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La Fundació Dr. Antoni Esteve, establerta el 1983, contempla com objectiu prioritari l’estímul del progrés
de la farmacoterapèutica mitjançant la comunicació i la discussió científica.

La Fundació organitza reunions internacionals multidisciplinàries, on grups reduïts d’investigadors discu-
teixen els resultats dels seus treballs. Aquestes discussions es recullen dins de la col·lecció Esteve
Foundation Symposia. També organitza taules rodones amb la participació d’investigadors espanyols,
que constitueixen la sèrie Monografías Dr. Antonio Esteve, així com altres formes de suport a les ciències
mèdiques, farmacèutiques i biològiques, entre les quals cal fer esment del Premi d’Investigació que es
concedeix amb caràcter biennal. 

Pel que fa a les publicacions, cal destacar entre d’altres, la sèrie Pharmacotherapy Revisited: An Esteve
Foundation Series, on a través de diferents volums es recopilen, en edició facsímil, els principals articles
que establiren les bases d’una determinada disciplina. Amb aquest llibre s’enceta una nova sèrie de
publicacions amb un format molt variable i que té el nom de Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve.
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Els Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve constitueixen una nova sèrie de publicacions que neix
amb la idea de recollir diverses iniciatives en distints formats i idiomes.

Aquest primer llibre recopila, amb algunes actualitzacions i modificacions, els articles publicats a Annals
de Medicina amb el subtítol “Eponímia mèdica catalana” dins de l’apartat “Sense amnèsia” de la revista
(a partir del volum 82, número 3, 1999). La Fundació Dr. Antoni Esteve ha obtingut l’autorització corres-
ponent d’Annals de Medicina per a la seva reproducció.

Els escrits recullen el parer dels autors del llibre, per la qual cosa la Fundació Dr. Antoni Esteve no es fa
necessàriament partícip del seu contingut. 
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Per als profans, el llenguatge mèdic resulta més
aviat obscur, quasi críptic, entre d’altres raons
perquè la major part dels vocables que fan servir
els professionals de les ciències de la salut no
pertanyen a la llengua general. Els termes
comuns, com ara “ferida”, “malalt” o “cama”, re-
presenten una porció bastant minsa en el con-
junt dels vocables que recull qualsevol diccionari
mèdic. I és que la multitud de tecnicismes que
s’hi fan servir, de paraula o per escrit, contribuei-
xen a convertir el món de la medicina en un espai
tancat, inaccessible als no iniciats.

Hi ha un consens general a considerar que el
progrés científic no seria factible sense el concurs
del llenguatge, que fa possible tant el desen-
volupament del pensament com la transmissió
de la ciència. El progrés, amb l’allau de troballes
i invencions que comporta, produeix noves reali-
tats que cal designar, registrar i ordenar, i alhora
requereix l’existència d’un llenguatge tècnic
específic, més enllà del vocabulari de la llengua
general, així com uns mecanismes àgils i perfec-
tament definits que facen possible la formació
dels vocables adients. El progrés científic no es
pot concebre sense un cicle constant de pro-
ducció, expressió i consum de sabers elaborats
sobre la realitat que ens envolta. En altres parau-
les, la ciència, per existir, ha de ser expressada i
comunicada; altrament, no hi hauria ciència.

De la mateixa manera, la medicina contem-
porània, subjecta a canvis incessants, experi-
menta una necessitat imperiosa de donar nom a
les novetats i, per tant, d’ampliar contínuament el
bagatge lèxic preexistent. Per fortuna, el llen-
guatge mèdic posseeix una capacitat pràctica-
ment il·limitada per crear neologismes, és a dir,
mots savis que es construeixen ad hoc, no d’una
manera arbitrària, sinó d’acord amb una norma-
tiva internacional, a partir d’uns centenars d’a-

rrels gregues i llatines i d’una sèrie reduïda de
prefixos i sufixos. No debades el llenguatge
mèdic actual respon a una tradició mil·lenària,
hereva de l’humanisme renaixentista, que es
remunta fins a l’obra de Galè de Pèrgam i els
escrits del Corpus Hippocraticum. Les combina-
cions d’aquests elements grecollatins fan possi-
ble la formació de milers i milers de neologismes
d’origen clàssic, que suposen la base principal
dels vocables que apareixen als diccionaris
mèdics convencionals. La duplicitat del substrat,
els components del qual procedeixen fonamen-
talment del grec i del llatí, és la clau de l’extraor-
dinària eficàcia d’aquest recurs lingüístic.

En el llenguatge de la medicina, hi ha, a més,
una altra font important de neologismes, que no té
res a veure amb la tradició clàssica i que contri-
bueix encara més a la impermeabilitat del discurs
mèdic. Em referisc als epònims, és a dir, aquells
termes que inclouen el nom propi d’una persona i
l’associen al seu significat. De vegades, es tracta
del nom d’un descobridor d’una part anatòmica,
d’un procés fisiològic o d’una malaltia; d’altres, de
l’inventor d’un instrument o d’una tècnica. Així, la
cara interna de l’anell inguinal es denomina “lliga-
ment de Gimbernat” en honor del cirurgià tarrago-
ní Antoni de Gimbernat (1734-1816); els apilota-
ments de capil·lars arterials en l’escorça renal
reben el nom de “glomèruls de Malpighi”, pel
famós microscopista italià del segle XVII; i la lepra,
una malaltia produïda per un Mycobacterium
específic, és coneguda també amb el nom de
malaltia d’Hansen, que recorda el metge noruec
que el 1873 va identificar-ne el bacil causal.

Per als estudiants i fins i tot per als professio-
nals de les ciències de la salut, els epònims reque-
reixen un esforç addicional de memòria. Formats
molts d’ells a partir de noms propis anglosaxons o
germànics, són tan difícils d’aprendre com fàcils

Pròleg
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d’oblidar. A més, en són tants i són, aparentment,
tan capritxosos, que en la pràctica és impossible
de dominar-los en la seua totalitat. De vegades,
aprendre tan sols els de la pròpia especialitat
constitueix un repte que pocs són capaços d’as-
solir. Només els procedents de la mitologia o de la
literatura de ficció, com l’os “atles” o la “síndrome
de Peter Pan”, es compten per centenars, i els
relatius a la patologia i la clínica per milers. Els
epònims són, en definitiva, allò que es diu d’aque-
lles persones que acostumen a no reconèixer els
favors rebuts: uns desagraïts.

Però, no tenim res a envejar als nostres
col·legues del món de la biologia, que han de
conèixer, entre d’altres coses, milers d’espècies
botàniques, les denominacions de les quals deri-
ven dels noms dels seus descobridors. Des dels
temps de Linneus, la nomenclatura botànica –lla-
tina i binomial– està farcida d’epònims que recor-
den les persones que van distingir una determi-
nada espècie d’altres plantes similars, com per
exemple l’Arenaria fontqueri, en honor del botà-
nic lleidatà Pius Font i Quer (1888-1964).

En realitat, l’eponímia respon al reconeixe-
ment que els col·legues (i el públic en general)
concedeixen a aquella persona que ha realitzat
una aportació singular a la comunitat científica.
Precisament, un dels principals motors del pro-
grés científic és la necessitat que els investiga-
dors senten per publicar els resultats de la recer-
ca, un impuls que sovint esdevé una autèntica
obsessió per donar a conèixer els seus treballs i
per oferir-los a la comunitat internacional. Darrere
s’amaga el desig d’emulació, l’ambició per asso-
lir un major reconeixement públic i, en definitiva,
l’aspiració per guanyar la quota de grandeur que
a cadascú li pertoca.

El llibre que ara tinc el plaer de presentar
recull en un sol volum la sèrie d’articles que sota
el títol comú “Eponímia mèdica catalana” han
aparegut des del març de 1999 a les pàgines
d’Annals de Medicina, la publicació senyera de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
de Balears. Des de bon començament, els
autors, Elena Guardiola i Josep Eladi Baños,
apuntaven encertadament cap al nucli de la
qüestió: “No hi ha dubte que els epònims ens

transporten en el temps i en fer-los servir estem
retent un tribut històric a aquells que en el seu
dia van contribuir al desenvolupament de qual-
sevol aspecte de la medicina”. 

Els esmentats autors han hagut de dur a
terme una tasca molt més difícil que no pas ho
sembla a primera vista. Per començar, la localit-
zació dels possibles epònims era d’una dificultat
extraordinària. Calia consultar una multitud d’o-
bres de referència (diccionaris, catàlegs, reperto-
ris, llibres de text, etc.), la major part de les quals
ni estan informatitzades ni posseeixen índex
onomàstics adients. Calia, tot seguit, delimitar i
precisar el significat dels termes, així com identi-
ficar-ne els autors i recollir tota la informació bio-
gràfica a l’abast, cosa que a voltes no resultava
gens fàcil. I, finalment, calia resseguir la trajectò-
ria de cadascun dels epònims, sobretot per
detectar tant el moment de l’aparició com les pri-
meres cites rebudes, tasca que sempre reque-
reix un esforç immens i que no poques vegades
pot resultar completament infructuosa.

Amb aquesta rigorosa metodologia, el resul-
tat de la recerca efectuada ha estat esplèndid,
perquè en apropar-nos a aquells catalans el nom
dels quals s’ha integrat al llenguatge mèdic,
Elena Guardiola i Josep E. Baños han fet una
tasca memorable: han recobrat els mots i els han
donat un lloc al món. No sols han aconseguit
reunir en aquest llibre més d’una vintena de met-
ges i científics catalans que han originat epò-
nims, sinó que en la mesura que els han estudiat
tan acuradament, han efectuat una valuosa con-
tribució a la història de la medicina universal. Les
pàgines dels Annals de Medicina n’eren una
bona prova. Només mancava la feliç concurrèn-
cia d’algú que patrocinés una edició conjunta de
l’Eponímia mèdica catalana i la posés a l’abast
d’un públic majoritari, la qual cosa ha estat pos-
sible gràcies al mecenatge de la Fundació Dr.
Antoni Esteve, una entitat que es distingeix per
una intel·ligent i sòlida labor de suport a la recer-
ca i a les humanitats mèdiques. Tot plegat cons-
titueix un exemple que caldria imitar. 

Àlvar Martínez Vidal
Universitat Autònoma de Barcelona
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En medicina, un bon nombre d’estructures ana-
tòmiques, malalties, procediments diagnòstics i
mètodes de tractament deuen el seu nom a la
persona que els va descobrir, els va descriure o
en va impulsar el seu ús.

La utilització d’epònims no és, però, exclusi-
va de la medicina. En trobem a qualsevol àrea
científica i la nostra vida diària també n’és plena.
De fet, si ens hi fixem, en ciència, les teories, les
lleis, els principis, els teoremes, les constants i
moltes unitats són epònims; així, no se’ns fa
estrany parlar de les lleis de Mendel o del teore-
ma de Pitàgores, o mesurar en curies o en watts.
Però no només els procedents de noms de per-
sones han passat a formar part del nostre llen-
guatge, moltes marques comercials han assolit
un protagonisme tal que ara s’empren per desig-
nar el producte i algunes estan ja admeses als
diccionaris de la llengua. L’origen d’altres epò-
nims l’hem de buscar a la literatura o a la mitolo-
gia. N’hi ha que provenen de llocs geogràfics i
d’altres del nom de centres o institucions. També
alguns pacients han donat el nom a les malalties
que patien.

Sigui com sigui, el cas és que d’epònims n’hi
ha, i molts. I en medicina especialment. Els qui
en són partidaris argumenten que és una mena
de reconeixement del que han fet eminents ante-
cessors nostres. És d’aquesta manera com
molts metges han assolit la immortalitat. Però no
sempre és així i l’epònim es deu de vegades no
a qui va tenir la primera idea o a qui va descobrir

Presentació

epònim -a adj i m (gr, eponymos anomenat per o a causa de). Nom donat a una malaltia, símptoma o
signe, accident anatòmic, intervenció, etc. derivat del de la persona a la qual hom atribueix la seva
descoberta o descripció primera1.

quelcom, sinó a qui va difondre-ho i va convèn-
cer el món2. Per altra banda, molts científics que
per la seva vàlua podien ésser candidats a que
els seus descobriments rebessin el seu nom, per
raons desconegudes han quedat en l’anonimat.
A l’altre extrem hi trobem els qui han proposat
com a epònim el seu propi nom3. 

