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• Em fa molta il-lusió de venir-te a 
veure aquí, a casa teva, per fer aques
ta entrevista. El Col•legi de Metges de 
Barcelona ens ha proposat parlar amb 
metges antics que puguin fer memo
ria de la professió des del moment 
que van comen~ar a exercir-la. Par
lem de metges antics, no de metges 
vells, perque, pel que fa a tu, pots ser 
un metge antic, pero mai no seras 
vell. 
No es tracta pas d'una memoria de les 
vivencies pu res d'una persona que fa 
molts anys que va comen~ar a exercir 
la medicina i que avui dia es troba 
amb el contrast que la medicina és 
diferent. Aixo ens passa a tots. El que 
hem fet és escollir uns quants metges 
que tenen un número de col-legiat 
inferior al 1.500. Tu, d'aquests, ets 
deis més joves, perque tens un 1.400 
no sé quants. Per tant, tu entres dins 
d'aquest grup. Quan vam escollir 
quins metges podien explicar-nos 
coses, vam pensar de seguida en tu. 
Bé, com que tu estas en aquest grup 
de persones interessants per fer me
moria de la professió, vaig estar molt 
content quan en Lluís Daufí em va 
encarregar a mi, precisament, de veu
re't. Perque érem pediatres, perque 
havíem treballat junts, i per una pila 
de coses. 1, a més, perque som amics 
i perque jo no deixaré mai de recordar 
aquells temps heroics en que tu eres 
secretari d'uns Jocs Florals i em vas 
donar una Flor Natural, aquí a Sarria, 
precisament. 
• Aixo pesa, pesa. 

• Fora d'aixo, hi ha la nostra amistat, 
a través del mestratge comú que vam 
rebre del doctor Pere Calafell i del 
doctor Joan Córdoba. Per camins se
parats hem seguit la mateixa ruta. 
Ara es tracta únicament de fer un re
cord deis inicis, del perque de la teva 
vocació com a metge, els teus records 
d'infantesa i d'adolescencia, que re
cordes de casa teva, del pare, de la 
mare, de l'avi, de qui sigui, si tenies 
familiars metges, del teu metge de 
família. Jo, per exemple, no tenia cap 
metge a la família i recordo que un 
deis meus models va ser el doctor 
Vandellos, que era el pediatre; lla
vors n'hi havia pocs, pero ell era el 
pediatre que em va visitar a mi i a qui 
recordo amb una gran veneració. Vol
d ria que continuéssim parlant 
d'aquestes coses. 
• Molt bé, molt bé . Comencem per 

, . 
aqu1. A casa meva, aquest any passat, 
els meus sis germans van fer una his-

toria de la família i cadascú va escriu
re unes pagines. Després les van m un
tar les dues germanes, la Merce i la 
Núria, que es va morir fa un mes. 
Aquesta historia comenc;:a quan jo te
nia set anys, quan el meu germa 
Joaquim va agafar una malaltia que 
ningú sabia que era. Estava estirat al 
llit amb una panxa enorme i esquele
tic. Llavors el nostre metge era el doc
tor Francesc Pons i Pasqual, que era 
un pediatre format a Alemanya, un 
home brillant, amb un geni viu que, 
quan trucava a la nostra casa de Sarria, 
tocava el timbre i no el deixava anar 
fins que l'anaven a obrir. Va diagnos
ticar el que probablement era un kala
azar, malaltia aleshores molt poc co
neguda. Llavo rs, amb molt de drama
tisme, es va fer la primera punció de 
melsa, una melsa així de grossa, i teni
en por que passés alguna cosa. Ales
hores les proves de coagula ció no eren 
gaire segures . Es va fer la punció de 
melsa i es va confirmar el diagnostic. 
Va comenc;:ar el tractament i el metge 
sabia que a Alemanya hi havia uns 
preparats d'antimoni. Els va fer venir i 
aquests preparats no acabaven d'anar 
bé. Jo recordo que venia cada nit, jo 
tenia set o vuit anys, i feia un examen 
de sang i deia: "un milió vuit-cents", 
" un milió sis-cents, no anem bé, no 
anem bé" . S'empipava i deia "hem 
d'augmentar les dosis". Van augmen
tar les dosis i el noi va comenc;:ar a 
millorar. El meu germa es va curar i el 
Dr. Pons i Pasqual va descriure el cas 
i el va publicar. Pero aquest període 
de nou mesos, dos o tres mesos dels 
quals van ser dramatics, fent examen 
de sang cada dia, amb el tractament 
de neoestibosan, va marcar la meva 
vida com a pediatre. 
Hi ha un record que no té res a veure 
amb aixo pero que ara em ve al cap i és 
del Col·legi de Sant Jordi del carrer de 
Casp, que el dirigia un il·lustre peda
gog i especialista en bona lletra que 
era el Sr. Francesc Flors i Calcat, que té 
un carrer a Barcelona. Era en temps 
del govern del General Primo de Rive
ra i hi havia una gran persecució del 
catala i nosaltres tancavem totes les 
fi nestres i les portes i cantavem can
c;:ons catalanes i al final el Cant de la 
Senyera . 

• Quina epoca era? 
• Jo vaig marxar d'alla l'any 24. En 
plena dictadura. Entre els meus com
panys d'alla n'hi havia un que vivia al 
pis de sobre i era molt tímid . Era molt 
educat. Ent rava i donava la ma. El 



primer que es veia era lama, i des
prés entrava ell i se n'anava a salu
dar la senyoreta; després s'asseia al 
meu costat. A vegades s'havia ador
mit sobre les meves carnes. Es deia 
Angel Moya Ruiz de Larramendi,era 
un xic més petit que jo i amb els anys 
estudiaria medicina i es casaría amb 
una casina meva , la Montserrat Mit
jans. 
Després, que més vals saber? 

• A la teva família, directament met
ges, no n'hi havia cap? 
• A la meva família, els meus dos avis 
eren advocats. Un, advocat de Santa 
Coloma de Farners, que era procurador 
i registrador; aquest era per part del 
del meu pare. 1 l' altre, l'avi Mitjans, que 
era un amigable componedor, un home 
simpatic i castís i que arreglava proble
mes. 
El meu pare era farmaceutic i va estudi
ar a la Universitat amb el que seria el 
prestigiós cirurgia Joan Puig Sureda; 
amb els que serien distingits arquitec
tes Lluís Pericas i Rafael Masó, aquest 
darrer, creador de la urbanització de 
S'Agaró ... 

