bessons. S’especula que 
aquesta gestació podria haver estat extrauterina. 
Si fos així, la matriu no hauria estat manipulada 
lo qual hauria provocat una hemorràgia molt més 
suau al no haver-se tallat l´estructura muscular de 
la matriu.

el Cas de roBerT FelKin
Robert Felkin (1853-1926) estudià medicina a 

Edimburg. Entre els anys 1878 i 1881 visità l´Àfrica 
després d´haver parlat amb el famós explorador 
David Livingstone. Havia estat informat que a la 
major part de l´Àfrica Central, si la dona no podia 
parir vaginalment, tant ella com el fetus morien. 
Tanmateix, hi havia una excepció: Uganda. 

L’any 1879, a Katura, Felkin va ser testimoni di-
recte de la pràctica d’una cesària amb la idea de 
salvar mare i fill, tal com es pot veure en aquest 
dibuix que ell mateix va fer (fig.5). No se sap des de 
quan es feien aquestes operacions en aquella zona 
africana, però sembla clar que en aquella època, es 
practicaven de manera rutinària.

el Cas de napoleó
Tal com hem apuntat abans, davant la disjun-

tiva de salvar la vida de la mare o de la criatura, 
l’Església Catòlica ho tenia clar: s’havia de salvar la 
vida del fetus. L’any 1811, Napoleó va voler anar 
en contra d´aquesta norma. En el part de la seva 
dona, l’emperadriu Maria-Lluïsa, ho deixà ben clar 
al tocòleg que l´assistia. El Dr. Antoine Dubois li 
preguntà a l´emperador a qui hauria d´afavorir en 

el cas que s´hagués d´optar per la salut de la mare 
o la del fill i aquest li contestà que si s´havia de per-
dre una vida era la del fill. Afortunadament, no fou 
necessari escollir, Napoleó II nasqué en bones con-
dicions.

primeres VeUs per la CesÀria en dona 
ViVa

El primer metge que va advocar per la cesària 
en dona viva va ser el Dr. François Rousset (1530-
1603), en un llibre que va escriure l’any 1581: 
“Traité nouveau de l´hysterotomotomie ou enfan-
tement Caesarien” (fig.6). Havia estudiat a Paris i a 
Montpeller. Va arribar a ser el metge del rei Enric 
IV. Com a resum, deia que l´extracció del nounat 
a través d´una incisió lateral de l´abdomen i de la 
matriu d´una gestant en la que no es pot aconse-
guir la sortida de l´infant de cap altra manera havia 
de ser possible; tot això sense comprometre la vida 
de ningú ni malmetre la possibilitat d’una gestació 
posterior.

Per altra banda, el cirurgià francès Ambroise 
Paré (1510-1590), el més prestigiós de França de 
l’època, havia opinat l’any 1579 en un text on cri-
ticava aquest tipus d´intervencions: “Jo mai reco-
manaré aquesta operació on hi ha un excés de risc 
sense cap tipus d´esperança”.

L’any 1596, Scipió Mercuri (1540-1616) va escriu-
re un text on recomanava la cesària. Havia nascut 
a Roma i estudià a Bolonya i Pàdua. Segurament ja 
havia practicat alguna cesària i recordava que ha-
via vist dues dones que havien estat operades amb 
èxit, a Tolosa.

El primer cas autènticament clar de cesària en 
gestant viva enregistrat a la literatura mèdica tin-
gué lloc l’any 1610 a Wittenberg, Alemanya. El 
cirurgià fou Jeremies Trautmann, del qual sabem 
que va morir l’any 1637. La descripció operatòria 
fou redactada pel professor Daniel Sennert (1572-
1637), professor de medicina a Wittenberg. La ma-
triu no es va suturar; la mare morí al cap de 25 dies 
i l´infant sobrevisqué.

A Espanya, molt pocs s´atreviren a practicar la 
cesària. A València tenim al Dr. Jaime Alcalà Mar-
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tínez, que havia estudiat a França i Alemanya. Era 
cirurgià major de l´Hospital Militar i del Real Cu-
erpo del Maestrazgo i president del col·legi de Ci-
rurgians. L’any 1753 va practicar una cesària en un 
fetus viu en situació transversa. No tancà la ferida 
uterina. El nen sobrevisqué però la mare morí als 
dos dies.

El Dr. Andrés Piquer, l’any 1785, va escriure un 
llibre: “Embriologia sacra” on menciona un tal Dr 
Matias Alcalà, també de València. Aquest cirurgià 
no devia tenir els permisos necessaris ja que se li 
obrí un expedient per una cesària que va fer, on 
moriren mare i fill. El cas acabà en sanció i amb 
l´advertiment de que no ho tornés a fer sense una 
consulta prèvia amb altres metges. Aquest podria 
ser el primer cas de denuncia per mala praxi obstè-
trica a Espanya.