S’han escrit molts treballs sobre els avantat-
ges i els inconvenients que l’ús dels epònims
té2,4-6 i altres on s’analitza la correcció o inco-
rrecció en la seva “assignació” 3,7 o sobre els que
podríem anomenar “falsos” epònims ja que, tot i
que pugui semblar-ho, no ho són7. També s’han
publicat llibres en què es recullen llistats més o
menys amplis d’epònims, alguns dels quals
inclouen a més dades sobre les persones que en
són l’origen. Un repàs d’aquest tipus d’obres
ens fa adonar de la gran quantitat que n’hi ha;
així, i per posar un exemple, l’última edició de
Stedman’s medical eponyms8 en recull més de
15.000. Aquest tipus de publicacions, que no
són infreqüents en l’àrea anglosaxona, són
escasses al nostre país i sovint són traduccions
al castellà d’obres publicades originalment en
altres idiomes. 

Això no vol dir que els científics catalans no
hagin estat l’origen d’epònims coneguts arreu
del món. Només ens cal recordar les classes
d’anatomia en les quals se’ns va explicar el lliga-
ment de Gimbernat amb tota mena de detalls,
l’origen català de qui el va descriure inclòs, per
començar a descobrir-ne.
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algunes de les quals han estat l’origen de més
d’un epònim. Aquests treballs es van publicar ori-
ginalment a Annals de Medicina, de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears,
que ens va brindar l’oportunitat d’apropar-nos a
aquells catalans el nom dels quals s’ha integrat al
llenguatge mèdic. La Fundació Dr. Antoni Esteve
ens dóna ara l’oportunitat de publicar-los, revi-
sats –i en alguns casos ampliats– en aquest lli-
bre. El nostre agraïment a ambdues institucions.

No hi ha dubte que els epònims ens trans-
porten en el temps i en fer-los servir estem retent
un tribut històric a aquells que en el seu dia van
contribuir al desenvolupament de qualsevol
aspecte de la Medicina. Tant de bo aquest llibre
ens acosti més a aquestes grans personalitats
de la ciència, algunes molt reconegudes i recor-
dades, altres potser no tant. El nostre homenat-
ge, a través d’aquestes pàgines, a totes elles. 

Elena Guardiola
Josep-Eladi Baños

Barcelona, setembre de 2003

El nostre interès particular per la terminologia
i pel llenguatge va fer que, ja fa un cert temps,
comencéssim a recollir epònims d’origen català.
Així vàrem començar a revisar tota mena de
reculls, diccionaris, llistats i llibres de text on
crèiem que en podíem trobar algun. Les corres-
ponents cerques bibliogràfiques a bases de
dades han estat una important eina de treball. La
consulta de molts catàlegs informatitzats de
biblioteques, tant del nostre medi com d’altres
països, ens ha permès la localització de llibres
que després hem revisat des de la primera a l’úl-
tima pàgina. Aquesta feina s’ha dirigit en primer
lloc a la localització dels epònims mèdics d’ori-
gen català i després a obtenir informació tant
sobre el que es descriu amb l’epònim (ja sigui
una tècnica quirúrgica o una estructura anatòmi-
ca, per posar un parell d’exemples) com a reco-
pilar dades biogràfiques de la persona en qües-
tió. També hem anat al darrera de l’obtenció de
la publicació en la qual es descriu per primera
vegada allò que ha estat l’origen de l’epònim.
Aquest primer recull inclou vint-i-una persones,
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Hermenegild Arruga i Liró, l’home

Hermenegild Arruga i Liró (Figura 1) neix a
Barcelona el 15 de març de 1886. El seu pare,
Eduard Arruga, oftalmòleg, tre-
ballava a la consulta del Dr.
Menacho, a qui havia conegut
a l’exèrcit a les Filipines5.
Estudia el batxillerat a Bar-
celona i el 1902 inicia els estu-
dis de Medicina, que acaba el
1908; mentre estudia el segon
curs, comença a anar a la con-
sulta del Dr. Menacho, i així ini-
cia el seu aprenentatge en
oftalmologia. 

Una vegada llicenciat, amb
una beca de l’Ajuntament de
Barcelona, viatja durant dos
anys per Europa. Visita París
(on fa estades a la Clínica
Oftalmològica de l’Hôtel de
Dieu i a l’Institut Pasteur) i
Berlín (on visita, entre altres, les clíniques dels pro-
fessors van Graefe i Hirschberg)6,7. Anys més tard
fa una estada a Lausana, on coneix a Gonin, de

qui fou deixeble predilecte i amb qui establí una
forta amistat (Gonin l’anomenava “el general de
les tropes del sud”)6; Arruga es converteix en un
dels principals seguidors, i posteriorment modifi-

cadors, de la tècnica de
Gonin per al tractament del
despreniment de retina:
“Abans que es coneguessin
els treballs de Gonin, era
molt rar aconseguir la cura-
ció del despreniment de
retina. Alguns autors senya-
laven un 1 per 100 de cura-
cions, altres creien que
havien curat en una propor-
ció més gran, altres deien
que no havien vist cap cas
de curació. El cas és que si
alguna vegada se’n curava
algun, no sabíem ni com ni
perquè”, diu Arruga8.

En tornar a Barcelona
introdueix algunes tècni-

ques que encara no s’havien difós a Espanya,
entre elles, la reacció de Wassermann i la utilitza-
ció del tonòmetre, l’ús del qual va ésser molt

Els epònims

Operació d’Arruga. Tècnica de dacriocistostomia amb perforació de l’os per mitjà de trepants cilín-
drics buits accionats per un motor1-3.

Operació d’Arruga. Evisceroenucleació deixant un anell d’escleròtica des del limbe a l’equador2,3.

Operació d’Arruga. Reducció de la cavitat ocular en el despreniment de retina, mitjançant una sutura
que passa per la regió equatorial3,4.

Pinça d’Arruga. Pinces per a l’extracció intraocular de la cataracta1,4

Hermenegild Arruga i Liró.
Les operacions d’Arruga i altres epònims

Figura 1. Hermenegild Arruga i Liró (Barcelona,
1886-1972). 
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(esplèndidament equipades), una cambra obscu-
ra (amb oftalmoscopi de Gullstrand, oftalmodina-
mòmetre, refractòmetre, astigmòmetre i làmpada
de fenedura), tres sales de cures, un quiròfan
(amb una làmpada “panphotos” de Zeiss, un sis-
tema de cinematografia per filmar les interven-
cions i un sistema d’esterilització del material qui-
rúrgic mitjançant calor seca). La primera planta
està dedicada a l’hospitalització, a la segona hi ha
les habitacions del personal de la clínica i a la ter-
cera el domicili de la família Arruga11.

Durant la Guerra Civil es trasllada a Lausana,
on desenvolupa una important activitat científica
i participa en conferències oftalmològiques.
Quan torna a Espanya, el 1939, publica els pri-
mers treballs sobre trasplantament de còrnia.
Durant la Segona Guerra Mundial, organitza una
central alimentària a benefici d’oftalmòlegs de
diversos països del món que distribueix ajuda en
forma d’aliments9.

El 1946 publica la primera edició del seu lli-
bre: Cirugía ocular, que passa a ésser un text de
referència arreu del món. 

Amb un gran prestigi dins l’oftalmologia, el
1950 li concedeixen la Medalla Gonin, que s’ator-
ga cada quatre anys, i suposa el reconeixement
internacional a la seva tasca (el “Nobel de l’oftal-
mologia”). El 1952 ingressa a la Real Acadèmia de
Medicina de Barcelona amb un discurs sobre “Els
progressos de la cirurgia ocular”. Participa en
nombrosos actes científics (Reunió Anual de
l’Acadèmia Americana d’Oftalmologia i Otorino-
laringologia, el 1951; Congrés Internacional
d’Oftalmologia, a Nova York, el 1954; congressos
de les societats francesa i irlandesa, el 1955;
Congrés Panamericà, a Xile, el 1956; Congrés
Internacional a Brussel·les, el 1958; Congressos
Panamericans, el 1960 i el 1965, etc.) 5 i rep una
gran quantitat de distincions i honors (és president
o membre d’honor de diverses acadèmies i de
més de 30 societats oftalmològiques de tot el
món, i doctor honoris causa de diverses universi-
tats; rep la Medalla d’Or de Barcelona, la Cruz de
la Orden de Alfonso X el Sabio, la d’Isabel la
Católica, la del Mérito Naval i la de la Orden Civil
de Sanidad i el 1950 se li concedeix el títol de
comte d’Arruga) 5-7,12,13.

Hermenegild Arruga i Liró mor a Barcelona el
17 de maig de 1972, afectat d’arteriosclerosi14; és

controvertit inicialment. Treballa amb el seu pare,
primer al consultori del carrer de Portaferrissa i
després, a partir de 1913, al del carrer d’Aragó
on ja hi ha algunes habitacions pels malalts que
són intervinguts quirúrgicament5. Aviat destaca
per la seva destresa operant: “Arruga tenia el do
innat del gest operatori simple i precís. Quan el
veies operar, semblava que no hi havia res més
fàcil que una intervenció ocular. Feia anar els ins-
truments més fins amb elegància i destresa, amb
una habilitat extraordinària” 6.

El 1914 es casa amb Teresa Forgas, filla d’un
industrial de Begur, amb qui té tres filles i un fill,
Alfred, també oftalmòleg. La seva esposa moriria
el 1940 en un accident de cotxe (ell també anava
a l’automòbil). La seva vinculació amb Begur i la
Costa Brava és per això molt gran i allí s’inicia la
seva relació amb Josep Pla.

Durant el curs 1926-1927 presenta la tesi
doctoral a Madrid que porta per títol: Una modi-
ficación sencilla y eficaz de la dacriocistorrinosto-
mía. El 1929, al XIII Congrés Internacional
d’Oftalmologia, celebrat a Amsterdam, presenta
els seus primers resultats en el tractament qui-
rúrgic de cent casos de despreniment de retina
(havia posat en pràctica les tècniques de Gonin
que havia après l’any abans a Lausana)9 i obté
un èxit aclaparador. La seva participació en reu-
nions internacionals és des de llavors freqüent i
destaquen, sobretot, les seves contribucions en
el tractament del despreniment de retina i en la
cirurgia de la cataracta5.

Contribucions 
a la cirurgia oftalmològica

El 1934 realitza per primera vegada el que des-
prés es denominaria “Operació d’Arruga”, la
dacriocistostomia en absència de sac5,10. 

Aquell any comença la construcció de la
“Clínica Oftalmològica del Dr. Arruga”, al número
3 del passatge Méndez Vigo de Barcelona5, amb
els equipaments més avançats de l’època.
L’edifici consta de soterrani, baixos i tres plantes.
Té instal·lacions modernes de calefacció, aigua
calenta, aire condicionat i descalcificadors d’ai-
gua al soterrani. La planta baixa es destina a con-
sultoris; hi ha també dues sales de refracció
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elèctrode rom; les puncions evacuatives del
líquid subretinal es practiquen també preferent-
ment amb l’agulla diatèrmica. /.../ Els resultats
favorables han augmentat molt amb la milloria de
la tècnica, ja que es tracta d’un capítol de la
cirurgia ocular que té només 12 anys. Llavors ens
consideràvem molt feliços si obtenien del 20 al
26 per 100 de curacions, xifra que ha anat aug-
mentant fins arribar avui al 75 per 100.../.../ Quan
es tracta de casos senzills, és a dir, amb poc
aixecament de la retina, esquinç petit de pocs
dies, el pronòstic és tan favorable que s’obté la
curació en el 95 per 100 dels casos. /.../ En els
esquinços grans i múltiples, els resultats són
només favorables en un 50 per 100 dels casos”.