• Me'n recordo molt encara del teu 
pare, que s'havia estat molts anys aquí 
a la pla~a ... 
• El meu pare era de mena inquiet, 
actiu i providencialista. De petit li de
ien " la bala de vidre". 
Es pot dir molt, parlant de la meva 
família, perque ja et die que n'hem fet 
un llibre. Varem venir de Barcelona a 
Sarria l'any 25. 

• Quin any vares néixer tu? 
• Jo, el 16. El meu avi Mitjans va ten ir 
sempre una gran atenció per la seva 
família i primer va llagar una casa de 
pages a Harta, va agafar els néts i els 
va instal·lartots a Harta, pero aquella 
casa era molt de pages. Després va 
agafar una altra casa a Sant Just, una 

'' Els anys de la Facultat van ésser uns anys 
importants, pero el punt clau va ser el naixement de 
la Universitat Autonoma. , , 

casa preciosa, que tenia jardí, vi nya, 
base i alla, una altra vegada s'hi van 
concentrar els néts; vam ser-hi dos 
anys. Mentrestant, va construir la casa 
de Sarria, aquesta casa groga que hi 
ha a la plac;:a de Sarria, en un racó, al 
curt carrer sense sortida dit carrer 
Menor de Sarria. Hi varem ven ir a viu
re l'any 25. Vaig haver d'anar al col-le
gi de la Bonanova, que era governat 
per frares francesas de l'orde deis 
Germans de les Escotes Cristianes (Fre
res des Eco/es Chretienes). Avui se'n 
diuen de La Salle. Tenien una discipli
na molt severa pero molt efectiva . Ens 
feien est udiar constantment, l' únic 
esbarjo el teniem els dijous a la tarda 
que anavem a jugar a futbol. Tots els 
diumenges de l'any, de nou a una fe
iem classe i, és ciar, resulta que sorti
es súpercarregat. L'ú ltim any va venir 
la República i els hermanos francesas 
van marxar. Llavors en van ven ir uns 
altres de Salamanca o no sé d'on i em 
vaig trabar tan malament que vaig dir 
"me'n vaig". Vaigdir"prou" i en comp
tes d'esperar al mes de juny, al mes de 
febrer em vaig examinar i vaig marxar; 
passi-ho bé, no aguantava més aque
lla bona gent, aquella gent retrogra
da. Alió era diferent. Llavors vaig anar 
a la universitat.. . · 

• No deu ser que el diferent eres tu, 
potser? 
• No. Amb els hermanos francesas 
m'hi entenia molt bé. Ens feien treba
llar molt, pero era felic;:. El col-tegi de 
La Bonanova era un col·legi cristia, 
carregat d'escolans i una serie de li
túrgies i una serie de devocions molt 
pro pies d'aquella epoca i, tot de sobte, 

em vaig trabar al pati de la universitat. 
Al pati de la universitat hi havia els 
estudiants tradicionalistes, que eren 
un grup deis meus amics mallorquins, 
del Seguí -no sé si l'havies conegut-, 
després hi havia els estudiants de la 
Lliga , hi havia els de la FUE, Federació 
d'Universitaris Espanyols; aquests 
eren els espanyolistes; després hi 
havia els de "Nosaltres sois", hi havia 
els ateus, els d'Esquerra, eren set o 
vuit grups. A pesar de tot, eren gent 
estupenda, pero sortir d'un col·legi 
carregat de sants i misses i trabar-te 
en un tloc liberal, aixo omple molt. Em 
vaig trabar que amb alió que m'havien 
ensenyat els hermanos, que en deien 
de malnom "Can Pitet", perque porta
ven un característic pitet de tela blan
ca emmidonada sobre la sotana ne
gra, va resultar que sabia moltes co
ses de les assignatures comunes a 
medicina i farmacia : física, química, 
matematiques i biología . Ho vaig pas
sar sense problemes al febrer i vaig 
arribar al mes de juny bé. Llavors, ja 
vaig poder anar a la facultat de medi
cina. 

•Aba ns d'aixo, m'agradaria que m'ex
pliquessis, tot i queja ho has comen
~at adir, quina era la impressió que et 
va fer l'assistencia del doctor Pons i 
Pasqual al teu germa, com és que et 
vas decidir a estudiar medicina? 
• Em va sed u ir aquest sentit diguem
ne de lluita contra la malaltia, entusi
asme professional, ta tenacitat, 
l'agressivitat, l'esforc;: que significa
va posar en clar una malaltia que no 
es coneixia bé, i que llavors es va 
comenc;:ar a tractar. Posteriorment la 
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va estudiar molt bé en Martínez 
Garcia: va agafar uns gossos, els va 
injectar la leishmania; per cert, que 
un dia se li van escapar a la munta
nya, i ja tením tots els metges interns 
empaitant-los, en fi, tota una histo
ria ... lmprimeix caracter que als set o 
vuit anys tinguis una imatge mental 
d'una persona de gran categoria hu
mana i professional. 
(El doctor Aragó té el tren al menja
dor de casa seva.) Te !'explico, la 
historia d'aquest tren? El meu pare 
va fer no sé quin negoci amb uns 
francesas i un bon dia ens el varen 
regalar, aquest tren; aixo era abans 
de ven ir a Sarria, l'any 24, quan enca
ra estavem a la Gran Via. A aquest 
t ren li donavem corda; i el pis tenia, 
des de la Gran Via fins al carrer Casp, 
quasi trenta metres, i aquest tren 
anava corrent, rodant i rodant fins al 
capdavall. Després aquest t ren el vaig 
posar a la sala d'espera del despatx; 
tenia una serie de llums i, mentre els 
nanos s'esperaven, anaven encenent 
i apagant els llums. Aquest t ren va 
estar al despatx fins l'any 1990, 38 
anys. Després més endavant, quan 
vaig fer de fuster, vaig fe r-hi aquesta 
gab ia. El despatx era una meravella, 
hores i hores els nanos apagant i 
encenent llums ... 

• Dius que vas fer de fuster? 
• Oh, í tant. Aquesta és ún altra histo
ria. Un dia el meu pare em va dir: " Espe
ro que arribis a metge, pero aniria bé 
que a l'estiu aprenguessis algun ofici. 
Que t'agradaria fer?" De fuster, vaig 
respondre jo. 1 durant tres estius vaig 
anar al taller del senyor Brasó. Allí vaig 
aprendre alguna cosa de l'ofici. Recor
do encara l'olor de les serrad u res de la 
fusta caient de la serra. 