Com era d´esperar, sortiren una sèrie d´opositors 
a la cesària, el més significatiu fou el Dr. François 
Mauriceau (1639-1709) (fig.7). El gran mestre de 
l´Obstetrícia francesa va dir: ”no conec cap llei, 
cristiana o civil que obligui a martiritzar i matar la 
mare per salvar el seu fill”.

segles XViii i XiX
Malgrat les polèmiques, als segles XVIII i XIX es 

van fer algunes cesàries de les quals se’n té molt 
poca informació. A París, concretament 2, que mo-
riren; a Nassau (Alemanya) 11, de les que en mori-
ren 10 i 9 a Dinamarca on en moriren 8. 

A Amèrica, el Dr. Howard Kelly, cap de Gineco-
logia del John´s Hopkins Hospital de Baltimore, 
va presentar un cas operat a Filadèlfia l’any 1888 
i en coneixia un altre, practicat cinquanta un anys 
abans amb supervivències maternes. Dels mem-
bres actius de la Societat Americana de Gineco-
logia, l’any 1891, només 21 entre 70 havien fet o 
presenciat una cesària.

Hi va haver una sèrie de factors que es van aple-
gar a finals del segle XIX i que van propiciar la millo-
ra de la seguretat de l´operació cesària:

 ͽ L´anestèsia.

 ͽ Les infusions endovenoses, principalment 
salines.

 ͽ La quasi certesa de que els embarassos de 
dones amb pelvis estretes raquítiques que 
es deixaven evolucionar acabaven amb la 
mort de la mare, del fill o d’ambdós.

 ͽ El reconeixement del fet que esperar que la 
gestant arribés en males condicions al mo-
ment de la cesària, era quasi sempre un fra-
càs segur.

 ͽ L’antisèpsia i l’asèpsia.

 ͽ Deixar de fer craniotomies i/o embriotomies 
a fetus vius.

 ͽ La cesària extraperitoneal.

 ͽ La sutura de la ferida uterina.

 ͽ La cesària-histerectomia del Dr. Porro.

M´agradaria estendre’m una mica en la contri-
bució que va fer el Dr. Porro a la introducció de la 
cesària com a operació rutinària en Obstetrícia. El 
Dr. Edoardo Porro (1842-1902) (fig.8) era professor 
d´Obstetrícia a la Universitat de Pavia. En aquells 
temps, a Pavia, no hi havia cap dona que hagués 
sobreviscut a una cesària; fins i tot el mateix Dr. 
Porro n´havia fet una l’any 1871 amb mort de la 
mare tot i que l´infant va sobreviure. Porro va con-
cloure que les causes més importants de la mor-
talitat materna per cesària eren l´hemorràgia i la 
sepsis. Va fer experiments, amb conilles gestants i 
també en cadàvers humans. A les conilles gestants 
els extirpava la matriu. A la sala d’autòpsies es pre-
parava per la seva primera cesària-histerectomia.

El 21 de maig del 1876 va decidir operar una 
dona de 25 anys amb una pelvis raquítica que pre-
sentava una evident desproporció pelvi-fetal. Des-
prés de 7 hores de part se li administrà cloroform i 
li practicà una cesària extraient-li el fetus.

Posteriorment, amb un fil ferro, va encerclar 
la part inferior de la matriu i va extirpar l´úter, 
trompes i ovaris. El coll uterí restant, el fixà a la 
part inferior de la incisió abdominal amb la idea 
d´exterioritzar qualsevol secreció sèptica que 
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s´hagués pogut originar en el coll uterí. Va deixar 
un drenatge a la vagina a través del fons de sac de 
Douglas. Va ser donada d´alta al cap de 40 dies. Era 
la primera dona que sobrevivia a l´operació cesària 
a la ciutat de Pavia. Tot això va contribuir a que els 
obstetres trobessin la cesària com una eina útil en-
situacions complexes durant el part.

Sembla ser que el primer que va fer una cesà-
ria a Barcelona fou el Dr. Miquel Arcàngel Fargas i 
Roca degut a un cúmul de circumstàncies curioses 
que ara detallarem. El seu col·lega Dr. Joaquim Bo-
net i Amigó, havia de realitzar l’esmentada opera-
ció a l’Hospital de la Santa Creu. La pacient era una 
dona d’ètnia gitana amb la pelvis molt estreta i a 
qui se li havia diagnosticat una evident despropor-
ció pelvi-fetal. 

Es fixà l´hora de l´operació, però sorgiren difi-
cultats amb l´instrumental; s´havia d´anar a buscar 
fora de l´hospital. La responsabilitat va recaure en 
el Dr. Salvat, aleshores alumne intern, que fou amo-
nestat. L’operació es va haver d’ajornar fins la tar-
da. El cas és que mentre el Dr. Bonet es preparava, 
la dona parí espontàniament sense més dificultats. 
Els que ens hem dedicat a l´Obstetrícia ja sabem 
que aquestes coses poden passar. Així doncs, des-
prés d’aquest intent fallit, el primer cas realitzat 
amb èxit a Barcelona passà a ser obra de l´altre ca-
tedràtic, el Dr. Fargas.