També estudia les condicions generals relacio-
nades amb el despreniment de retina, les condi-
cions patològiques (generals i oculars) que en faci-
liten la seva aparició i les característiques clíniques
relacionades amb la patogènia del despreniment;
estudia les característiques del líquid subretinal i la
producció experimental del despreniment de retina
(especialment en conills) així com les modificacions
que la presència d’un despreniment de retina amb
esquinç produeix en la circulació de l’humor
aquós, etc. El 1957, durant la XXXV Assemblea
Anual de la Societat Espanyola d’Oftalmologia, lle-
geix la seva comunicació: “Modalidades técnicas
recientes de las operaciones del desprendimiento
de retina”, on presenta la seva tècnica de cerclat-
ge5 (que dóna lloc a un altre epònim, ja que també
es coneix com “Operació d’Arruga”). El seu darrer
treball es publica el 1969 a la revista Archivos de la
Sociedad Española de Oftalmología i es titula:
“Experiencia de mil operaciones de cerclaje en el
desprendimiento retiniano”. La seva última confe-
rència, en rebre el Doctorat Honoris Causa a la
Universitat de Barcelona el 1970, va tractar també
del despreniment de retina10.

El progrés de la cirurgia ocular interessa
especialment a Arruga i escriu diversos treballs
històrics sobre aquest tema on analitza tant el
progrés de la cirurgia oftalmològica en si matei-
xa, especialment en el tractament del despreni-
ment de retina, com els progressos en el mate-
rial quirúrgic. 

Quant a la publicació de llibres, tot i que en va
publicar altres, el que més destaca és el que hem
esmentat abans: Cirugía ocular, que va tenir molt

enterrat a Begur, al costat de la seva esposa. La
seva mort va ésser molt sentida a tot el món; una
mostra ho és el començament de la necrològica
que va publicar el British Journal of Ophthal-
mology el mes de juny de 1972, pocs dies des-
prés de la seva mort (creiem interessant reproduir
el text original) 13: “A shadow has fallen over the
whole ophthalmological world at the death of
Hermenegildo Arruga on May 17th in his 87th
year, one of the greatest ophthalmologists of the
previous generation. His skill in surgery was leg-
endary, his ingenuity in devising new techniques
unique, his writings were profuse and excellent,
his capacity for living a full life in every sense and
his appreciation of its joys were only exceeded by
his ability to create lasting friendships and inspire
the warmest reciprocal affection”.

Havia publicat al voltant de 150 treballs10. Els
primers, entre 1909 i 1911, sobre tècniques de
laboratori. Entre 1926 i 1951 publica 14 treballs
sobre patologia lacrimal, el primer dels quals és el
resultat de la seva tesi doctoral. Sobre cataractes
i el seu tractament quirúrgic en publica 31 entre
1928 i 1960. En la cirurgia de la cataracta s’incli-
na a favor de la tècnica intracapsular; a més, crea
o modifica instrumental quirúrgic necessari per
dur-la a terme, com ara un ganxo per a l’extrac-
ció intracapsular i un model de pinça capsular
que portarà el seu nom, la “pinça d’Arruga”.
També publica treballs sobre trasplantament de
còrnia i queratoplàstia; però és en l’àrea del des-
preniment de retina on és més prolífic: 63 treballs
entre 1929 i 1970, i és en aquesta àrea on les
seves aportacions són més importants14,15. 

Arruga és el primer en practicar i millorar la
tècnica de Gonin fora de Suïssa. Així ho explica
ell mateix el 1940 (Figura 2) 8: “Faig servir la tèc-
nica ideada per Gonin i perfeccionada per altres
autors, basada en la cerca i localització dels
esquinços de la retina existents en quasi bé tots
els casos de despreniment i la seva obliteració
mitjançant una operació que consisteix en la pro-
ducció d’una coroiditis adhesiva a la zona de la
coroide propera a l’esquinç o esquinços de la
retina, i en el buidament del líquid subretinal situat
entre la coroide i la retina, amb una o diverses
puncions que travessen l’escleròtica i la coroide.
La coroiditis adhesiva s’obté preferentment, apli-
cant la diatèrmia sobre l’escleròtica mitjançant un
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entrenat aventurar-se en una operació nova, fins i
tot difícil, amb un sentiment de confiança i segu-
retat vers el malalt” 6; se’n van publicar 4 edicions
en castellà, 3 en francès i 2 en anglès. A la quar-
ta edició, el 1962, va voler que el seu fill Alfred hi
participés com autor del capítol sobre estrabisme.

bona acollida13: “El 1946 va aparèixer l’admirable
tractat de cirurgia ocular: precís, simple, clar,
il·lustrat amb figures fantàstiques, en gran part
dibuixades per ell mateix, on es desvetllava la
seva fibra d’artista i la seva preocupació per la
precisió. /.../ Aquest tractat permet a l’oculista

Figura 2. Figures que il·lustren la tècnica quirúrgica per al tractament del despreniment de retina emprat per Arruga el 19408.
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Figura 3. Pinça d’Arruga i espèculum d’Arruga.

cataracta), Arruga globe retractor, Arruga kerato-
plasty, Arruga lacrimal trephine, Arruga needle
holder, Arruga protector i Arruga retinal detach-
ment operation.

M. Pelayo, en la introducció que fa a la
Encuesta acerca del tratamiento actual del des-
prendimiento de retina diu8: “Ell (Arruga) ha con-
tribuït a portar les modernes tècniques de cirur-
gia oftàlmica al grau de perfecció que avui tenen.
Ha ideat instruments, com la pinça per l’extrac-
ció intracapsular de la cataracta, el ganxo per
l’expulsió del cristal·lí opac, un model de corones
per trepanar l’os a la dacriocistorinostomia, un
blefaròstat que no exerceix pressió sobre l’ull. I
molts altres”.

La seva aportació és tan notable que el mes
de març de 1942, en una conferència presenta-
da en la Secció Oftalmològica de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Barcelona, Arruga exposa
el procés que ha seguit per arribar a obtenir
alguns dels seus instruments16. El primer que
presenta és el separador pel despreniment de
retina: “Obtenir aquest separador, tal qual, va
costar dos anys d’assaigs, –diu Arruga– tot i que
és un instrument aparentment senzill. Les varia-
cions que vaig introduir consisteixen en la gran-
dària, en la curvatura, en la profunditat i en la
forma de les vores. /.../ El model que ofereixo als
nostres col·legues pot emprar-se en la gran
majoria de casos”. També presenta els trepans
per dacricistotomia, així com noves aportacions
a l’extracció intracapsular de la cataracta, que
portava ja investigant des de 1932: “Fa poc he
fet construir un model pels oculistes que operem
sense dilatar la pupil·la amb midriàtics, només
amb la midriasi que produeixen els col·liris anes-
tèsics i la injecció retrobulbar. Aquest nou model
té la punta bisellada per poder col·locar-la fàcil-
ment sota de l’iris i les vores superiors, que estan
en contacte amb la cara posterior de l’iris, són
arrodonides per tal de no pessigar l’iris en fer
presa a la càpsula”. “Pels casos de cataracta
–segueix Arruga– he fet proves amb moltes ven-
toses a base de xeringues, i he arribat a sintetit-
zar les experiències en el tipus que he construït
que consta de molt poques peces i no té cargols
ni reblons...”. Altres novetats també hi són pre-
sents: “Per altra banda, també he fet construir un
aparell per mesurar el poder de tracció de les

Arruga i les seves aportacions 
al material quirúrgic d’oftalmologia

Si la contribució d’Arruga a la tècnica quirúrgica
va ésser enorme, no ho va ésser menys la seva
contribució en la modificació o en la creació de
nous aparells i eines per emprar en les interven-
cions oftalmològiques (Figura 3). Streiff6 diu:
“Arruga tenia el do de saber simplificar les tècni-
ques, indicar i produir els instruments adequats.
Aquest artesà, que creà les seves eines, de la
mateixa manera que ho havien fet mestres
genials de l’Edat Mitjana, estudiava fins l’últim
detall de les eines i la seva aplicació fins arribar a
tocar la perfecció. Quants instruments, quantes
tècniques operatòries han estat batejades amb
aquest nom il·lustre: el portaagulles, el separa-
dor, la pinça, la dacriocistorinostomia, l’extracció
de la cataracta, el pterigi, el cerclatge en el des-
preniment, i altres que no cito”. A l’obra
“Stedman’s medical eponyms”4 hi trobem onze
epònims, entre eines i intervencions: Arruga cap-
sular forceps, Arruga eye expressor, Arruga eye
implant, Arruga eye retractor, Arruga eye specu-
lum, Arruga eye trephine, Arruga forceps
(aquest, per a l’extracció intracapsular de la
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Probablement, però, l’instrument més conegut
que porta el seu nom són les pinces, que consti-
tueixen una important aportació a l’extracció intra-
capsular de la cataracta: el 1957 s’havien fabricat
ja més de 30.000 pinces d’Arruga.

ventoses i les pinces. És un cordill que porta com
un rosari de boles de fusta.../.../ En un extrem
del cordill, una peça de metall que té un forat de
5 mm serveix per col·locar-hi un cristal·lí acabat
d’extreure...”.
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Els Barraquer: una nissaga rica en epònims

Josep Antoni Barraquer i Roviralta (1852-
1924) és considerat un dels iniciadors de l’oftal-
mologia catalana moderna, junt amb Manuel
Menacho4. Fou catedràtic d’oftalmologia a la
Facultat de Medicina de Barcelona i destacà en
l’estudi de la histopatologia ocular i el desenvolu-
pament de noves tècniques quirúrgiques per al
tractament de les cataractes junt amb el seu fill
Ignasi Barraquer i Barraquer (1884-1965).
Aquest fou catedràtic interí de la Universitat de
Barcelona (1919-1923) i professor de la
Universitat Autònoma de Barcelona (1933). El
1947 fundà l’Institut Barraquer, que en poc
temps es convertí en un referent de l’oftalmolo-
gia moderna. Descrigué nous mètodes operato-
ris com la facoèrisi (operació de Barraquer) i fou
inventor de diversos instruments quirúrgics. Dos
dels seus fills continuaren i engrandiren encara
més l’obra del seu pare i del seu avi. El primer,
Josep Ignasi Barraquer i Moner (1916-1998),
creà l’Institut Barraquer a Bogotà (1968) i fou
l’autor de noves tècniques queratoplàstiques per
a modificar la curvatura de la còrnia. El segon,
Joaquim Barraquer i Moner (1927), continuà la
tasca a l’Institut Barraquer de Barcelona i és l’in-
ventor d’una nova tècnica per extraure la cata-
racta emprant l’α-quimiotripsina (zonulòlisi enzi-
màtica), així com de nous instruments quirúrgics.
A Catalunya la tradició oftalmològica dels
Barraquer continua amb la quarta generació
representada per Rafael I. Barraquer i Compte
(1956)1.

Lluís Barraquer i Roviralta (1855-1928) és
considerat el creador de la moderna neurologia
catalana, gràcies a la seva tasca al dispensari de
Malalties del Sistema Nerviós de l’Hospital de la
Santa Creu (1882)4,5. Realitzà importants aporta-
cions a la neurologia, entre les que destaca la

A la història de la medicina catalana és difícil tro-
bar una família que, com la família Barraquer,
hagi donat tants membres il·lustres i la feina dels
quals hagi persistit més enllà de la seva mort. A
més, metges excel·lents han estat succeïts per
metges també excel·lents, que han contribuït de
forma important a la millora del coneixement i de
la cura dels pacients en llurs especialitats. Per
diverses circumstàncies, la seva popularitat a la
societat catalana és tan elevada que seria difícil
trobar alguna persona que no en conegui algun
d’ells. 