• Ara estavem en el tercer punt, als 
anys de la facultat; tu havies comen~at 
ja a explicar la situació de la universi
tat. 
• Els anys de la facultat van ser uns 
anys importants, pero el punt clau va 
ser el naixement de la Universitat 
Autónoma. Aixo sí que va ser extraor
dinari. Jo vaig viure aquella universi
tat macarrónica de l 'any 32. Hi havia 
un professor de biología que deia 
"señores, el microbio tal tiene tantas 
protuberancias" i anava llegint. ,ka. 
UniversitatAutonoma va significar un 
canvi radical. Hi va haver una esban
dida de tots els professors que no 
valien, els van jubilar, els van enviar 
a casa. 1 va sorgir el concepte de 
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'' Sortíem en un autocar de la classe del Clínic i 
anavem a l'Hospital de Sant Pau, al servei de 
cirurgia del doctor Corachan. Corachan tenia disset 
ajudants pera nosaltres que érem vint-i-vuit 
alumnes. Hi havia, entre d'altres, els doc\ors Trueta, 
Pi Figueras, Llauradó, Prim i Corachan Llor. '' 

professor lliure; tenien una norma 
que deia: "El més difícil no és escollir 
un senyor per a un carrec, sinó treu
re'l quan no ho fa bé." lmagina't. 1 
aixo ens ho van ficar al cap per sem
pre, sempre l'hem t ingut aquest con-

cepte. Per exemple, la cirurgia en 
comptes de fer-la amb els Trias a 
!'Hospital Clín ic, la vaig fer a !'Hospi
tal de Sant Pau. Aleshores molts nois 
van dir "ens apreten molt" i se'n van 
anar a Saragossa o se'n van anar a 
Valencia, perque era més facil. Sortí- , 
em amb un autocar de la classe cte l 
Clínic i anavem a !'Hospital de Sant 

Pau al servei de cirurgia del doctor 
Corachan. El servei disposava de dis
set ajudants pera nosaltres, que érem 
28 alumnes. Hi havia entre d'altres 
els doctors Trueta, Pi Figueres, Llau 
radó, Prim i el doctor Corachan Llor, 
que era un neurocirurgía extraordi
nari, pero com que al doctor Corachan 
el van nomenar conseller de Sanitat 
de Cat alunya, quan va venir el canvi, 
va anar molt malament i, per sa.lvar el 
seu pare, en temps de guerra el fill 
se' n va anar a l 'Espanya nacional a 
fer de cirurgia. A Llodio, alla al Nord, 
en un bombardeig el van matar. Pe ro 
vull remarcar la qualitat deis profes
sors ... et deien "mira aquest os com 
esta trencat, tu que diries, que fari
es". Un senyor que t'agafava per l'es
patlla i resultava que era en Trueta ... 
Et dóna profunditat, no és un profes
so r que explica "el microbio". És ciar, 
el contrast era brutal. Sobretot t'en
senya a pensar, aquest concepte de 
llibertat i de diversitat de l professor 
lliure, i escollies el que t'agradava 
més; aixo passava amb tot. També en 
microbiologia hi havia un catedratic 
molt dolent i va anar a parar al mu
seu ... L'lnstitut Municipal d'Higiene, 
en canvi, funcionava molt bé. Aquest 
Laboratori, el dirigía el doctor Pere 
Domingo, que a més era diputat al 
Parlament de Catalunya. Els alumnes 
passavem cada deu dies per un ser
vei diferent: cólera, vacunes, aigua , 
exantematiques, etc. Teníem ocasió 
d'explorar algun pacient i sorpren
dre'ns amb una constant sensació de 
risca tocar. 1 des del primer día: "Aixo 
és el pavelló del cólera i aixo el de no 
sé que." Pensaves: "aixo són micro
bis", un contacte amb una realitat. La 
Universitat Autónoma va configurar 
molt la meva manera de ser sempre, 
des d'un punt de vista polític i des 
d'un punt de vista professional. Se
gu im? 

• Parlem de les classes, deis catedra
tics, deis professors, que ja ho estas 
fent i de les practiques ... 
• Hem de parlar de la guerra, també. 



• 1 de la guerra? 
• Ja estudiant medicina, l'any 35, vaig 
entrar coma intern de patologia gene
ral, on hi havia el professor Lluís Celis, 
un senyor molt elegant. 

'' Aterra mateix, als passadissos de !'Hospital Clínic, 
feien la determinació del grup sanguini deis ferits 
i deis voluntaris que hi havia sempre perdonar la 
seva sang. 

'' • Quan vas acabar la carrera, tu? 
• Dues vegades la vaig acabar; ara 
t'ho explico . Quan va esclatar la guer
ra , el 18 de julio[ de l'any 36, jo esta
va intern amb en Celis. lmmediata
ment, van comen~ar a arribar ferits, 
pero al mes de setembre -aixo és 
una cosa molt personal pero s'ha 
d'explicar-, tres mesos després, jo 

nera que a casa meva "pobre noi, el 
gran de la casa, amb una pericardi
tis". Llavors el meu metge va ser el 
doctor Tarrés , en Pere Tarrés, que 
venia cada dia, ficava el cotxe al jar
dí. .. Pero al cap de sis setmanes vaig 
dir a la meva mare: "Porta'm les sa-
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La revista Estudios sobre hospitales va ésser com un Ful/ dominical. L'enviavem a totes 
les revistes hospita laries d'Europa. Ens permeté fruir d'un intercanvi extraordinari que va 
durar vint-i-vuit anys: de 1956 a 1984 

em vaig trabar malament i "que p,g5; 
sa, que passa, aquest noi té u'n'a 
cosa del cor, té una pericarditis". 
Les pericarditis llavors' eren tuber
culoses o reumatiques o supurades 
i tenien un pronostic do lent, de ma-

bates" , pe rque em volia aixecar. 1 la 
meva mare: "com pot ser? com pot 
ser que et vulguis aixecar?", "jo em 
trobo bé, em trobo bé". Em vaig po- ,, 
sar les sabates i me'n vaig anar' a 
caminar pel jardí i cap al migdia em 