segles XX i XXi
El 25 de Novembre de 1925, un altre eminent 

professor d´Obstetrícia, el Dr. Pere Nubiola i Espi-
nós, practicà la primera cesària segmentària a Es-
panya. Més tard, l’any 1934 en publicà una sèrie 
de 150 casos. La tècnica és la que, avui dia, es fa 
servir habitualment. Es tracta de fer la incisió ute-
rina al segment inferior. Això produeix una pèrdua 
hemàtica menor a la que va associada en la deno-
minada tècnica clàssica, on la incisió és vertical, 
més hemorràgica i més difícil de suturar. En els úl-
tims anys s´ha disparat el percentatge de cesàries 
a tot el món, des d´unes xifres inferiors al 5%, s´ha 
passat a unes xifres del 20% i en segons quins llocs 
s’enfilen fins el 50% o més.

CesÀria a demanda
Voldria fer esment al que s’anomena cesària a 

demanda per part de la gestant. L’any 1920, en un 
simposi de la New York Obstetrical Society, el Pro-
fessor Humpstone (Brooklyn, New York) apuntava: 
”...dones normals ens demanen un part per cesària 
per evitar les agonies d´un part vaginal. Encara que 
ningú de nosaltres els en faria cas, seria bo de re-
cordar que el que avui és una fantasia, pot ser una 
realitat demà”.

I efectivament, al llarg dels anys 90 va comen-
çar la controvèrsia sobre aquest tema; es basava 
en una sèrie de raons que enumero a continuació:

 ͽ La por al dolor del part.

 ͽ La tocofòbia o la por mòrbida al part.

 ͽ La prevenció de danys a les estructures del 
sòl pelvià.

 ͽ La por a lesions del fetus en el transcurs del 
part vaginal. Alguns estudis havien assenya-
lat una reducció dels possibles traumatis-
mes fetals en la cesària en comparació amb 
el part vaginal.

 ͽ L’eliminació d´emergències obstètriques 
com l´abruptio placenta o el prolapse del 
cordó.

 ͽ L’eliminació de morts fetals d´origen desco-
negut entre les setmanes 39 i 41 de la ges-
tació.

 ͽ Un millor control del dia i l´hora per acabar 
la gestació.

Així les coses, l’any 2009, la FIGO (Federació In-
ternacional de Ginecòlegs i Obstetres) en el seu lli-
bre: “Ethical issues in Obstetrics and Gynecology”, 
diu textualment: ” Ara mateix no hi ha suficient 
informació respecte als riscos i avantatges relatius 
al part per cesària a terme per raons de natura-
lesa no mèdica, en comparació amb els parts per 
via vaginal. En tot cas, les dades de que disposem 
suggereixen que el part vaginal normal és més se-
gur a curt i llarg termini tant per la mare com per la 
criatura. La cirurgia uterina també té repercussions 
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pels propers embarassos i parts. A més, hi ha una 
preocupació natural respecte a utilitzar un mètode 
artificial en comptes del procés natural, si no hi ha 
cap justificació mèdica”.

Pel que fa a mi, he de dir que hi estic totalment 
d’acord.
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REsuM: En aquest article es presenta una sèrie de documen-
tació custodiada a l’Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, en relació a dos projectes de refor-
ma (1905 i 1908), de la seu que havia tingut anteriorment al 
carrer de Banys Nous núm. 9. El projecte comprenia també 
la reordenació de la biblioteca i arxiu de l’Acadèmia. Fou ela-
borat per l’arquitecte Bonaventura Pollés i Vivó. No va tirar 
endavant i finalment l’Acadèmia va obtenir la cessió de l’edi-
fici on està actualment al carrer del Carme com a seu pròpia 
definitiva, al que es traslladà l’any 1929. 

PaRaulEs Claus: Reial acadèmia de Medicina de Catalu-
nya.250 anys (1770-2020).-- .-Arxiu RAMC - Seus: carrer de 
Banys Nous.-Projectes de reforma.-Segle XX.-1905/1908.-
1914. --Bonaventura Pollés i Vivó.- Lluís Domènech i 
Montaner.-Lluís Suñé i Molist.- Sebastià Montserrat i Figue-
ras. 

anTeCedenTs 
Aquest any 2020 es commemoren els 250 anys 

de la fundació de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya (RAMC). L’Acadèmia sorgí, aleshores 
amb el nom d’ académia Médico Práctica de Bar-
celona per adaptar-se a les circumstàncies i neces-
sitats de la medicina i de la salut pública de Cata-
lunya de la segona meitat del segle XVIII i més en 
concret a la petició dels metges de Barcelona de 
recuperar l’antiga Facultat de Medicina, suprimida 
pel Decret de Nova Planta. La resposta fou la crea-
ció d’una Acadèmia de Medicina (1). 