L’origen del cognom de la família és curiós1,2.
Cap al segle XVI, un jove alemany o flamenc arri-
bà a Espanya sota la bandera de l’emperador
Carles I i s’establí a Santa Cristina d’Aro on
construí una casa per viure que fou coneguda
com “barraca vella”.  El cognom del jove era
massa complicat per als habitants del Baix
Empordà, que el varen anomenar “el barraquer”;
aquest cognom passà als seus successors, com
era costum a la societat rural d’aleshores. Cal
esperar, però, fins al segle XIX per tal que la
generació de metges comenci. 

Joaquim Barraquer i Llauder va néixer a finals
del segle XVIII quan acabava la Guerra del
Rosselló que tantes desgràcies havia portat a les
terres de l’Empordà2. Tingué vuit fills, les biogra-
fies de quatre dels quals es poden trobar a
l’Enciclopèdia Catalana3. Gaietà (1839-1922) fou
eclesiàstic, historiador, canonge de la seu de
Barcelona i professor de patrologia i oratòria al
seminari diocesà. Josep Oriol (1848-1924) fou
militar i, després de participar a diverses guerres,
arribà a capità general de Catalunya (1917-
1918). Però els que més ens interessen en
aquesta ocasió naixeren més tard, Josep Antoni
el 1852 i Lluís el 1855.
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de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Ha
estat professor de les universitats de Navarra i
Autònoma de Barcelona, i és autor de nombro-
sos treballs sobre diverses àrees de l’especiali-
tat. La seva principal contribució a l’eponímia
mèdica han estat els signes de Barraquer i
Bordas7.

Aquestes línies han estat un breu esment del
que suposaren i suposen les diferents genera-
cions dels Barraquer per l’oftalmologia i la neuro-
logia. Els següents capítols d’aquesta obra estan
dedicats a tots aquells Barraquer que perduren
en la literatura mèdica en haver estat recollit el
seu nom en un epònim. 

descripció de la lipodistròfia progressiva, cone-
guda com malaltia de Barraquer o de Barraquer-
Simons (1905). El seu fill, Lluís Barraquer i Ferré
(1887-1959), fou un gran continuador de la tasca
neurològica del seu pare a l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau. Publicà importants obres com el
Tratado de enfermedades nerviosas (1936-1940)
junt amb Ignasi de Gispert i Emili Castañer.
Contribuí notablement a l’establiment de la nova
especialitat amb la fundació de la Sociedad
Española de Neurología de la que fou el primer
president (1949)6. Lluís Barraquer i Bordas
(1923), fill de l’anterior, continuà la tasca neurolò-
gica del seu pare des del Servei de Neurologia
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Operatoria de Madrid i del 1919 al 1923, catedrà-
tic interí, succeint el seu pare que s’havia jubilat4,5.
Com explica Pedro Pons6, tot i que Ignasi
Barraquer era la persona idònia per ocupar defini-
tivament aquesta càtedra, no va voler presentar-
se a les oposicions que la llei universitària exigia i
va haver de renunciar a continuar en aquest lloc
(en paraules d’A. Pedro Pons: “en el caso de

Ignacio Barraquer no sólo
se perdió un maestro, sino
también la escuela que él
supo inspirar” “...en el ámbi-
to de una Clínica privada,
practicó su Magisterio igual
por lo menos al que hubiera
logrado en las aulas de la
Facultad de Medicina”)6.
Anys després, el 1933, tor-
naria a la Universitat, però
per poc temps.

L’any 1910 es casà
amb Josefa Moner i tingué
set fills, dos dels quals,
Joaquim i Josep Ignasi,
seguiren les seves passes
dins l’oftalmologia i el noms
dels quals donaren lloc a

epònims dels que tractem en altres capítols.
Va estudiar molts camps i àrees complemen-

tàries a l’oftalmologia; així, va estudiar mecànica

Ignasi Barraquer i Barraquer, l’home

Ignasi Barraquer i Barraquer (Figura 1) va néixer a
Barcelona el 25 de març de 1884. Fill de Josep
Antoni Barraquer i Roviralta (1852-1924) i de
Concepció Barraquer, va acabar el batxillerat l’any
1900 i va estudiar la carrera de medicina a
Barcelona, on es va llicenciar amb les millors qua-
lificacions l’any 1907 i on es
doctorà l’any següent, amb la
tesi Dacriocistitis. Ja en acabar
el batxillerat era un excel·lent
fuster i manyà, i amb només
catorze anys, molt abans de
començar els estudis de medi-
cina, operava de cataractes els
animals2. L’any 1904 va publi-
car el seu primer treball cientí-
fic: La tuberculosis del oído, a
la Gaceta Médica3.

Una vegada llicenciat, de
seguida i al costat del seu
pare, gran mestre i fundador
de la nissaga d’oftalmòlegs,
treballà com a metge auxiliar al
Dispensari de la Santa Creu i a
la Facultat de Medicina. De
l’any 1909 al 1918 va ser professor auxiliar de la
Càtedra, l’any 1919 va ser nomenat professor
honorari del Instituto Rubio de Terapéutica
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L’epònim

Mètode o operació de Barraquer. Extracció de la cataracta per succió amb l’aparell anomenat erisífac,
instrument per a l’extracció del cristal·lí, inventat per Ignasi Barraquer, vers el 1917, que es basa en
el buit que produeix una petita ventosa que atreu el cristal·lí1. Es coneix també com procediment o
intervenció de Barraquer.

Figura 1. Ignasi Barraquer i Barraquer (1884-1965).

Ignasi Barraquer i Barraquer.
El mètode o operació de Barraquer: la facoèrisi
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“si pogués agafar el cristal·lí de l’ull humà de
la mateixa manera que la sangonera agafa una
pedra i la trasllada dins l’aquari sense moure l’ai-
gua, la succió pneumàtica produïda per la vento-
sa trencaria les fibres de la zònula –que és el lli-
gament que fixa el cristal·lí– i podria extraure així,
suaument, la cataracta amb un traumatisme
mínim” 5,6. 

Aquesta simple observació, que va portar
després a la pràctica, va ésser l’origen de la seva
nova tècnica quirúrgica. 

Va construir, així, l’instrumental necessari
constituït bàsicament per una ventosa i un apa-
rell mecànic productor de buit regulable que faci-
litava l’extracció del cristal·lí. Al procediment li va
donar el nom de facoèrisi (cast. facoérisis) (del
grec phakós= llentilla o lent i haíresis, hairéseos=
acció de treure)8 i a l’aparell el va denominar eri-
sífac (cast. erisífaco)5 (Figures 2 i 3).

El 15 de març de 1917, Ignasi Barraquer pre-
sentà a las Reales Academias de Medicina y
Cirugía de Madrid y Barcelona una nota amb el
títol Extracción ideal de la catarata que seria
publicada al número de España Oftalmológica
del mes de maig. Exposava allí el seu nou mèto-
de amb aquestes paraules9:

“Evitar toda presión sobre el órgano y el uso
de instrumentos cortantes, dentro de las cáma-

i emmotllat i art plàstic a l’Escola d’Arts i Oficis
de Barcelona. A l’Institut General i Tècnic de
Barcelona va estudiar física i química; va ampliar
els seus estudis a les Universitats de Madrid i
Barcelona en les àrees d’anatomia comparada,
anatomia humana, cirurgia d’urgències, micro-
biologia, química general i anàlisi química i
microscòpica, i va estudiar botànica al Laboratori
Químic Farmacèutic de Barcelona. A les
Universitats de París i Montpeller va fer estudis
d’histologia, embriologia i parasitologia2,5,7.

Només nou anys després d’acabada la carre-
ra, va contribuir d’una manera definitiva al millora-
ment de la tècnica de la intervenció de la catarac-
ta i l’any 1917 comunicà a la Reial Acadèmia de
Medicina la descripció de la tècnica pròpia amb
l’ús de l’aparell de la seva invenció que anomenà
erisífac (ventosa accionada per una bomba que fa
un buit vibratori). Va descriure, a més, una bona
quantitat de procediments operatoris originals
d’altres afeccions oculars (especialment impor-
tants foren les seves aportacions a la dacriocisto-
plàstia, l’escleretomia en un sol temps i la quera-
toplàstia total) i una trentena d’aparells pedagò-
gics i instruments de cirurgia ocular originals4.

L’any 1928, com a metge de número, va
organitzar un servei d’oftalmologia a l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau que, amb valuoses
aportacions pròpies, el convertiren en una insti-
tució modèlica en aquell temps.

Els anys 1929 i 1930 va presidir la Societat
Catalana d’Oftalmologia. L’any 1933, el Patronat
de la Universitat de Barcelona el nomenà profes-
sor lliure de la facultat; Barraquer va dur a terme
la seva tasca docent a l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, d’on era metge numerari des de
1928. En acabar la Guerra Civil, va organitzar i
dirigir el Dispensari Oftalmològic de la Creu Roja
a Barcelona, fins l’any 1942. 

L’erisífac i la facoèrisi

Dotat d’un gran sentit d’observació (“Dos cuali-
dades integran la personalidad de este hombre:
su perspicacia y dotes de observador, con lo pri-
moroso de su técnica” – diu Pedro Pons6), Ignasi
Barraquer va concebre una nova idea per extrau-
re les cataractes en observar com una sangone-
ra agafava una pedra en un aquari: 

Figura 2. L’erisífac.
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ella y permite su movilización, su separación del
ligamento, de modo tan completo y suave, que
basta la acción de retirar el instrumento, sin trac-
ción ni fuerza alguna, para ver salir enteros el
cristalino y su cápsula, con pasmosa facilidad,
sin la menor violencia para el ojo; ninguna com-
presión se necesita, ni la entrada en el ojo de
otro instrumento.

ras oculares, es la única manera de ver desapa-
recer, con toda seguridad la pérdida de humor
vítreo. Esta idea constituyó mi objetivo al poner
en práctica mi procedimiento de extracción in
toto que tengo el honor de comunicar a esa
sabia Corporación.

Consiste en adaptar a la superficie de la cata-
rata una pequeña ventosa que hace presa de

Figura 3. Diferents models d’erisífac.
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Barraquer, en mig d’una gran expectació i per tal
de defensar la seva tècnica es posar dempeus i
digué: “Senyors, comparin vostès la pinça de
pressió del cristal·lí amb l’ungla d’un gat i la
meva ventosa amb els llavis d’una dona bonica.
Què preferirien sentir vostès a la seva galta?”.
Amb aquestes paraules, que van ésser seguides
per un murmuri d’aprovació del públic, la discus-
sió es va donar per acabada5,6. 

Al llarg de la seva vida professional va realit-
zar més de 30.000 intervencions i entre el seus
pacients s’hi trobaren gents de tota condició,
des de l’emperadriu Eugènia de Montijo, esposa
de Napoleó III, a molts pacients humils i de bene-
ficència. 

La Clínica, la Fundació i altres

La seva obra més coneguda és, sens dubte, la
nova Clínica Barraquer que es va inaugurar el
mes de setembre de 1940; va ésser allí on, a
més de la tasca assistencial, va desenvolupar
una extensa activitat docent. La Clínica Barra-
quer va ser, possiblement, el primer intent seriós
de crear un centre assistencial on poguessin
gaudir d’una assistència d’idèntica qualitat els
malalts rics i els pobres. La Clínica, a més de
tenir llits de pràctica privada, en tenia, ja des d’un
començament, alguns de beneficència. Ignasi
Barraquer, després de dimitir com a cap de
Servei de Sant Pau (inicialment volgué situar el
seu projecte en el recinte d’aquest hospital però
abans de la Guerra Civil topà amb la Muy Ilustre
Administración (MIA) de l’hospital), es dedicà en
cos i ànima al seu nou centre, en el qual invertí
bona part del seu patrimoni familiar14. 