vaig presentar a ['hospital, i els car
diolegs: "Pero com pot ser, si voste 
té una pericarditis!" Dues coses: pri
mera, que aquesta pericarditis em 
va servir per rebre una etiqueta que 
deia "inútil per al servei militar" i 
gracies a aquesta "inutilitat" em vaig 
passartota la guerra a l' hospital.1 la 
segona és que al cap de vint anys 
vam saber que era una pericarditis 
vírica, de les que es curen soles. Em 
van tractar comuna pericarditis reu
matica i em feien prendre unes dosis 
brutals de salicilats. El salicilat em 
produ"fa unes pseudoal -lucinacions 
auditives que moltes estones del dia 
i de la nit em feien sentir un desma
negat concert de campanes, tot i que 
no n'existien de campanes: les havi
en tirat daltabaix del campanar de 
l'església del costat de casa, Sant 
Vicen~ de Sarria. La resta de la guer
ra vaig seguir la carrera, vaig anar
me examinant. 
Durant aquest temps, a més de ser 
intern, vaig estar al servei de transfu
sions. El servei de transfusions era 
molt dur perque arribaven camions 
carregats de ferits. Aterra mateix, als 
passadissos del !'Hospital Clínic, fe
iem la determinació del grup sanguini 
deis ferits i deis voluntaris que hi ha
via sempre per donar la seva sang. 
Una admirable generositat i solidari
tat. 1 així hores i hores. Un parell de 
coixins i dues mantes, i endavant. Del 
servei de cirurgia, recordo en Broggi, 
que era un cirurgia molt bo . Operava 
incansablement ... i seguia operant 
encara que fossin les quatre de la 
matinada. Ho recordo perfectament. 
Era bo, allo era bo. Llavo rs, quan es va 
acabar la guerra , en aquel[ moment 
em van fer la revisió i em var dir: "vos
te és útil", i em van declarar soldado 
útil para todos los servicios. Aixo va 
tenir dues conseqüencies: la primera 
era que em calia fer el servei militar. .. 
La segona que aquest títol de la Uni
versitat Autónoma ara ja no em valia. 
De manera que havia de tornar a fer 
tot el sise curs de medicina. 1 llavors 
en comptes d'acabar medicina l'any 
38, no vaig acabar fins a l'any 40. 
L'any 40, quan vaig acabar, em van 
enviar a Madrid, com a soldado , es-
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quilat al zero, com a soldado médico 
procedente de zona roja; vaig anar a 
parar a !'Hospital Militar. ! alta per part 
deis metges em va anar molt bé, per
que a la majoria deis sanitaris se'ls en 
furnia ser a !'hospital i en canvi jo era 
de l'ofici i era un exit perque jo tenia 
ganes de treballar. De seguida els ofi
cia Is -.hi havia els joves, els tinents, 
els alferes, que eren tots de promoció i 
no tenien gaire experiencia medica-, 
sempre em venien a preguntar, i el 
comandant deia "a ver, busquen al 
médico catalán", coses d'aquestes. Al 
quirofan, algún anestesista no en sa
bia gaire ... total, que de part deis met
ges vaig ten ir molt bona re la ció. Ara el 
sergent no, el sergent era d'ofici. Co
bravem teoricament cinquanta cen
tims, que no els veiem mai, perque 
se' ls quedava ell. Jo vaig viure a fora 
des del primer dia; a la Plaza de las 
Cortes, en un pis, un quart pis, i alta 
anaven venint companys meus. A més, 
en aquest període, a Madrid, vaig apro
var les tres assignatures del doctorat 
i els últims mesos vaig anar a parar a 
!'hospital del Niño Jesús, que és de 
pediatria. Vaig arribar alla i al cap d'uns 
quants dies em van dir que els falta
ven metges i que per que no passava 
visita. 1 em van encarregar un consul
tori de puericultura on a nava tres dies 
la setmana. 

'' Del servei de cirurgia recordo en Broggi, que era un 
cirurgia molt bo. Operava incansablement... i seguia 
operant encara que fossin les quatre de la matinada. '' 

• Aixo et volia preguntar, el fet de fer 
medicina queda ciar, pero el fet de fer 
de pediatre ... 
• Primer, pel doctor Pons i Pasqual. 
Segon, perque jo sempre hi havia tin
gut tirada perque a la meva mare li 
agradava molt que jo fos pediatre. A 
Madrid, ja era metge, ja tenia els dos 
títols, el de l'Autonoma i el d'Espa
nya; llavors vaig comeni;ar puericul
tura. Érem molt pocs aleshores. Un 
incís . En temps de guerra jo vaig es
criure un elogi sentimental , que 
t'agradara molt. Teníem un catedra-

tic de Medica que era el professor 
Ferrer Solervicens. Aquest era un 
home alt, moderat, auster, lent, ben 
diferent del meu ta ranna, més aviat 
esvalotat. Ell ens deia (!'imita parlant 
lentament) : "Aprofitarem els minuts 
que avui ens queden per parlar de la 
llii;ó de dema ... explicarem ... " Tenia 
totes les qualitats que ben segur em 
mancaven i així m'hi vaig passar tota 
la guerra. Llavors, quan estava ma
lalt vaig escriure un elogi sentimen
tal, aquest llibre el vaig fer alesho
res, pero ara hi he posat els ninots, i 
aquí afegeixo el del doctor Córdoba, 
l'elogi sentimental del doctor 
Córdoba. Aixo sera un obsequi que et 
faig a tu. N'he fet deu exemplars. 

• T'ho agraeixo molt perque, com més 
passa el temps, més me'n recordo del 
doctor Cordoba. · 
• El doctor Córdoba em va encarregar 
uns serveis de puericultura. Jo aca
bava d'arribar de Madrid i sabia ex
plicar farinetes i sabia explicar vacu
nes i aquestes coses, i el doctor 
Córdoba em va confiar un dispensari. 
Vaig estar en un dispensari a Sants, 
ja ho saps molt bé, i alla feiem trenta 
o quaranta visites, teníem un!=!s as
sistentes socials estupendes que et 
preparaven la fitxa de la família i fe
iem la medicina social, que és la que 
hem fet tota la vida, la medicina soci
al. Llavors aquest llibre, l'elogi senti
mental que és el que vaig escriure 
l'any 39 ... el lema de la universitat 
era "libertas perfundet omnia luce", 
"que la llibertat banyi de llum totes 
les coses", i quan va venir Franco va 
fer esborrar "libertas". És maco ex-