L’acadèmia assumí unes determinades funcions 
i impulsà un seguit d’actuacions per tal de donar 
resposta als reptes de salut i a la modernització de 
la pràctica mèdica. La vida de l’acadèmia es veié, 
però, molt sovint marcada per qüestions pràcti-
ques i no únicament competencials. La manca de 

recursos financers i la manca d’una seu que pogu-
és acollir les reunions setmanals i el material que 
anava acumulant, adient i adequada a l’estatus que 
ocupava marcaren també la història de l’acadèmia 
(2). 

Quan es va crear no tenia una seu assignada, i 
per tant cap local on instal·lar-se, ni fer cap acti-
vitat. Inicialment les reunions es celebraren en 
les cases privades del president o del secretari. A 
partir de l’any 1779 l’Acadèmia obtingué un espai a 
l’ajuntament de Barcelona. Durà poc i el Capità Ge-
neral cedí temporalment unes sales de la seu mi-
litar. Després l’Acadèmia obtingué un espai (unas 
“habitaciones”) a l’antic edifici del Palau del Lloc-
tinent, que era seu de la Inquisició, per finalment 
ocupar una finca del carrer de Banys Nous.

Des del principi tingué activitat científica. Les 
dependències de l’ajuntament foren inaugurades 
en la sessió de 10 d’octubre de 1779, marcada pel 
discurs que el Dr. Jaume Bonells –una de les per-
sonalitats mèdiques implicades en la obtenció de 
la constitució de l’Acadèmia Médico-Pràctica-- va 
pronunciar el “Discurso inaugural sobre la utilidad 
de las Academias de medicina pràctica”, “con mo-
tivo de celebrar la Academia su primera Junta en 
la casa del Muy Ilustre Ayuntamiento” (3). Aquesta 
col·laboració amb l’ajuntament també es veié ma-
terialitzada per la redacció del primer dictamen de 
l’acadèmia sota demanda municipal, impresa l’any 
1784, “Dictamen de la academia medico-práctica 
de la Ciudad de Barcelona dado al muy il·lustre 
aiuntamiento de la misma, sobre la frequencia de 
las muertes repentinas y apoplegias que en ella 
acontecen”.

PAPERS DE l’ARXIU

el proJeCTe de saló d’aCTes de la reial aCadèmia de 
mediCina i CirUrgia de BarCelona a la seU del Carrer de 
BANYS	NOUS,	NÚMERO	9	(1905)

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2020; 192-197
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El 1820, per poc temps i el 1835 ja de forma de-
finitiva va obtenir un edifici del carrer dels Banys 
Nous núm. 9, que havia estat Procura a Barcelo-
na dels Cartoixans del monestir de Scala Dei. Va 
ser la seu de l’Acadèmia, durant més de noranta 
anys, fins el 1929 en que passà a l’edifici actual. 
En aquest temps, llarg per un edifici que ja era ja 
vell, es van fer diverses obres d’ampliació i també 
alguns projectes no reeixits. Així els de reforma 
presentats per Bonaventura Pollés i Vivó els anys 
1905 i 1908 (4). Aquests projectes no es dugueren 
a terme i l’any 1914 es renovava la intenció d’una 
reforma integral que passava per projectar un nou 
edifici que fou dissenyat per l’arquitecte Lluís Do-
mènech i Montaner (5). 

El pas pel palau de la inquisició va ser més mo-
gut, pel fet de tenir dues etapes, la primera de les 
quals es va concloure amb la crema de part de 
l’arxiu i mobiliari i la desaparició dels fons que s’hi 
guardaven en el moment de l’assalt, l’any 1820 per 
destruir la presencia de la inquisició (6). La segona 
etapa corresponent a un període d’incertesa ins-
titucional ja que, marcada la política pel retorn a 
l’antic règim, les acadèmies foren suprimides. 

L’any 1835 l’Acadèmia va recuperar l’edifici de 
Banys Nous per on ja havia transitat en el període 
del trienni liberal, a través d’una permuta de les 
sales del palau de la Inquisició. L’edifici fou objecte 
de vàries reformes per tal d’estabilitzar bigues, fa-
çanes, etc. tal i com recollí el secretari perpetu en 
el resum documental manuscrit (arxiu RAMC). La 
més important datant de l’any 1863 quan degut a 
l’enderroc de la finca veïna es demanà una reforma 
estructural per tal d’assegurar l’arc de l’entrada. Els 
treballs sol·licitats foren consultats prèviament a 
l’arquitecte Francesc Daniel Molina i els croquis 
presentats i aprovats per l’ajuntament realitzats pel 
mestre d’obres Granell i Barrera (7). Deficiències i 
manca d’espai per desenvolupar les activitats són 
els problemes que la reforma de l’any 1905 havia 
de resoldre. No hem trobat si hi hagué més d’un 
projecte i en quin moment es pren la determinació 
d’impulsar les reformes necessàries. També col-
laborà activament amb altres institucions culturals 

o assistencials de la ciutat, així la Casa de Caritat, i 
administratives amb peticions des dels d’òrgans de 
govern: Ajuntaments, Governs Civils (8). 