Ignasi Barraquer, junt amb la seva esposa,
fundà el 15 d’abril de 1947 l’Institut Barraquer, a
la memòria del seu pare, Josep A. Barraquer i
Roviralta. L’Institut Barraquer és una associació
científica independent i autofinançada, dedicada
a la investigació i a l’ensenyament de l’oftalmolo-
gia, a l’intercanvi d’idees i descobriments cientí-
fics, a la millora i difusió de les teràpies mèdiques
i quirúrgiques, i a la promoció general de l’oftal-
mologia. L’any 1973 la Clínica i l’Institut es van
unificar sota el mateix nom: Centre d’Oftalmo-
logia Barraquer.

Llama sobre todo la atención, la suavidad del
procedimiento comparada con las fuertes defor-
maciones oculares, producidas por las compre-
siones enérgicas que exigen otros procedimien-
tos. Resulta de una sencillez extraordinaria, evita
por completo los accidentes, y permite la cura
retardada por no haber necesidad alguna de
colirios midriásicos, ya que no se presenta iritis ni
el borde pupilar puede adherirse á la cápsula ni
á resto alguno, porque no existen.

El instrumento, que adhiere al cristalino a
manera de ventosa, y montado al extremo de un
mango metálico especial que permite establecer,
graduar e interrumpir el vacío en la ventosa, pro-
visto a lo largo de un conducto a cuyo través
aspira el aire un dispositivo especial de aspiración
constante, accionado por un motor eléctrico.

Las ventajas del nuevo procedimiento son,
además de evitar los ocho defectos y peligros
anotados anteriormente, la de poder extirparse
toda clase de cataratas lenticulares y capsulo-
lenticulares cualquiera que sea su desarrollo
maduras o no, y aun con gran ventaja, los cris-
talinos trasparentes de los miopes. No hay nece-
sidad de levantar el vendaje hasta que se quite
definitivamente, no deja el grado elevado de
astigmia de los procedimientos que deforman el
ojo, y el operado disfruta de toda su agudeza
visual en cuanto se levanta el apósito y usa los
lentes apropiados”.

Poc després (1920) presentava amplis resul-
tats al Primer Congreso Nacional de Medicina
amb una comunicació i una ponència titulades:
Crítica de los métodos modernos de extracción
de la catarata i Sobre mil facoérisis10. L’any 1922
va presentar una comunicació al Congrés
Internacional d’Oftalmologia de Washington11 i el
1923 feia un resum de la seva experiència de set
anys publicant: La enseñanza de siete años de
facoérisis a La Medicina Íbera12.

Aquest procediment13 va revolucionar la
cirurgia oftalmològica i la seva utilització es va
escampar arreu del món, ja que fins llavors el
procediment més utilitzat emprava una pinça en
lloc d’una ventosa, la qual cosa suposava una
sèrie d’inconvenients tant a l’hora de fer la inter-
venció com en l’evolució del malalt. Com anèc-
dota, en un congrés internacional d’oftalmologia,
on es discutien ambdues tècniques, en
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Entre les seves aficions s’hi comptaven els
automòbils (era un expert mecànic i conductor),
l’arquitectura i la decoració (tot i que ell deia que
no tenia cap afició per l’art6, la Clínica Barraquer,
la distribució, proporcions i sentit funcional de la
qual van ésser projectades per ell mateix n’és un
exemple) i la zoologia. El seu amor i curiositat
pels animals el va portar a crear un petit zoològic
als jardins de casa seva (primer a Torre Vilana, a
la Bonanova, i després a l’avinguda Pearson);
sembla que els seus animals preferits eren els
ximpanzés, amb els que se’l pot veure en moltes

fotografies. Aquesta afició probablement va fer
que també fos un gran amant del circ, on acudia
regularment (especialment al circ Olímpia de
Barcelona)6.

Va rebre nombroses distincions i condecora-
cions, tant  a Catalunya com a l’estranger. L’any
1964 va caure greument malalt d’una afecció
hepàtica2. Va morir a Barcelona el 13 de maig de
1965. Havia disposat fer donació dels seus ulls;
l’extracció la va dur a terme el seu fill Joaquim6 i
les seves còrnies van ésser trasplantades a dos
pacients cecs2.
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ròlegs (Figura 2), s’incorporà molt jove a l’activitat
mèdica, contràriament al que havia succeït amb el

seu pare. L’any 1938, quan
només tenia 15 anys, es posà
a estudiar per practicant i
començà a visitar el Servei de
Neurologia i el consultori privat
del seu pare. Aquí rebé forma-
ció per part de Barraquer i
Ferré i dels seus ajudants,
com Joaquim Torruella i
Anicet Gresa. Dos anys des-
prés dibuixà part dels esque-
mes que aparegueren al Tra-
tado de enfermedades ner-
viosas escrit pel seu pare, del
que també va corregir les pro-
ves d’impremta. El 1944 ja
treballava amb el seu pare
amb qui col·laborarà fins la
seva mort (1959). Aquell pri-

mer any ja dedicà la seva atenció als temes neuro-
lògics i publicà Neuromicosis. Síndrome de com-
presión cerebral de etiología micótica junt amb el

Lluís Barraquer i Bordas, l’home

Lluís Barraquer i Bordas
(Figura 1) nasqué a Barcelona
el 27 d’abril de 1923, fill de
Lluís Barraquer i Ferré i
Edelmira Bordas i Ferrer, i nét
de Lluís Barraquer i Roviralta
(raó per la qual Belarmino
Rodríguez Arias l’anomenava
Lluís Barraquer III)4. Es llicen-
cià a la Facultat de Medicina
de la Universitat de Barcelona
l’any 1947. Es doctorà a
Pamplona l’any 1966 amb
una tesi dirigida per Julián de
Ajuriaguerra: “La apraxia
constructiva. Su valor como
síntoma focal y como expre-
sión de la regresión operatoria hasta el nivel de la
conducta involutiva de asimiento”. La seva era una
vida predestinada a la neurologia. Fill i nét de neu-
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Els epònims

Signes de Barraquer i Bordas. Amb el nom de “signes de Barraquer i Bordas”1 es coneixen dos sig-
nes: el de debilitat del polze i el de l’aproximació dels dits índex i menovell. El primer s’explora de la
forma següent: una vegada col·locades les dues mans davant per davant, sense que entrin els dits
en contacte i en la màxima separació (maniobra de la mà de Barré), l’observador prova a vèncer l’ex-
tensió-abducció d’ambdós polzes. Si ho aconsegueix, el signe és positiu, normalment en una sola
banda, i és indicatiu de dèficit piramidal1-3. Per a Barraquer i Bordas, és el signe deficitari piramidal
més “fi”, o dels que més ho són, en les extremitats superiors2. Per avaluar el  segon signe, es dema-
na al pacient que apropi els dits índex i menovell, per exemple, per davant del mig i de l’anular; quan
és positiu s’observa una menor amplitud de la banda afectada. És un signe de debilitat dels músculs
interossis i lumbricals que suggereix la paràlisi unilateral lleugera del nervi cubital1,2.

Figura 1. Lluís Barraquer i Bordas (1923)

Lluís Barraquer i Bordas.
Els signes de Barraquer i Bordas

“M’exalta el nou i m’enamora el vell”
J.V. Foix
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prés, de neuropsicologia de la Universidad de
Navarra. A la Universitat Autònoma de Bar-
celona, l’any 1972 fou professor agregat i des-
prés catedràtic associat (1979); des de l’any
1992 imparteix classes de neuropsicologia a la
Universitat Ramon Llull. Ha estat president de la
Societat Catalana de Neurologia (1968-1973) i
contribuí de forma notable a la creació de la
Sociedad Española de Neurología de la que fou
el primer secretari (1949), amb només vint-i-sis
anys, i més tard president (1969-1972). L’any
1988 ingressà com acadèmic numerari a la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona, substituint
Belarmino Rodríguez Arias per la renúncia
expressa d’aquest al seu càrrec. El discurs de
recepció, “Mig segle de neurologia clínica viscu-
da”8, és de lectura imprescindible per aquells
que vulguin conèixer la persona i l’obra d’en
Barraquer i Bordas.

Barraquer i Bordas és probablement un per-
sonatge únic. Dotat d’una extraordinària erudició
bibliogràfica (que hom pot detectar a qualsevol de
les seves obres), sempre ha tingut un gran interès
per establir correlacions entre les dades anatòmi-
ques i les manifestacions clíniques, així com per
interpretar en clau fisiopatològica la simptomatolo-
gia dels seus pacients. En l’homenatge realitzat
amb motiu del seu setantè aniversari, Laín
Entralgo reconeixia aquest fet quan escrivia10:

“Mirando en su conjunto la amplia e impor-
tante obra neurológica de Barraquer i Bordas,
creo descubrir su clave secreta en una visión
fisiopatológica y clínica del sistema nervioso con-
forme a la doble unidad funcional que en él se da:
la que en sí mismo posee [...] y la que ejerce por
ser la formación protagonista en el mantenimien-
to de la unidad funcional del organismo entero y
en la relación de éste con el medio y el mundo.
No otra es raíz de la seria y constante preocupa-
ción de su autor por entender antropológicamen-
te la neurofisiología y la neuropatología”.

Barraquer i Bordas, escriptor infatigable, ha
publicat més de quatre-cents articles i és l’autor
d’importants obres de referència que és impossi-
ble esmentar aquí en la seva totalitat. Entre aques-
tes cal citar Patología general del sistema pirami-
dal (1952), Fisiología y clínica del sistema límbico
(1955), Patología general del tono muscular
(1957), Parálisis cerebral infantil (1964) amb 

seu pare i el seu cosí Josep Ignasi Barraquer i
Moner5 i Fisiología del sistema extrapiramidal amb
Albert Torra Parera6. L’any 1946 publicà diversos
treballs, entre els que destacà una monografia
sobre la neuràlgia del trigemin. El mes de gener de
1947 pronunciava una conferència a l’Institut
Barraquer sobre Aneurismas arteriales de la base
del encéfalo i el mes de juliol es llicenciava a la
Universitat de Barcelona7. 

Quan va acabar la carrera va treballar un any
a l’Institut Neurològic Municipal on rebé la
influència de Rodríguez Arias i de Lamotte de
Grignon. Aquell mateix any entrà com a metge
assistent al Servei de Neurologia de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, on fou metge auxiliar
(1948), secretari (1950), subdirector (1968),
director (1972-1978)  i consultor director fins la
seva jubilació l’any 1993. Des d’aleshores n’és
consultor director emèrit. L’any 1950 fou cridat
per Joaquim de Nadal per dirigir la Secció de
Neurologia de la Clínica Universitària de Pa-
tologia General de l’Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona, on romangué fins el 1967. Feia temps
(des de 1947) que ja treballava al Servei de
Geriatria de l’Hospital Municipal de Nostra
Senyora de l’Esperança, on s’inicià en el conei-
xement anatomopatològic, i l’any 1951 fou
nomenat cap del servei de Neurologia de
l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tar-
ragona, càrrec que exercí fins l’any 19608,9.

Barraquer i Bordas també ha tingut una nota-
ble vida universitària. L’any 1967 fou nomenat
professor extraordinari de neurologia i, anys des-

Figura 2. La nissaga dels neuròlegs Barraquer: Lluís Barraquer i
Roviralta, Lluís Barraquer i Ferré i Lluís Barraquer i Bordas (1928).
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Barraquer utilitzà per iniciar el seu discurs d’in-
grés en la Reial Acadèmia de Medicina ja
comentat8. Contràriament al que succeeix en
altres metges, els epònims que recordem en
aquest capítol són probablement només una
anècdota dins una vida professional i personal
d’una extraordinària riquesa. 