Al Segundo Congreso Nacional de Hospitales (Barcelona, 1973) acudiren, entre els 1.200 
participants, dues-centes monges; amb habits de tates formes i colors: negres, blaus, 
marrons ... Aixo, actualment, és una situació impensable. 
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plicar aixo. 1 aixo és la dedicatoria, 
aixo són els ninots i les coses que 
explico. Del doctor Córdoba també 
en faig alguns comentaris. En Córdoba 
ens va ensenyar a estudiar un barri, a 
fer-ne un plano! funcional i a relacio
nar-ho amb cada família . Les assis
tentes ens deien com era la casa i 
aquí hi ha el llit del nano, i aquí hi ha 
la cuina, i aquí, les escombraries, i 
aquí al costat hi ha una fabrica que fa 
fum . Després d'aixo, feiem un planol 
de districte, ambles assistentes so
cials, i després vaig comeni;ar a fer 
un planol deis hospitals, !'etapa deis 
hospitals. Vaig trigar una mica. 

• Jo et vaig trobar a tu precisament 
l'any 48 abans d'acabar la carrera. El 
doctor Cordoba em va convidar a venir 
a escoltar, a aprendre, a fer preguntes 
i etvaigtrobara tu allacom elsegon de 
la casa. 
• En Córdoba i en Ferrer Solervivens 
eren dos caracters oposats al meu. En 
Ferrer Solervicens era auster, era com 
un monjo, lent, lent i reposat, magnífic, 
i jo era esverat. 1 en Córdoba era anti
quat, pero era molt bona persona. 

• 1 a més tenia una orientació social 
de la pediatría extraordinaria. Aixo 
que la gent avui va descobrint, ja fa 
molts anys que ho va dir en Cordoba. 
A mi em fa una mica de vergonya dir
ho, perque sembla que ... pero és veri
tat. 
• El testimoni de la realitat condiciona 
l'acció social. Ell escrivia les seves 
notes i les receptes amb una sorpre
nent lletra gran, ampla, vigorosa, do
minant. 1 a més et deixava fer el que 
volies, mai no et contradeia, sempre 
et deia que sí. Tot aixo passava a !'Ofi
cina del Niño, de la Protección de 
Menores. 

• Jo recordo que a mi em deia doctor 
Ramon. 
• Ell també tenia un germa que es 
deia Ramon, sí. Als últims temps vam 
ten ir problemes amb la Junta Provin
cial de Protecció de Menors perque el 
Ministeri de Justícia no ho acabava 
de trobar bé ... pero ens va donar lli
bertat. Trobar-te en un dispensari 
amb dues assistentes socials i dues 



'' En Cordoba ens va ensenyar a estudiar un barri, a 
fer-ne un planol funcional i a relacionar-lo amb 

cada família. ' ' 

INSTITUCIONES BENEFICAS EN BARCELONA 
18 58 - 19 58 • Estudio sobre 770 fichas 

GRUPOI -----,. EFIHEIIAS : ~:~ 
QUE DEJAN UN RESTO : 

GRUPO 11 i-----...._. ~ ~ ~CJ e:@ 
edificio renta insuficiente embrollos 

GRUPOIV i,..-----------------..... ~ 
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1858 ------------ 1958 
Els Estudios sobre Hospitales del Colegio de Médicos de Barcelona publicava també els 
seus resultats en la premsa general, com el treball al qua! pertany aquest il-lustratiu 
esquema sobre l'evolució de les institucions benefiques al llarg de cents anys, de 1858 a 
1958, aparegut al setmanari Destino (13 d'agost de 1960). 

infermeres i quaranta criatures que 
venien d'un barri de barraques, de 
gent que no sabia que fer ... i anar-hi 
a fons, i explicar-los coses i anar a 
domicili ... una dimensió que sempre 
ens ha agradat a tui a mi, perque era 
molt facil de fer. Van venir després en 
Cantavella , la Fortuny ... Digue'm, més 
coses. 

després. En Brossa era un senyor i 
portava jaqué. Era un gran senyor i et 
tractava com si fossis de visita : "Que 
opina, doctor?", pero sense picardia. 
Un t racte que li sortia bé. Vaig ten ir el 
doctor Brossa de president i el dia que 

!"~mñrJlió d1: pr011!'! 

hi vaigentrarde secretari, en Canivell, 
que em diu: "et t raspasso els papers 
de la Pediatrica", pam, pam, pam, ja 
estan traspassats. No hi havia res, ni 
una acta, ni un paper, res, és així. 
Afortunadament, quan jo vaig marxar, 
al meu successor, que va ser en Pran 
di, li vaig poder passar una paperassa 
abundant. Potser abans no passava 
res. 

• Escolta, per cert, i aixo coma curiosi
tat meva, aquesta imatge de la Socie
tat Catalana de Pediatría, d'aquesta 
mare que esta amb una criatura, d'on 
la vas treure? 
• Ens la va donar en Brossa. 

• De qui és feta? 
• En Brossa tenia unes imatges de se
nyores que hi podien anar bé. Alesho
res, amb el dibuixant, en Brossa em va 
donar tres o quatre dibuixos, "voste 
mateix" i el dibuixant va dir: "la que 
ens quedara més bé és aquesta". La va 
posar a la seva mida, pero eren uns 
dibuixos que tenia en Brossa. 

• Sempre has estat molt actiu. 
• El doctor Brossa era un senyor i 
sabia portar el jaqué, com també en 
sabia el doctor Pi Sunyer que, alguna 
vegada abans d'anar al Parlament ex
plicava la llii;ó manejant el guix amb 
pulcritud. Aquesta imatge de la gent 
que sap vestir bé, no un fatxenda, 
m'agrada molt. Pero tornem a la pri
mera visita. Les primeres visites van 
ser molt senzilles de fer. Jo venia de 
Sants i sabia de farinetes i sabia expli
car coses, i aquí a Sarria, en aquell 
moment, només hi havia metges de 
grans, no hi havia pediatres. Llavors, 

a ACADEMIA CIENCIAS M EDIOAS a 
• Jo ja vaig ser deis últims d'entrar a 
['Oficina del Niño. Hi ha una pregunta 
aquí que em sembla interessant, els 
primers clients. Com ho feies, com co
braves, com era la re la ció? 
• Potser primer t'explico aixo de la 
Societat Catalana de Pediatria, per
que també és una cosa social. No ho 
sé, hi ha gent que sempre t'encarrega 
coses. No sé per quin camí, no sé com, 
jo devia anar a una sessió de la Ped i
atrica i en Brossa, que era el presj,-.~ 
dent, diu: "Ens fa falta un secretari 
perque el doctor Canive ll ara acaba." 
El doctor Brossa era un senyor, per
que de senyors n'hem t ingut en temps 
de la Universitat Autónoma, abans i 
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as A R e E LONA 9 5 ea 
Logo de la secció de Medicina Cibernética de !'Academia de Ciencias Médicas. Es podia 
escriure en grec, pero no en catala. 
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'' Aquí, a Sarria només hi havia metges de grans, no hi 
havia pediatres. Llavors, el primer que van fer va ser 
encarregar-me el dispensari de la Parroquia. 