En aquest article ens volem centrar en la seu del 
carrer de Banys Nous que ocupà fins l’any 1929, 
quan la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona 
es traslladà al carrer del Carme, a l’antiga seu de la 
Facultat de Medicina (1843-1906) i abans Reial Col-
legi de Cirurgia de Barcelona (1764-1843). 

La seu del carrer de Banys Nous, número 9, era 
la tercera seu oficial que tingué la RAMC des de la 
seva fundació l’any 1770. Anteriorment a aquesta, 
ocupà dependències a l’ajuntament de Barcelo-
na (1779-1788) i al Palau de d’inquisició (per dos 
períodes: 1789-1820; 1824-1835). Fins l’any 1779 
l’acadèmia no disposà d’una seu i les reunions es 
realitzaven principalment a la casa particular del 
president o del secretari. 

La trajectòria històrica es troba resumida en dife-
rents ressenyes escrites de les que destaquem les 
redactades pel secretari perpetu Lluís Suñé i Molist 
(1852-1914) (9), així com documents relacionats 
amb la seu de Banys nous recapitulats per Sebastià 
Montserrat i Figueras l’any 1951, autor juntament 
amb el Dr. Manuel Carreras i Roca d’una història de 
la acadèmia editada l’any 1954. 

** A principis del segle XX, l’any 1905, es plan-
teja una primera gran reforma i el projecte de Bo-
naventura Pollés és l’elegit. D’aquest projecte, que 
es renova l’any 1908, conservem una aquarel·la del 
saló de sessions que ara presentem i que ja vàrem 
reproduir, en els seus colors original, a la secció 
d’Iconografia de l’Acadèmia en el número anterior 
de la revista (10). Finalment el projecte no fou re-
tingut. La necessitat de renovar l’edifici es mantin-
gué viva. tal i com demostra el projecte de reforma 
integral de Domènech i Montaner de l’any 1914 i 
les iniciatives de construcció d’una nova seu: sessió 
inaugural de 27 de gener de 1918. Finalment l’any 
1929 es consolidava amb el trasllat al carrer del 
Carme per ocupar l’antiga facultat que fou també 
objecte de obres d’adequació i restauració.
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el proJeCTe de BonaVenTUra pollÉs i ViVó 
(1905	I	1908)

Del projecte de Bonaventura Polllés i Vivó dis-
posem de dos documents, l’un de l’any 1905 que 
és una aquarel·la del saló d’actes, i un altre con-
sistent en un dossier amb la memòria i el detall 
del projecte (“Proyecto de un gran salón de actos 
públicos y de obras de reforma interior necesarias 
en su local de la calles de Baños nuevos de esta 
ciudad.”), redactat l’any 1908 i que complemen-
ta el ja presentat a l’abril de l’any 1905: d’aquesta 
manera en el dossier no apareixen els planells ni 
el resum del pressupost anunciats en els apartats 
de la documentació aportada l’any 1908. El pro-
jecte del novembre de l’any 1908 està compost de 
tres plecs de documents: Doc. 1 “Memoria”, Doc 3 
“Pliego condiciones”, Doc 4 “Presupuesto” Els pla-
nells, probablement el document número 2, eren 
els entregats l’any 1905 i no s’han trobat a l’arxiu 
de l’acadèmia. 

L’arquitecte: 

Bonaventura Pollés fou conegut també per la 
vessant d’artista i especialment d’aquarel·lista. 
Nascut a Vilanova i la Geltrú l’any 1856 i mort a 
Sevilla el 28 d’abril de l’any 1918 desenvolupà la 
seva activitat d’arquitecte a Barcelona i a Vilanova 
i la Geltrú on fou arquitecte municipal. Però hem 
d’insistir, des d’ara, que les dades sobre els anys 
de naixement i mort no coincideixen segons les di-
verses fonts (11). Sembla que va néixer a Vilanova, 
encara que en algun lloc, per altres dades fiable, 
se cita també Barcelona, Una part de la seva obra 
d’aquarel·les es troba a l’Arxiu Històric del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya. 

Personatge actiu en la formació del Col.legi d’ar-
quitectes. Membre de les primeres juntes, va fer 
donació al Col·legi d’una part de la seva àmplia col.
lecció d’aquarel.les (12). (http://www.coac.net/
COAC/centredocumentacio/arxiu/afonsbcn/Po-
llesVivo/arxiu/singular.html ) i d’una propietat per 
tal de convertir-la en la seu de l’associació d’arqui-
tectes de Catalunya Les seves aquarel·les foren ex-
posades entre altres en les sales Parés i Laietana de 

Barcelona. Té diversos edificis a la ciutat de Barce-
lona, entre ells la seva casa, situada en una canto-
nada de la Rambla de Catalunya amb València. En 
el nomenclàtor dels carrers de Barcelona trobem, 
des del 14 de maig de 1924, un carrer Bonaventura 
Pollés corresponent a l’antic carrer de Perelada, en 
el districte de Sants-Montjuic. És paral·lel a l’actu-
al Ronda del Mig, i proper a l’estació de metro de 
Mercat Nou (13). 