J. Ponces, J. Corominas, E. Torras i L.A. Nogués,
El dolor. Anatomofisiología clínica y terapéutica
farmacológica (1968) amb F. Jané i Carrencà,
Fisopatología de la espasticidad (1972), Afasia,
apraxia, agnosia (1974), Neuropsicología (1983)
amb J. Peña i Casanova i El sistema nervioso
como un todo. La persona y su enfermedad
(1995). També cal recordar aquí “Patologia vascu-
lar cerebral” (1972) publicada amb J.M. Grau i
Veciana i J. Peres i Serra, dins la col·lecció
Monografies Mèdiques de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i Balears. Però potser l’o-
bra de més difusió d’en Barraquer i Bordas és la
seva Neurología fundamental (Figura 3), publicada
inicialment l’any 1963 i de la que s’han fet vàries
edicions. 

Home de gran curiositat, ha publicat també
obres d’antropologia mèdica, d’història de la
medicina i de neuropsicologia, entre d’altres.
Barraquer i Bordas creu, com el seu pare, que la
neurologia és “l’Estat Major de la Medicina”.
Potser com a conseqüència (o com a causa), les
seves relacions professionals han estat nombro-
ses i diverses. Ell mateix destaca personatges tan
diversos com Ajuriaguerra, Garcin, van Bogaert,
Denny-Brown, Laín Entralgo, Zubiri, Rof Carballo,
Barcia Goyanes, Ellacuría o Mayor Zaragoza8. 

La lectura de qualsevol dels escrits d’en
Barraquer i Bordas és un estimulant exercici
intel·lectual on es mescla el coneixement neuro-
lògic clàssic amb les contribucions més moder-
nes i confirma la seva creença en els versos de
Foix que obren aquest capítol i que el propi

Figura 3. Portada de la tercera edició de Neurología fundamental,
l’obra cabdal de Lluís Barraquer i Bordas2.
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pare quan tenia 11 anys. Passava llargues hores
visitant els pacients, treballant al laboratori, estu-
diant historials clínics i assistint a les seves inter-
vencions quirúrgiques. Precisament als 13 anys
recordo que el meu pare estava operant una
cataracta i jo presenciava l’operació i l’ajuda-
va…”6. Durant els seus estudis a la Facultat va
anar-se formant al costat del seu pare i quan va

acabar la carrera es va inte-
grar totalment al Centre
d’Oftalmologia Barraquer on
desenvolupà ja des del prin-
cipi tasques assistencials i
de recerca que compagina-
va amb la docència6,7. Dos
anys després de llicenciar-se
ja dirigia els cursos d’espe-
cialització d’oftalmologia per
a postgraduats de l’Institut
Barraquer i era, a la vegada,
cirurgià en cap de la Clínica
Barraquer. Quatre anys més
tard va ésser nomenat vice-
president de l’Institut Barra-
quer i a partir de l’any 1961
va passar a ésser director
executiu del centre8. Director-

fundador del Banc d’Ulls de Barcelona, quan va
morir el seu pare va ser ell qui li va extraure les
còrnies i, el mateix dia, les va trasplantar. Anys

Joaquim Barraquer i Moner, l’home

“Nuestros hechos deben ser correctos.
Nuestras teorías no necesitan serlo si nos ayudan 
a descubrir nuevos hechos importantes”

Selyé2

Joaquim Barraquer i Moner (Figura 1) va néixer a
Barcelona el 26 de gener de 1927. Fill d’Ignasi
Barraquer i Barraquer3 i Josefa
Moner i Raguer, va estudiar
Medicina a la Universitat de
Barcelona, com havia fet el
seu germà Josep Ignasi4, on
es llicencià el 1951. Uns anys
després, el 1955, es doctorà a
la Universitat de Madrid5 amb
la tesi: Potencialización farma-
codinámica en oftalmología2.
Aficionat ja des de petit a les
ciències naturals, a la biologia i
a la mecànica, i membre d’una
important nissaga d’oftalmò-
legs, tot i que l’enginyeria l’a-
treia molt, es va decantar molt
aviat cap a l’oftalmologia. 

De molt jove, als 13
anys, quan encara estudiava
el batxillerat ja ajudava el seu pare en operacions
de cataractes (Figura 2). Com ell mateix explica:
“Vaig començar a observar el treball del meu
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L’epònim

Tècnica de Barraquer o zonulòlisi enzimàtica. Tècnica d’extracció de la cataracta per mitjà de l’α-qui-
motripsina. La zonulòlisi consisteix en la desintegració de la zònula de Zinn per mitjà de l’α-quimo-
tripsina instil·lada localment. És un mètode ideat per Joaquim Barraquer per facilitar l’extracció qui-
rúrgica de les cataractes1.

Figura 1. Joaquim Barraquer i Moner (1927).

Joaquim Barraquer i Moner.
La tècnica d’extracció de la cataracta 
de Barraquer: la zonulòlisi enzimàtica
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extraure punts de sutura; i, entre les tècniques, la
iridectomia perifèrica en queratoplàstia penetrant
per evitar el bloqueig pupil·lar, o l’operació simul-
tània que consisteix en queratoplàstia, trabecu-
lectomia, extracció de cataracta, inclusió de lent
en càmara posterior, vitrectomia i reconstrucció
del diafragma de l’iris5. 

Ha publicat molts llibres i articles científics (al
voltant dels 400) i ha editat més d’un centenar de
pel·lícules sobre tècniques quirúrgiques o experi-
mentals (la primera el 1953) algunes de les quals
han obtingut premis a festivals de cinema científic.

La seva vàlua professional i personal ha estat
reconeguda amb nombrosos premis i distincions;
entre les últimes destaquen la Medalla Josep
Trueta al Mèrit Sanitari de l’any 2000, atorgada
per la Generalitat de Catalunya, i la Medalla d’Or
que l’acredita com a “Oftalmòleg del Mil·lenni”,
concedida per la International Academy for
Advances in Ophthalmology a la III Conferència
Internacional d’Avenços en Oftalmologia a
Bombay (Índia), també l’any 2000.

La zonulòlisi enzimàtica

L’any 1957, en Joaquim Barraquer va descobrir
l’acció de l’α-quimotripsina sobre la zònula i va
desenvolupar la tècnica coneguda arreu com
“zonulòlisi enzimàtica” o “tècnica de Barraquer”.
Era el resultat d’una important tasca investiga-
dora que, com ell mateix explica, continuava en
certa forma una línia de recerca iniciada pel seu
pare3:

“Vostè em pregunta si vaig aconseguir aca-
bar alguna investigació del meu pare que ell no
va arribar a acabar? – Recordo que, en les con-
verses que manteníem, ell sovint donava voltes a
una possibilitat. Em deia: ”Hauríem de trobar
alguna cosa que estovés la zònula, que és el lli-
gament que aguanta la cataracta dins l’ull, per
poder extraure-la amb més facilitat”. El meu pare
havia inventat, el 1917, la ventosa que porta el
seu nom […] però subsistia el problema que en
pacients joves aquell lligament era massa ferm i
feia que l’operació fos difícil. Fins que un dia vaig
descobrir l’efecte d’un ferment, l’α-quimotripsi-
na, que injectada durant l’operació a la cambra
posterior de l’ull, uns dos minuts abans de l’ex-

després, quan va morir la seva mare també ell va
trasplantar les seves còrnies.

Casat amb Mariana Compte, a la que va
conèixer el 1952, té tres fills, dos dels quals, Elena
(1954) i Rafael Ignasi (1956), segueixen la tradició
oftalmològica de la família.

La seva activitat docent ha estat sempre molt
intensa, tant com a complement de la seva tasca
investigadora i assistencial com a la Universitat
com a catedràtic de Cirurgia Ocular de la
Universitat Autònoma de Barcelona i director de
l’Escola Professional d’Especialització Oftalmo-
lògica de l’Institut Barraquer, adscrita a aquesta
mateixa Universitat. 

La seva contribució més coneguda en el
camp de l’oftalmologia ha estat la zonulòlisi enzi-
màtica, tècnica que porta el seu nom. Ha estat
pioner en la inclusió de lents intraoculars, havent-
ne dissenyat també algunes. El 1964, juntament
amb el seu germà Josep Ignasi, va desenvolupar
un microscopi especial per microcirurgia amb
microscopi de fenedura que permet la biomi-
croscopia i la visió d’un “tall òptic” de les zones
transparents de l’ull. El 1965, en col·laboració
amb l’enginyer òptic Hans Littmann, va idear un
altre microscopi especial per filmar en pel·lícules
de cine o vídeo els procediments de microcirur-
gia. Ha dissenyat, a més, nombrosos instru-
ments i ha desenvolupat diverses tècniques ope-
ratòries originals per al tractament de diferents
afeccions oculars6. A tall d’exemple, podem
citar, en el primer grup, un model de queratoprò-
tesi, un model de lent de cambra anterior, una
pinça per a lents de cambra anterior, un separa-
dor de parpelles-aspirador, una cànula multiper-
forada per aspiració de vitri i una pinça per

Figura 2. Joaquim Barraquer i Moner quan tenia 13 anys amb el
seu pare, Ignasi Barraquer i Barraquer6.
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“La luxación del cristalino anteriormente rese-
ñada nos sugirió que la α-quimotripsina podría
ser la substancia buscada por nosotros durante
años anteriores y, al objeto de comprobar que
dicha luxación no era debida al efecto mecánico
del lavado, llevamos a cabo lo siguiente […]”.

La part experimental de la recerca va tenir
diverses etapes: primer en conills, després en ulls
humans enucleats de cadàvers i, per últim, in vivo
en globus humans inútils funcionalment. Va fer
servir diferents concentracions d’α-quimotripsina,
des d’1/1.000 a 1/30.000. Els resultats, que li van
permetre sistematitzar una nova tècnica operatò-
ria amb α-quimotripsina 1/5.000, van mostrar que 

“[…] en todos los casos hemos podido com-
probar durante la operación, y junto a la lisis
zonular, la absoluta integridad de la membrana
hialoidea y de la cápsula cristaliniana. El curso
operatorio ha sido completamente normal, no
habiéndose observado reacciones inflamatorias
de las estructuras vecinas ni alteraciones de los
medios transparentes.

Nuestras experiencias nos inducen a creer
que la zonulolisis enzimática abre un nuevo cami-
no en la cirugía del cristalino que permitirá la
facoéresis en todas las edades, desplazando las

tracció, produeix una lisi de la zònula i permet
l’extracció sense esforç. Vaig poder així posar en
pràctica un desig del meu pare […]”7.

Joaquim Barraquer va presentar els primers
resultats d’aquesta nova tècnica el 8 d’abril de
1958 a la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona en una comunicació que duia per títol:
“Zonulolisis enzimática. Contribución a la cirugía
del cristalino (nota previa)”9 (Figura 3) i que es
publicà al número de juliol-agost de Anales de
Medicina y Cirugía d’aquell mateix any10 (Figura
4). A l’inici de la comunicació, Joaquim Bar-
raquer explica:

“Desde hace tiempo habíamos encaminado
nuestras investigaciones hacia la consecución
de una ‘zonulotomía’ por medios químicos. El
azar nos favoreció, como sucede a menudo en
el campo de la investigación y así, al inyectar
una solución de α-quimotripsina al 1/500 en la
cámara vítrea de un paciente con una hemorra-
gia masiva en el vítreo que no se había reabsor-
bido después de un año de tratamiento, obser-
vamos, al efectuar la primera cura un día des-
pués, que el cristalino se había luxado en el
vítreo (28-V-57) […]”.

I més endavant:

Figura 3. Reproducció de la portada de la publicació de la confe-
rència pronunciada per Joaquim Barraquer a la Reial Acadèmia de
Medicina de Barcelona el 8 d’abril de 19589 on per primera vega-
da presentà la zonulòlisi enzimàtica.

Figura 4. Primera pàgina del primer article sobre zonulòlisi enzi-
màtica, publicat per Joaquim Barraquer a Anales de Medicina y
Cirugía (1958)10, que reproduïa la conferència que havia pronun-
ciat a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.
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on mostrava aquesta tècnica –entre elles
Zonulolisis enzimática. Estudio experimental i
Zonulolisis enzimática. Acción de la alfa-quimo-
tripsina sobre la zónula. Práctica de la interven-
ción. (Un ojo mediante fermento, el otro por el
método clásico)– i va presentar els resultats 
al LXV Congrès de la Société Française d’Ophtal-
mologie i a Les Entretiens Annuels d’Ophtalmo-
logie a París on va projectar la pel·lícula:
Zonulolyse enzymatique5.