'' 
el primer que van fer va ser encarre
gar-me el dispensari de la Parroquia. 
Venien un parell de dies a la setmana 
deu o dotze visites de gent molt ne
cessitada, i havíem de buscar coses i 
havíem de buscar medecines. Les no
ies de bona família venien a ajudar, i 
aixo va durar molts anys. Per als que 
no eren de la Parroquia, al costat de 
casa del meu pare hi havia una casa 
de la tia Montserrat i hi vaig posar un 
despatx. Teníem un braser, ens haví
em d'arreglar amb un braser, imagi
na 't, un braser enmig de la sala. Des
prés vam tenir una salamandra, pero 
primer vam ten ir un braser. 1 després 
la meva dona, que sempre ha estat 
molt activa .. _ enraonava amb tothom ... 
Feiem visites, les primeres van ser a 
quinze pessetes i després vint-i-cinc i 
després cinquanta, vam anar augmen
tant. Vam visitar molt, perque en aque
lla epoca, és ciar, a Sarria no hi havia 
cap altre pediatre i es notava la dife
rencia , primer perque estaves per ells, 
tenies una fitxa ... i en la cosa de diete
tica, la gent no sabia ben bé que havia 
de fer. Hi havia coses de sentit comú 
que els havies d'explicar. Vam tenir 
molta feina i després ja sempre vaig 
tenir molta feina i, com que en tenia 
molta, vaig anar a buscar en Quim 
Ramis, que estava a Sants, en un ter
rat, i li vaig dir: "Quim, mira, escolta, 
tinc molta feina, per que no véns a 
treballar amb mi?" 1 en Quim Ramis va 
venir. Llavors vam tenir un despatx i 
després un altre. Ens vam comprar un 
despatx al carrer Aribau i després vam 
comprar el de Cerinyola. Total, hem 
treballat trenta anys o quaranta anys 
junts, amb facilitat, sense cap proble
ma mai. 

• Volia preguntar-te perla relació amb 
els pacients, pero ets tan actiu queja 
ho has dittu. Jo record o que en aquells 
Jocs Florals que abans anomenaves, a 
tu et deien el dinamic secretari, no 
eres secretari, eres el dinamic secre
tari . 
• (Treu uns papers.) Aquí hi ha_y !l 
interviu del nostre amic Goni;:al Uo
veras i explica una mica aquesta rela
ció, aixo és de l'any 90: Després n'hi 
ha un altre, aquest és del 88, aquest 
és d'en Delas, que li van fer un inter-
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viu i es van quedartots parats perque 
a nava vestit d'excursionista. Pregun 
ta, pregunta . 

• Més que res em faltava la vida acade
mica, tot aixo que ja has comeni;:at a 
explicar de ... 
•No.Ara s'ha d'explicar una mica aixo 
deis hospitals, perqúe em vaig dedicar 
als hospitals. Aixo és molt important. 
La setmana passada em van fer un 

homenatge i em van regalar aquella 
placa d'alla baix. Alla hi ha dues peces, 
una, aquell ninot... 

• 1 aquest trofeu que és? Que vol dir 
"Homenot de la Sanitat"? 
• És un guardó que em va concedir la 
Fundació Avedis Donabedian, que fou, 
professor de Salut Pública a la Univer
sitat de Michigan, entitat que avalua el 

control de qualitat. Ensel varen donar 
el mateix dia, al doctor Xavier Trias, 
vicepresident de la Generalitat, i a mi. 
Aquest any l'han conced it al professor 
Mayor Zaragoza i a un professor es
tranger. 
La placa del cóstat corres pon al Dotze 
Congrés Nacional d'Hospitals, cele
brat al maig del 2001. Cal saber que 
els quatre primers Congressos es va
ren celebrar a Barcelona organitzats 
per la nostra gent. Són dos reconeixe
ments públics que agraeixo molt. 
El meu interes pel tema assistencial i 
hosp italari és ben bé la continuació del 
mestratge del doctor Córdoba. Els pla
no Is funcionals d'un barri que condici
onaven la pediatria social. 
Em vaig passar els tres anys de guerra 
veient les mancances deis hospitals i 
després em vaig passar tres anys més 
a Madrid veient les mancances i les 
diferencies que hi havia entre un hos
pital militar i un hospital de monges. 
Sis anys als hospitals només veient 
que passava, de seguida t'adonaves 
de les coses que es podien fer. Més que 
criticar, suggeriments. 1 el més sorpre
nent és que, aquests suggeriments, la 
gent els acceptava. 

• Explica, explica. 
• La meva arribada al món deis hospi
tals va ser comeni;:ant a explicar-ne 
coses. Vaig tenir tres patrons impor
tants. La primera entitat que em va 
ajudar va ser el Col-legi de Metges. El 
president Lluís Trias de Bes em va dir: 
" Escolti, hem de parlar." 1 vam fer unes 
taules rodones, a l'lnstitut d'Estudis 
Nord-americans. Va agafar set cate
dratics i vam fer una sessió i em va dir 
"voste ha de fer una secció". 1 es va 
crear una secció d'Estudis sobre els 
Hospitals i "queda nomenat secretari 
per hospitals del Col-legi de Metges". 
L'endema, vaig anar alla i li vaig pre
guntar: " Escolti , quants hospitals hi 
ha a Barcelona." Diu: "No ho sabem, 
no ho sabem, veura, hi ha els de la 
Diputació , els de l'Ajuntament, els de 
l'Església, després hi ha Sant Joan de 
Déu i uns altres, no ho sabem." Vam 
necessitar cinc setmanes per esbrinar 
que a Barcelona hi havia trenta-sis 
hospitals. No ho havia fet mai ningú 
de comptar-los . Era facil, tot va ser 
molt facil. Després més endavant, des
prés de Trias de Bes, va ser president 
en Ramon Arandes, el professor Aran
des· llavors va sortir la revista Estudi
os s~bre hospitales, que va durarvint
i-vuit anys, i arribava a tot Espanya. 
Era una revista petita, així, jo l'envia-