El projecte:

El projecte de l’any 1905, tal com s’especifica 
en les actes de la junta de govern de l’Acadèmia 
(14), tenia per objectiu el “ensanche y decoración 
del nuevo Salón de sesiones y traspasso de la Bi-
blioteca al ante-salón”. El projecte presentat al 
mes d’abril per l’arquitecte Bonaventura Pollés era 
valorat, inicialment, per un import de 40.000 pes-
setes. Paral·lelament a la reforma s’engegarà per 
part de la junta la reorganització de la biblioteca i 
arxiu de l’acadèmia. Per aquest propòsit i davant 
de la demanda del Dr. Lluís Comenge i Ferrer de 
ser dispensat d’aquesta tasca, per motius de salut, 
fou nomenat el Dr. Bofill. Calia no només re-condi-
cionar un espai sinó també classificar el material 
acumulat (14). 

El projecte fou aprovat “a priori” el mes de gener 
de l’any 1906 (15). en espera de veure incorporada 
la demanda de finançament al pressupost de l’Es-
tat de l’any 1907. En el moment de l’aprovació per 
part de la Junta ja es parla d’un possible increment 
del pressupost fins a les 50.000 pessetes per raó de 
“cambiar el aspecto anticuado de la entrada, patio 
y escalera”. La Junta decidia aprovar els planells i 
dibuixos presentats per l’arquitecte. 

El projecte tenia doncs per objectiu millorar l’es-
pai del saló que era molt reduït i reorganitzar les 
dependències generals de l’acadèmia per tal d’alli-
berar espai per la biblioteca i l’arxiu. L’arquitecte 
descriu la situació de la següent manera : “Mide el 
salón de conferencias 54,48 metros superficiales, y 
cifra tan escassa da por resultado que las solemni-
dades no pueden albergar a los invitados, ni cual 
seria el deseo de sus Componentes, al número de 
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oyentes que la honrarian con su asistencia si tuvi-
ese allí cabida (...) Además tienen que estar mez-
cladas las oficinas, la secretaria y la biblioteca y no 
hay espacio (...) ni menos aún para el archivo que 
forzosamente, y no ha mucho, tuvo que subirse al 
piso tercero (...) y colocarse en males condiciones” 
(16). 

descripció d’alguns aspectes importants del 
projecte:

L’AQUARELA AMB LA IMATGE DEL PROJECTE DEL 
NOUS SALÓ D’ACTES PÚBLICS.

A la memòria hi ha una àmplia descripció, en la 
cal destacar:

- Utilització de simbolísmes de la “flora españo-
la”.

Diu: “En el Salón de Actos Públicos se proyectan 
en el techo, y entonadas de colorido, dos telas con 
marco circular representando dos asuntos o efe-
mérides de la ciencia y del arte y en sus frisos, los 
nombres de las secciones académicas colocados, 
en tarjetones de relieves y de tintas suaves y en 
la claraboya central el sello de la Real Academia 
formado por vidrios de colores, a base de aureo-
lina…”. “En los muros laterales se colocará la inte-
resante galería de retratos presidenciales (muchos 
de los cuales ya posee la Institución….”. “Emblemas 
engarzados a una tinta perfilada con temas de la 
flora medicinal…”.

Altre mobiliari trobat al pressupost:

Dos canelobres, 4 làmpades elèctriques, un re-
llotge, al dosser (dosel) un escut d’Espanya,

Medalló amb flora ornamental, es van restaurar 
i entapissar 40 butaques, unes llibreries per la

biblioteca amb fusta de Flandes i d’Alamo .

Curiositats.  Materials, entre altres:

Agua, preferentemente la de Dos-Rius.

arena, la de mar deberá usarse en todos los ca-
sos.

Piedra para mampuesto, deberá proceder de la 
Montaña de Montjuich y de tamaño mediano.

Marmoles bardiglio d’Itàlia, Figueres, alacant i 
Tortosa.

Vidrieras, la corriente serà del país, el cristal de 
Saint Gobain y la decorativa de los llamados vidrios 
Catedrales y Plaqué.

2 columnas de marmol de color con labra, escul-
tura y pulimento.

oro, que intervenga en el decorado de los marcos 
del techo serà del llamado fino, en panes,francés y 
de 18 quilates. (El pressupost era per 1.000 fulls de 
pa d’or).

Telas al oleo en el techo con pinturas decorati-
vas.

Claraboyas: una en el interior del salón y otra en 
el exterior de la terraza.