L’èxit de la nova tècnica es va difondre ràpi-
dament arreu i ha estat una de les tècniques més
emprades per a l’extracció total de la cataracta.

extracciones extracapsulares […]. La extracción
total del cristalino transparente en la alta miopía
se podrá realizar en todas las edades […]”.

Aquest procediment, per tant, facilitava enor-
mement l’extracció intracapsular o total de la
cataracta (són també paraules del propi doctor
Barraquer): “Podem comparar el mètode antic en
relació amb el modern com si, en lloc d’arrencar
en sec un segell d’un sobre, el mulléssim prèvia-
ment per tal que, un cop la cola s’ha estovat, es
desenganxi suaument i amb més facilitat”6.

A més de l’exposició i la publicació dels resul-
tats, aquell any (1958) va filmar diferents pel·lícules
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Uns mesos més tard traslladà el seu consul-
tori a la Clínica de Marly on va romandre fins el

1968, quan es va traslladar
a la Clínica Barraquer, la
construcció de la qual s’ha-
via iniciat el 1964 al carrer
100 de Bogotà i es va inau-
gurar el 20 de desembre de
1968 amb l’assistència,
entre d’altres, del President
de la República. Creà també
el Instituto Barraquer de
América, les funcions del
qual són bàsicament de
caire científic i docent (amb
la Escuela Superior de
Oftalmología, on es formen i
s’han format molts dels
oftalmòlegs més reconeguts
d’aquell continent), mentre
que la Clínica centra la seva

activitat en tasques assistencials.
Va seguir, per tant, el model que el
seu pare havia creat a Barcelona
els anys quaranta2. De la mateixa
manera, i ja des dels seus primers
dies de treball a Bogotà i amb el
nom de Instituto de Cirugía Ocular,
va dedicar una part important de
l’activitat assistencial a atendre per-

Josep Ignasi Barraquer i Moner, l’home

Josep Ignasi Barraquer i
Moner (Figures 1 i 2) va néixer
a Barcelona el 24 de gener
de 1916. Fill d’Ignasi Barra-
quer i Barraquer2 i Josefa
Moner i Raguer va estudiar
medicina a Barcelona, on es
llicencià el 1940. Anys des-
prés, el 1952, es doctorà a la
Universitat de Madrid. Ja lla-
vors s’havia especialitzat en
oftalmologia, a l’Institut Bar-
raquer de Barcelona, sota la
tutela del seu pare i al costat
del seu germà Joaquim, més
jove que ell. 

A la primeria de la dèca-
da dels 50 va viatjar per paï-
sos d’Amèrica del Sud i deci-
dí establir-se a Bogotà, on va tornar
el 1953 després de doctorar-se. Va
començar a treballar en aquella ciu-
tat en un pis de l’Hotel Continental,
on operava pacients ambulatoris en
un quiròfan adaptat allí mateix; els
pacients que necessitaven anestèsia
general els operava però en dues clí-
niques d’aquella capital. 
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L’epònim

Tècniques o procediments de Barraquer. Tècniques de queratoplàstia refractiva o intervencions quirúr-
giques que tenen per objecte corregir un defecte de la còrnia del pacient. Es coneixen com tècniques
o procediments de Barraquer la queratofàquia (varietat de queratoplàstia en què l’empelt és implantat
entre les capes de la còrnia per tal de modificar-ne la curvatura) i la queratomileusi (correcció quirúrgi-
ca de la còrnia: se n’extirpa una làmina, es remodela, després de congelar-la, i es reimplanta)1.

Figura 2. Josep Ignasi Barra-
quer i Moner (1916-1998).

Josep Ignasi Barraquer i Moner.
Les tècniques de Barraquer en queratoplàstia
refractiva: la queratofàquia i la queratomileusi

Figura 1. Josep Ignasi Barraquer i Moner (1916-
1998). Dibuix fet per la seva tia Josefina Barraquer
el mes de gener de 1948.
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ple, va ser el creador de 19 tècniques i de 45 ins-
truments i aparells originals, i va publicar 265 tre-
balls en revistes i llibres científics. 

J.I. Barraquer és considerat el “pare de la
cirurgia refractiva”. L’any 1949 va ser l’autor de la
primera publicació5 sobre el concepte de cirurgia
corneal laminar refractiva, emprada per corregir
ametropies (Figura 3). El resum d’aquesta publi-
cació diu:

“La experiencia del autor en queratoplastia, le
ha sugerido la posibilidad de corregir los defec-
tos de refracción por medio de intervenciones
plásticas sobre la córnea.

Ha realizado con éxito dicha intervención en
casos de anisometría, habiendo empleado técni-
cas de autoplastia no penetrantes cuyo funda-
mento se expone en la presente nota previa y con
las cuales el riesgo quirúrgico es mínimo. La auto-
plastia en las miopías, con resultados comproba-
dos y la homoplastia en la corrección de afaquias.

Se exponen también métodos actualmente
en experimentación con los que posiblemente
podrá conseguirse más fácilmente una emetro-
pía perfecta”.

Va ser un gran innovador de la cirurgia ocular
moderna i les seves dues aportacions més reco-
negudes van ser la queratomileusi (1964) (Figura
4)6 i la queratofàquia (1963) (“les tècniques o pro-
cediments de Barraquer”). El seu germà Joa-
quim les resumeix així7:

sones amb pocs recursos, que eren tractades a
la Clínica Barraquer. La seva actitud envers els
pacients la resumeix Cuéllar-Montoya3 quan diu:
“En todos estos años siempre le he visto aplicar
la máxima que resume la función del médico:
curar, cuando no se puede curar, aliviar y, siem-
pre, consolar”. La seva ment va estar sempre
ocupada en perfeccionar el tractament clínic i
quirúrgic de les malalties oculars en benefici dels
seus pacients4.

Va morir el 13 de febrer de 1998 a Bogotà.
Tenia 82 anys i treballava encara molt activament
tant en l’àmbit assistencial com en el docent. El
van trobar inconscient a la seva oficina, on esta-
va treballant com qualsevol altre dia; unes hores
més tard morí sense haver recuperat la cons-
ciència.

Josep Ignasi Barraquer es casà primer amb
Margarita Coll i després amb Inés Granados i va
tenir cinc fills; la nissaga Barraquer d’oftalmòlegs
continua a Amèrica amb tres d’ells (Francisco,
Carmen i José Ignacio) que segueixen l’obra que
el seu pare començà a Bogotà. 

Queratoplàstia refractiva: la queratofàquia,
la queratomileusi i tantes coses més

La contribució de Josep Ignasi Barraquer a l’of-
talmologia, i en especial a la cirurgia oftalmològi-
ca, va ser extremadament àmplia. A tall d’exem-

Figura 3. Reproducció de la primera pàgina de la que va ésser la
primera publicació sobre queratoplàstia refractiva (1949)5.

Figura 4. Reproducció de la primera pàgina del primer article
publicat per J.I. Barraquer sobre queratomileusi (1964)6.
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El resultado es que el disco de tejido corneal
queda convertido en un lentículo, de forma que
al reponerlo en su lecho y reconstruir la córnea el
poder refractivo de la misma aumenta o dismi-
nuye en el grado precalculado.”

“La queratofaquia es una intervención homo-
plástica, o sea que precisa del uso de un tejido
ajeno, pero de la misma especie del ojo interve-
nido.

En queratofaquia se introduce en el espesor
del parénquima corneal del ojo intervenido un
lentículo del mismo signo que la emetropía que
se corrige. Este lentículo procede del parénqui-
ma corneal de un ojo dador.

Para llevarla a cabo se separa de las capas
corneales anteriores un disco de tejido de caras
paralelas y bordes a bisel. En la entrecara así
creada se introduce el lentículo homoplástico
obtenido del parénquima de una córnea dadora.

Con esta intervención se aumenta tanto el
espesor de la córnea en el centro, como la cur-
vatura de su cara anterior y el poder dióptrico
corneal total.”

Les seves aportacions van ésser, però, molt
més àmplies. A més de la seva activitat clínica,
quirúrgica i docent, dirigia el seu interès vers l’ex-
perimentació de noves tècniques quirúrgiques i
la millora dels procediments clàssics, i moltes de
les tècniques, instruments i aparells originals que
va crear porten també el seu nom: el blefaròstat
colibrí, la pinça colibrí, les tisores esclerocorneals
amb topall per permetre una secció contínua,
l’espàtula piriforme per dissecció interlamel·lar, el
portaagulles mosquit, l’oftalmòmetre quirúrgic, el
microqueratòtom amb motor, i molts altres. 

Va ser també el primer en adaptar, a la pri-
meria de la dècada dels cinquanta, una làmpada
de fenedura i el microscopi quirúrgic de Zeiss i,
al principi dels seixanta, va dissenyar amb Hans
Littmann i el seu germà Joaquim el primer
microscopi concebut exclusivament per fer
microcirurgia ocular4. 

La queratomileusi va ser la base de noves
tècniques molt emprades en la actualitat com la
fotoqueratomileusi o LASIK, en què es fa servir el
làser excimer9.

Home que es va avançar a la seva època, ha
estat qualificat com a prudent, correcte i honest,
un cavaller que no necessitava impressionar amb

“De entre totes les seves aportacions cal
destacar que va ésser el creador de la cirurgia
refractiva de la còrnia. La seva tècnica consistia
en obtenir de la còrnia, amb el microqueratòtom,
una làmina de cares paral·leles, per congelar-la i
modelar-la amb un torn molt especial. D’aquesta
manera, la làmina podia ésser col·locada de nou
i es podia suturar a la còrnia. Amb aquest pro-
cediment, denominat queratomileusi, que vol dir
‘esculpir la còrnia’ es  podien corregir la miopia i
la hipermetropia.

Una altra de les seves innovacions va ésser la
queratofàquia; és a dir, s’aixecava la part super-
ficial de la còrnia amb el queratòtom, i en lloc
d’extraure la lent del propi pacient, es tallava al
torn una lentícula addicional positiva d’una còrnia
del Banc d’Ulls, del valor adequat per corregir la
hipermetropia o l’afàquia.”

Anys després, el 1980, publicà un llibre,
Queratomileusis y queratofaquia8, on a més de
fer un repàs històric explicava àmpliament amb-
dues tècniques o mètodes i l’experiència i els
coneixements adquirits durant aquells anys. A
l’inici dels capítols corresponents feia un resum
amb aquestes paraules:

“La queratomileusis es una intervención
habitualmente autoplástica, o sea que se reali-
za en el propio tejido del ojo intervenido, sin la
adición de tejidos de otro origen. Por medio de
ella se reseca y desecha del espesor corneal un
lente de tejido corneal del mismo poder, pero
de signo contrario a la emetropía que se debe
corregir. Es decir, un lente positivo para corregir
miopía y un lente negativo para corregir hiper-
metropía.

Comoquiera que las membranas limitantes
de la córnea (Bowman y Descemet) no pueden
ser objeto de la accción quirúrgica, pues su cica-
trización deja opacidades permanentes, esta
acción debe limitarse al parénquima corneal.
Para llevarla a cabo, se reseca de la córnea a
intervenir un disco de tejido corneal, de caras
paralelas y diámetro y espesor predeterminado,
que comprende el epitelio, Bowman y parte del
parénquima. Este disco es, por consiguiente,
ópticamente neutro en la práctica.

Sobre su parénquima se lleva a cabo la
acción quirúrgica precalculada, resecando un
lente positivo o negativo (según el caso).