' El meu interes pe! tema assistencial i hospitalari 
és ben bé la continuació del mestratge del doctor 
Cordoba. Els planols funcional d'un barri que 
condicionaven la pediatría social. ' ' 
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ESTUDIO DE 
PLANTEAMIENTO 
SANITARIO 
DEL MUNICIPIO DE 
HOSPITALET 
DE LLOBREGAT 

-- - -- - --

El Centro Técnico de Estudios 
Hospitalarios (CTEH) publica el 1967 
['Estudio de planteamiento sanitario del 
municipio de Hospitalet de Llobregat. 

va per Europa i em venien revistes 
franceses, alemanyes, italianes, su"fs
ses, belgues .. : i en teníem unes mun
tanyes! 

• 1 on ho tens aixo? 

ja portavem t res anys fent coses . Aixo 
va serelsegon grup que, des de Madrid 
em van escoltar. 1 el tercer grup va ser 
l' orde hospitalari de Sant Joan de DéU 
que, immediatament, em van obrir 
totes les portes i vam fer cursets i ja no 
vam parar mai. Amb el padre Redrado, 
que ara és bisbe, l' únic bisbe de Sant 
Joan de Déu, ens vam trobar aquests 
dies. El més divertit va ser que a t ravés 
d'aquest orde de Sant Joan de Déu, 
van venir les monges, l' episod i de les 
monges. Te l'havia explicat alguna 
vegada l'episodi de les monges? Els 
hospitals d'Espanya estaven practi· 
cament tots governats per una mare 
superiora i la mare superiora era una 
bona senyora que no tenia una prepa· 
ració especial, pero venia un jardiner 
i "lo que la madre diga" ... i els metges 
anaven fent el que podien. Llavors un 
dia, després del primer congrés d'hos
pitals, l' any 70, em van cridar de 
Madrid i vaig anar a la Casa Mare de 
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les Filies de la Caritat i em vaig trobar 
amb dues mares superiores, amb 
aquelles a les, vestides de blau, aque
!les ales emmidonades rígides; dues 
dones llestíssimes, ho sabien tot. Vam 
enraonar i al_ cap de deu minuts esta
vem d'acord. "Aixo que voste diu és 
veritat, s'ha de fer, pero la nostra pre· 
ocupació són les novícies" i llavors 
em va tocar anar a " predicar" (riu) a 
tres noviciats, a Valencia; Saragossa i 
no sé on més, a explicar el que s'havia 
de fer als hospitals. 1 aquesta cosa 
havia de donar resultat. Al cap d'un 
temps van sortir monges encarrega
des de magatzem, monges encarrega
des de quirófans, monges encarrega· 
des de tot. 1 al cap d'un temps més, el 
padre Arrupe, el general deis jesurtes, 
de malta empenta a Roma, va escur
i;:ar les faldilles de les monges, els va 
canviar l'habit, va treure aquelles a les 
i ja esta. Va ser un procés. 
Al segon Congrés d' Hospitals varen 
venir quatre-centes monges. Unes 
monges vestides de negre, unes al
tres de blanc, unes al tres de blau amb 
unes ales així, unes altres amb unes 
togues, quatre-centes monges en un 
congrés d'hospitals .. . i hi havia mil 
dues-centes. Aixó és un contagi men
tal. Com pot ser que nosaltres, res, al 
primer congrés ja tinguéssim més de 
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• A !'Academia de Ciencies Mediques 
de Catalunya i Balears. Tot ho vaig 
passar a !'Academia, tot classificat i 
ordenat. Una altra persona que em va 
ajudar moltíssim va ser el ginecoleg 
Jesús García Orcoyen, que llavors era 
director general de Sanitat ; parlo 
d'aquests anys en que tot estava no
més planificat, [a sanitat es trobava 
en una fase en que tot s'havia de fer, 
i a mi em va agafar de seguida gran 
simpatía i em convidava a Madrid: 

ZON AS SANI TARIAS CERO 

"Vingui i expliqu i 'm que fan ,} , 
Barcelona." Llavors aquest senyor em 
va encarregar uns cursets a Madrid. 
Més endavant va venir 'á Barcelona 
per clausurar el Primer Congrés Naci· 
onal d' Hospitals als anys setanta, pero 
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set-cents congressistes de quaranta
tres províncies espanyoles ... Quants 
diners ens havíem gastat? Res. Conta
gi mental claríssim. Ens havíem gastat 
diners aquí fent propaganda? No. Lli
bres, llibres ... 
Més que repassar les meves publica
cions, pots anotar el meu interes per 
trobar-h i il·lustracions encertades, 
una si lueta, un ninot, ideogrames. 
Diria que els que es varen fer servir 
pera la difusió de conceptes hospita
laris alguns d'ells varen tenir el seu 
efecte . 
1 també un ideograma que deia: Qui 
feia que i com? Com i quan, qui fara 
que? 
Aixo és un deis !libres -d iu tot ense
nyant-lo-: "Com traduir la ciencia en 
existencia." Aixo és un estudi que 
vam fer; llavors en aquella epoca hi 
havia a l'area de Barcelona dues zo
nes de mig milió de persones sense 
cap lloc per hospitalitzar un nen, mig 
milió, eh? 1 després, aixo: "Hospital, 
silencio". 
Per exemple, tota la campanya d'hos
pitals es va fer amb aquest eslogan. Hi 
havia uns retols que posaven "Hospi
tal, silencio" i amb aixo, totes les car
tes que feiem, "Hospital, silencio". Un 
altre diagrama reeixit va ser " Mil anys 
d'hospitals a Barcelona", que no ho 
havia fet mai ningú. Un estudi a remar
car és el que investigava que havia 
succen a les institucions benefiques 
de Barcelona en els darrers cent anys. 
Varem trabar set-centes cinquanta ins
titucions. D'aquestes, un gran percen
tatge havien mort o desaparegut, 
d'unes a!tres en quedava només un 
edifici i uns papers, unes altres segui
en funcionant del tot anacroniques i 
només un petit tant per cent es podien 
considerar institucions benefiques 
perdurables. 
Continuant aquesta mentalitat es va 
constit uir un equip multidisciplinari 
en el CTEH, Centre Tecnic d' Estudis 
Hospitalaris, que en poc més de sis 
anys, de 1963 a 1969, va realitzar una 
vintena de treballs. Entre ells, " La pla
nificació asistencial de la ciutat de 
Sabadell", que va ésser el primer es
tudi que es féu a Espanya amb aquest 
objectiu, i també " La planificació sani
taria a ['Hospitalet de Llobregat", se
guit del projecte funcional i arquitec
tonic de ['Hospita l de la Creu Roja 
d'aquella ciutat. '· 