EDIFICI:

L’edifici de Banys Nous , número 9, és un edifici 
amb una façana que “nada tiene de particular es-
tético y mucho de vetusto y pobre” i que disposa 
d’una sola entrada. La distribució és : “semisóta-
no”, “planta baja” (ocupat per un magatzem i per 
l’escala principal), “entresuelo interior” (porteria), 
“principal”(ocupat per l’acadèmia) i “dos pisos” (el 
primer pis ens diu llogat a una família i el segon, 
amb terrat, més petit fa funció de magatzem de 
l’acadèmia). La planta principal ocupada per l’aca-
dèmia estava distribuïda en dos parts 1. Anterior i 
2. Posterior: 

REFORMA:

La millora d’aquests espais ocupats per l’acadè-
mia a la planta principal tindria una afectació so-
bre part de tot l’edifici. En aquesta primera planta 
s’hi reallotjaria també la biblioteca renovada, més 
dues sales; una destinada a les reunions de la Junta 
i una segona destinada a secretaria

La gran reforma es situaria a la part posterior. 
Sobre el jardí es trobaria el nou saló de “134 me-
tros superficiales”. Per tal de deixar espai per una 
“graderia de dos planos” per al públic, on pogués 
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seguir els actes, es rebaixaria el terra inutilitzant 
part de l’entresol i tot el local comercial.

 En la reformulació del projecte de l’any 1908 
–-sobre la base del primer.-cal afegir una modifica-
ció de la escala que faria pujar l’import de les obres 
fins a les 53.000 pessetes (17). L’import s’esperava 
que l’assumiria el ministeri d’instrucció pública a 
través dels pressupostos generals tal i com sembla-
va indicaven els contactes que havia tingut l’aca-
dèmia a finals de l’any 1908 i principis del 1909. 
El projecte de l’arquitecte Bonaventura Pollés fou 
sotmès a la aprovació oficial de la Junta Central 
de Construcciones Civiles que donava el permís i 
establia les condicions de l’adjudicació. Hi hagué 
dificultats, algun alentiment, i fou retirat pel ma-
teix arquitecte Pollés. Després ja no surt gairebé 
res més sobre aquest projecte de reforma, fins i 
tot s’intentà tenir un edifici nou, però trobada la 
solució de l’antiga Facultat de Medicina, i abans 
Col·legi de Cirurgia, que estava buit, queda resolt 
el problema. 
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VIDA ACADÈMICA

 els CanVis en les sessions CienTÍFiQUes

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2020; 198-201

les circumstàncies. Aquest any 2020 s’ha vist 
fortament sacsejat en el que afecta a l’estructura 
habitual d’una part de la vida acadèmica. En l’ac-
tivitat externa s’han hagut de suspendre, de ma-
nera sobtada els actes i sessions públiques. També 
l’obertura a visitants i investigadors. Són ben visi-
bles en la forma de fer, reduir, les sessions. Ara, pel 
risc del contagi pel Covid ens veiem obligats a se-
guir unes normes de prevenció que tenen l’expres-
sió més clara en una forma de treballar, d’establir 
els controls sanitaris generals: mascaretes, rentat 
freqüent de les mans, distància de separació entre 
les persones. 

En principi alguns ho han considerat com una 
disminució d’activitats, en la manera que ja està-
vem acostumats i es programaven. Es feien menys 
actes, i molts ho han considerat com un fet trans-
itori. Ja recuperaríem la que es considerava com 
a “normalitat”. Però la durada ja comença a ser 
llarga, són moltes les activitats, de moltes institu-
cions, que s’han anul·lat, o modificat. Això té els 
seus efectes, un d’ells és l’adaptació. Per ara ja por-
ta un curs acadèmic, un any, i en fer-ne balanç es 
veu que hi ha aspectes que es poden considerar 
com a positius. 

Fins fa poc temps gairebé tots els actes eren el 
que se’n diu “presencials”. La possibilitat de reu-
nir-se en un lloc, on s’extremen les condicions de 
seguretat i, per efecte de la introducció de noves 
tècniques de comunicació, es poden reunir en sa-
les més grans, fins i tot a molta distància, o en el 
propi local de treball, o a casa, permet una assis-
tència que per ara es designa amb diversos noms 
(una dels més ràpidament introduïts és “telemàti-
ca”). 

S’està creant i difonent una nova terminologia. 
Comprèn les formes d’assistència “no presenci-
al”. Algunes formes ja eren conegudes ja fa alguns 
anys, i s’empraven, però no de manera habitual, 

així les “videoconferències”. Cal donar-se compte 
d’aquest fet, i valorar-lo per les possibilitats que té. 
Un dels signes que podríem considerar d’alarma, 
per dir-ho amb visió irònica, és que arriba fins i tot 
a l’administració de justícia, que accepta la video-
conferència, i més si ha de venir de l’estranger, com 
a signe de recepció el missatge, encara que habitu-
alment no el practiqui i el retard en el nombre de 
procediments sigui de milers. 

Un comentari paral·lel. La consideració d’aques-
ta possibilitat, la introducció d’aquesta nova tècni-
ca, l’activitat no presencial, també pot traslladar-se 
al camp més directe de la medicina, la visita i l’ex-
ploració del malalt, i fa que algunes visites siguin 
només telefòniques. El malalt, o els qui el cuiden, 
deixen l’avís, i el metge quan pot el telefona per 
a saber com segueix i si hi ha “novetats” simpto-
màtiques. El fet, si voleu relativament curiós, és 
que l’adaptació a la sobrecàrrega, fa que un fet que 
abans era considerat com a negatiu: “no haver vist 
el malalt”, ara es vulgui presentar com un fet posi-
tiu d’adaptació a les noves possibilitats de comu-
nicació. Un pas que pot arribar a la consideració 
de malpraxi, seria quan a més de no haver vist el 
malalt, i per tant no haver-lo explorat, se li recep-
ta també telefònicament. S’assenyala el fet, tot i 
que l’assistència no forma part directa del treball 
acadèmic, però si de la medicina, que és el nostre 
referent. 