• Parlem de la cibernetic'él. 
• L'Associació de Cibernetica Medi 
ca la va fundar un psiquiatre , el Dr. 
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' Els hospitals d'Espanya estaven practicament tots 
governats· per una mare superiora que era una bona 
senyora que no tenia una preparació especial... 
i els metges anaven fent el que podien. 

'' 

Montserrat Esteve, dins ['Academia 
de Ciencies Mediques. Va consti tuir 
un nucli on es discutien algunes co
ses amb una altra forma de conside
rar-les . El nom cibernetica prové del 
mot grec que designa el timoner d'un 
vaixell ; és la ciencia del contro l i la 
comunicació . El president de l'asso
ciació era un psiquiatre, i hi havia 
un electroence lografista, un inter
nista i un cirurgia toracic. Jo en vaig 
ser el secretari durant quatre anys i 
una de les meves feines va ser con
fegir el logotip de f'associació : /(y
bernetiké latreía , Medicina Ciberne
t ica. Com a cosa divertida, ['ideo
grama de l'Associació de Ciberneti 
ca, escrit en grec, encap<;:a la encara 
avui les convocatories actuals de la 
Societa t Catalana d'lnformatica i En
gi nyeria Medica, successora de i' 
l'antiga Associació de Cibernetica 
Medica. 

• Tu tens un avantatge molt gran, per 
tu tot és facil. 
• És que va ser facil. .. En un lloc, a 
Holanda, estavem dinant ambla meva 
dona en un restaurant i em diuen "el 
secretari Monsieur Aragó hauria de 
fe r un discurs d'agrafment per a la 
recepció que ens ha fet l' Ajuntamen t" . 
Ja em tens al ta fent un discurs en 
frances i angles, a poca poc, parlant 
a poc a poc, molt bé, molt bé , i em 
tornaven a convidar. Era senzill per-

. que el frances bo el vaig aprendre a la 
Bonanova, d'alla vaig sorti r amb un 
frances bo, bo pera quinze anys, i un 
angles acceptable. Ara la pronuncia
ció, pessima, perque el meu profes-



'' Més que repassar les meves publicacions, heu 
d'anotar el meu interes per trobar il·lustracions 
encertades, una silueta, un ninot, ideogrames ... 

'' 
sor era de Cassa de la Selva. 1 aixo 
no ... 
1 després, quan parlem de les aficions, 
aquest és l'últim !libre. El tens o no el 
tens? 

• No el tinc, no. Perque te'n recordes 
que l'any passat vam fer la presenta
ció i el vam citar, pero no ... 
• Que et sembla si te l'emportes? (Riu .) 
Sortireu empaperats. 
Pregunteu més coses. 

• Bé em sembla que ho has dit tot tan 
bé i tan seguit que ja no ens queda 
gairebé res ... 
• Escolta, sempre hi ha coses. Tu has 
parlat de les altres aficions ... 

• Segur que has fet excursionisme ... 
• Sí, excursionisme, i tant. Per tot 
Catalunya. Com a membre del Centre 
Excursionista Els Blaus. 

• Encara tens projectes per fer? 
• Sí, sí. Us ensenyo el més divertit. 
(Treu una revista.) 

• Aixo és La Veu de Sarria? 
• Sí, mi ra. És la convocatoria d'un con
curs. Resulta que aquí, a l'avinguda 
de Vallvidrera, pujant a ma esquerra, 
hi ha una finca abans coneguda com 
Can Mestres, amb una casa del segle 
xv111, decorada amb uns interessants 
esgrafiats. Era propietat del professor 
Pedro i Pons. Durant la guerra civil el 
doctor Pedro i Pons la cedí per allotjar 
famílies que s'havien quedat sense 
casa a causa deis bombardeigs. Ara 
és la seu de la Fundació Universitaria 
Agustí Pedro i Pons. Don es bé, hi ha un 
ninot, que és un Patufet que ha fet ja 
noranta anys. 

• l aquest Patufet es belluga? 
• Es belluga de dia i de nits. 

• No m'hi havia fixat mai. 
• Es veu molt bé, has de buscar-lo a 
dalt d'un petit campanar metal-lic 
plantat a la terrassa superior de,,-1.a 
masia . Llavo rs, hem fet un concurs'per 
a escolars de Sarria. Hem fet un con
curs de penells articulat s moguts pel 
vent. Mira, aquests són uns ninots, 
aquest és un suec, aquest és aquel[ 

d'alla dalt, aquest és de la Selva Ne
gra, que es belluga i xerra, és molt 
tonto, i un altre que és america ... i el 
que passa és que varem fer la convo
catoria en un moment en que les set 
escales que havíem convocat, tates 
tenien examens; llavors ho vam haver 
de deixar fins a la Festa Majar. 1 ales
hores va anar bé. Varen concórrer 27 
obres procedents d'una vintena d'es
coles i estudiants universitaris d'ar
quitectura i d'enginyeria. 1 poguérem 
organitzar una Exposició de Penells 
Articulats Moguts pel Vent que es féu 
a l'Ajuntament de Sarria. Ens agrada
ria que per a la Segona Convocatoria 
la Fundació Universitaria Agustí Pe
dro i Pons encap(alés la !lista de pre
mis. 

'' ... Ho deia a la portada d'un 
!libre que vaig escriure: "Com 
traduir la ciencia en 
assistencia." Pero entremig la 
gent s'enfutila i es baralla. Es 
pot llegir en grec: 

POLEMOS PANTOS PATER 

LA GUERRA ÉS EL PARE 
DE TOTES LES COSES 

Malgrat tot, hi ha sempre un 
futur on poder fer-hi alguna 
cosa. 

lgnasi Aragó ' ' 
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