Algun efecte positiu. Dèiem que és una sacseja-
da. En alguns aspectes sí que ho és, però també 
s’hi poden trobar aspectes positius. Molt més a 
les grans ciutats, on hi ha moltes institucions que 
programen moltes activitats, i els programes es-
tan ben farcits de comunicacions i autors, hi ha un 
problema col·lateral que és habitual. Molts actes 
tenen un nombre reduït d’assistents. És una de les 
queixes més freqüents sobre l’activitat de les aca-
dèmies, i situacions similars. Si ara ja es poden veu-
re per you-tube des de casa, ja no cal anar-hi. i el 
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nombre de persones connectades comença a ser 
més gran que el previsible d’assistents. 

alTres aspeCTes de l’aCTiViTaT inTerna 
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’ACADÈMICS. 
La RAMC ha tingut, o pot informar, de les se-

güents baixes per defunció durant l’any 2020. En la 
primera part de l’any ja s’havia informat del decès 
dels acadèmics Drs. Josep M. Gil-Vernet i Vila, els 
mes de març i Salvador Castells i Cuch, a Nova-York 
el mes d’abril. A la segona meitat de l’any hem de 
lamentar les dels doctors Francesc Puchal i Mas i 
Celestino Rey-Joly Barroso. També, tancant aques-
ta edició, l’òbit del Dr. Francesc Vilardell i Viñas, el 
dia 2 de gener de 2021. 

En el capítol d’ingrés de nous acadèmics s’han 
elegit cinc acadèmics numeraris, ja esmentats en 
el número anterior de la revista: els doctors: Àl-
var Agustí, Teresa Estrach, Lluís Grande, Àngela 
Domínguez i Josep-Eladi Baños. I també vuit aca-
dèmics corresponents, els doctors: Marià Monzo, 
Anna Casanovas, Josep M. Miró, Josep M. Ribera, 
Lluís Grande, Francesc Carmona, Josep Serra Re-
nom i Xavier Bonfill. S’inclouen les fotografies dels 
nous acadèmics corresponents, reprenent com ja 
es va fer en número anterior amb els numeraris, 
seguint la idea del doctor Josep Carreras, quan fou 
secretari de la RAMC.

En la sessió solemne d’inauguració de curs el 
proper mes de gener de 2021, passen a la categoria 
d’acadèmics numeraris emèrits els doctors Miguel 
Àngel Asenjo Sebastián i Lluís Salleras i Sanmarti. 

REanuDaCÓ D’aCTIVITaTs 
D’acord amb les normes fixades per la disminu-

ció en el nombre d’assistents a les reunions institu-
cionals l’Acadèmia ha decidit reanudar la seva acti-
vitat, pel que fa a les sessions científiques, fent-les 
parcialment de forma telemàtica, amb connexió 
amb you-tube, i també presencial de forma redu-
ïda a la xifra de 35 assistents. A les acaballes del 
2020 es va fer l’acte d’ingrés dels acadèmics cor-
responents Drs. Ferran Guedea i Marià Monzo. En 
el número anterior es van incloure les imatges dels 
nous acadèmics numeraris, pendents d’ingrés. En 
aquest s’inclouen les del vuit acadèmics correspo-
nents electes, també pendents d’ingrés. 

Per la primera meitat de l’any 2021 està previst, 
si les limitacions ho permeten, l’ingrés, en format 
reduït, dels acadèmics numeraris doctors: Frances-
ca Pons (febrer), Vicenç Fonollosa (març), Mont-
serrat Espuña (març) i Antoni Trilla (juny). I també 
dels acadèmics corresponents J.M. Miró i J.M. Ri-
bera (gener), F. Carmona i J.M. Serra Renom (fe-
brer), A. Casanovas i X. Bonfill (febrer). 

 Els canvis en les sessions científiques
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Josep M. Miró i Meda

Ferran Guedea i Edo

Josep M. Ribera i Santasusana

Mariano Monzo i Planella

 Els canvis en les sessions científiques
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Anna Casanovas i Llorens Xavier Bonfill i Cosp

Francesc Carmona i Herrera Josep M. Serra i Renom

 Els canvis en les sessions científiques
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Iconografia de l’ Acadèmia

Enric Soler i Batlle (Barcelona, 1877 – B. 1951). 
Catedràtic de la Facultat de Farmàcia. Fou rector de la Universitat i 
Vicepresident de l’Acadèmia. Tingué una activitat destacada en el pas a 
la nova seu del carrer del Carme. 

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2020; 202