Eponimia.qxd  25/2/04  17:33  Página 27



Josep Ignasi Barraquer i Moner. Les tècniques de Barraquer en queratoplàstia refractiva: la queratofàquia i la queratomileusi

-28-

vegada més del seu germà7, era  “un home
excepcional, un cirurgià molt hàbil, un metge
admirat i respectat, un treballador incansable i, el
més important, un gran amic”.

el que feia, que durant anys va parlar i ensenyar
coses en les que gairebé ningú creia sense que
això li impedís seguir fent-ho: estava segur de si
mateix i convençut del que feia. En paraules una

Referències bibliogràfiques

1. Casassas O. Diccionari enciclopèdic de medicina. Barcelona: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears,
Enciclopèdica Catalana, 1990; 1282-1283.

2. Guardiola E, Baños JE. Eponímia mèdica catalana. El mètode o operació de Barraquer: la facoèrisi. Annals de Medicina
2000; 83: 114-116.

3. Cuéllar-Montoya Z. Una vida para más de dos ojos. Homenaje al Profesor José Ignacio Barraquer Moner. Academia
Nacional de Medicina de Colombia. Bogotá, 7 de marzo de 1996. Archivos de la Sociedad Americana de Oftalmología
y Optometría 1999; 27 (1,2): 19-27.

4. Barraquer J. Obituary. José Ignacio Barraquer. 1916-1998. Am J Ophthalmology 1998; 126 (7): 167-168.
5. Barraquer Moner JI. Queratoplastia refractiva. Estudios e Informaciones Oftalmológicas 1949; 2 (10): 1-22. 
6. Barraquer M JI. Queratomileusis para la corrección de la miopía. Arch Soc Amer Oftal Optom 1964; 5: 27-48.
7. Barraquer J. In memoriam. Profesor José Ignacio Barraquer. 1916-1998. Archivos de la Sociedad Americana de

Oftalmología y Optometría 1999; 27 (1, 2): 11-14.
8. Barraquer JI. Queratomileusis y queratofaquia. Bogotá: Instituto Barraquer de América, 1980.
9. Buratto L, Brint S, Ferrari M. Keratomileusis. A: Buratto L, Brint SF, editors. LASIK. Principles and techniques. Thorofare,

NJ: Slack Incorporated, 1998; 9-21.

Eponimia.qxd  25/2/04  17:33  Página 28



El primer fou el seu germà Josep Antoni, oftalmò-
leg i gran coneixedor del sistema nerviós. El
segon, Bartomeu Robert, era un internista amb un
gran interès per la neurologia clínica que seria molt
conegut per la seva activitat política com a alcalde
de Barcelona. Aquest interès precoç per les malal-
ties del sistema nerviós central es veié recompen-

sat quan, només quatre anys
després de llicenciar-se, li fou
encarregada la direcció de
l’aleshores anomenat “Dis-
pensari d’Electroteràpia i
Malalties del Sistema Ner-
viós”, quan encara no n’hi
havia cap a tota Espanya6.
De forma potser premonitò-
ria, aquell 1882 fou un any
important per la neurologia
europea, ja que Charcot
obtenia la primera càtedra 
de neurologia a París i
Obersteiner obria el seu

Institut de Neurologia a Viena7. Quan l’Hospital de
la Santa Creu es traslladà a la nova seu del carrer
Sant Antoni Maria Claret, Barraquer s’hi traslladà;
no deixà aquest hospital fins la seva mort. 

Lluís Barraquer i Roviralta, l’home

Hi ha una coincidència general en considerar Lluís
Barraquer i Roviralta com el creador de la neurolo-
gia catalana. A més, metges importants, com
Pedro i Pons2 i Barcia Goyanes3, el reconeixen com
l’iniciador de la neurologia clínica espanyola, mal-
grat que la personalitat de
Barraquer i Roviralta impedí
que el seu magisteri travessés
de forma plena les fronteres
del Principat. Barraquer fou un
metge completament dedicat
a la seva professió i, en parau-
les del seu nét, “vivia lliurat a
un treball mèdic de benedic-
tí”4. Fruit d’aquesta tasca fou
el desenvolupament de la
nova especialitat a Catalunya,
seguint els exemples d’altres
països europeus com França,
Alemanya o Àustria.

Lluís Barraquer i Roviralta (Figura 1) va néixer a
Barcelona l’any 1855 i es llicencià a la mateixa ciu-
tat el 1878. Durant la seva etapa a la facultat de
Medicina fou influït notablement per dos mestres5.
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L’epònim

Lipodistròfia progressiva de Barraquer-Simons. Afecció descrita per Lluís Barraquer i Roviralta (1907)
amb el nom d’atròfia del teixit cèl·luloadipós, i després per Simons (1911) amb el de lipodistròfia pro-
gressiva. Es caracteritza per un aprimament extraordinari de la meitat superior del cos, especialment
de la cara (fàcies de mòmia), que comença a la infància o al voltant de la pubertat; la meitat inferior
conserva el pannicle adipós, fins i tot està augmentat. Més freqüent en el sexe femení, es pot acom-
panyar de diabetis lipoatròfica, retard mental, otosclerosi, quists ossis i nefritis1. També se’n diu malal-
tia o síndrome de Barraquer-Simons, malaltia de Barraquer i lipodistròfia cefalotoràcica progressiva
de Barraquer.

Figura 1. Lluís Barraquer i Roviralta (1855-1928),
el creador de la neurologia clínica catalana.

Lluís Barraquer i Roviralta.
La lipodistròfia progressiva de Barraquer-Simons
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podían examinarle y manifestar su opinión des-
pués de haberse retirado el obrero. En una de
estas sesiones, en la que se discutía el caso de
un obrero afecto de ciática, que alguno de los
académicos pretendía que podría ser un simula-
dor, Barraquer, que ya lo había visto y sabía que
no lo era, sin decir palabra se saca del bolsillo un
manojo de llaves, lo arroja a los pies del obrero,
que se mantenía de pie y le ordena que lo recoja.
El buen hombre queda un momento perplejo y,
por fin, se decide a agacharse, pero ejecutando
una serie de contorsiones para mantener su ciá-
tico en relajación a fin de evitar el dolor que le pro-
vocaría el hecho de doblar el espinazo como
haría una persona sana. Retirado el obrero, y a
solas con los académicos, Barraquer explicó la
razón de los movimientos que había ejecutado
aquél para recoger las llaves, con tal lujo de deta-
lles anatómicos sobre la situación y curso que
sigue el nervio ciático, que todos quedaron con-
vencidos y nadie se atrevió a sostener la posibili-
dad de que aquel obrero fuese un simulador”.

La mort li arribà el 12 d’octubre de 1928 als
setanta-tres anys mentre romania al seu estimat
Sant Climent. Dos anys després sortia la darrera
obra en què havia estat treballant, un estudi sobre
les lesions de compressió encefàlica. Només així
es va aturar l’obra d’aquest treballador infatigable.
Tots els seus esforços no serien vans: la seva
escola continuaria l’obra endegada per ell sota la
direcció del seu fill, Lluís Barraquer i Ferré.

La malaltia de Barraquer-Simons

Entre les seves múltiples aportacions a la neuro-
logia clínica, potser la més coneguda fou la des-
cripció d’un cas de lipodistròfia progressiva
(malaltia de Barraquer). La història d’aquesta
descripció fou explicada acuradament per
Rodríguez Arias fa més de cinquanta anys10.
Barraquer va descriure el 1906, i publicà el 1907
a Neurologisches Zentralblat (1907; 26: 16) un
cas de lipoatròfia molt poc coneguda fins ales-
hores (Figura 2). De fet només un cas similar,
però afectant exclusivament la part superior del
cos, havia estat presentat per Weir-Mitchell el
1885. Barraquer i Roviralta feu la primera des-
cripció completa i l’alemany Simons la individua-

Totes les referències biogràfiques sobre la
figura de Barraquer i Roviralta destaquen la dedi-
cació gairebé total que tingué per la seva profes-
sió només interrompuda pels moments de lleure
passats a la seva casa de Sant Climent de
Llobregat. Aquesta intensa vida professional per-
meté el desenvolupament d’una nova especiali-
tat, sense mestres ni referències estrangeres, ja
que Barraquer Roviralta no es formà amb cap de
les grans figures de l’època, com era costum.
Només disposà del seu esforç, de la seva
intel·ligència, dels seus malalts i dels seus llibres;
fou, de fet, un neuròleg autodidacta. Aquesta
important tasca hauria de ser encara més valora-
da si es considera que Barraquer i Roviralta tenia
una constitució malaltissa i el seu caràcter es tro-
bava impregnat per una certa tristesa i irritabilitat.
Hi havia raons per ésser així, ja que als 35 anys
s’havia quedat vidu per segona vegada i pocs
anys després perdé el fill del seu primer matrimo-
ni, Enric Barraquer i Solà. A més, la situació eco-
nòmica no era massa bona, ja que havia renun-
ciat a l’exercici de la psiquiatria a favor de la neu-
rologia, una situació excepcional al seu temps4.

L’obra de Barraquer i Roviralta no es limità a
l’Hospital de la Santa Creu; també fundà el
Servei de Neurologia de l’Hospital de Nostra
Senyora del Sagrat Cor. A més, contribuí als pri-
mers passos de la neurocirurgia a Barcelona.
Des de 1910, i sota les seves indicacions,
Salvador Cardenal i Enric Ribas operaren malalts
afectes d’epilèpsies focals, sovint d’origen trau-
màtic6. També indicà l’extirpació de processos
expansius com una cisticercosi cerebral, inter-
venció practicada per Cardenal, i un tumor cere-
bel·lós, operat per Antoni Raventós8 .

L’any 1922 ingressà a la Reial Acadèmia de
Medicina i Cirurgia de Barcelona amb un discurs
sobre el valor semiològic de la contracció idio-
muscular. Corominas, que en fou president anys
més tard, recollí una anècdota que passà a
l’Acadèmia amb Barraquer i Roviralta de prota-
gonista9:

“Por aquellas fechas era frecuente que, al
tener que dictaminar la Academia sobre algún
caso en litigio de accidente de trabajo, si el asun-
to no era muy claro se citaba al obrero para un
día de sesión plenaria y se le hacía entrar en el
salón de sesiones, donde todos los académicos
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Lluís Barraquer i Roviralta. La història de la medi-
cina també el recorda pel reflex de prensió del
peu de Barraquer11, el signe de contrast de
Barraquer per abolició del reflex muscular pro-
fund amb exaltació de la reacció idiomuscular,
l’atetosi associada a les encefalopaties infantils
(forma simptomàtica de Barraquer), la màscara
anestèsica de Barraquer i l’atròfia hemilateral
generalitzada de Barraquer. Amb el decurs dels
anys, i com no podia ser menys, la seva obra va
ser finalment reconeguda dins i fora de la penín-
sula. Martí-Vilalta5 ha relatat una anècdota que
mostra l’estima professional que tenien per ell
altres metges prestigiosos:

“Acudiren a Charcot, a l’Hospital de la
Salpêtrière de París, dos germans afectats de
l’atròfia que en aquella època descriví l’il·lustre
neuròleg francès, i la denominació de la qual va
associada al nom de Pierre-Marie. Doncs bé, el
gran mestre francès, en assabentar-se que pro-
cedien de Barcelona, i que el seu metge era el
Dr. Barraquer, [...], els va dir: No calia que vin-
guessin a mi; en el seu país tenen un home que
coneix tan bé com jo la malaltia de vostès”.

litzà com entitat morbosa, la sistematitzà i li donà
el nom de lipodistròfia progressiva el 1911. 

La descripció de la lipodistròfia progressiva
no fou l’únic epònim associat a la figura d’en

Figura 2. Observació princeps de la pacient amb lipodistròfia pro-
gressiva descrita per Barraquer i Roviralta (segons Rodríguez
Arias9).
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Francesc Duran i Reynals estudià Medicina a
Barcelona (1916-1925). Ja des del primer any de
carrera sovintejà el Laboratori Microbiològic
Municipal, que dirigia Ramon Turró. El 1919 pre-
sentà el seu primer treball de recerca a una ses-
sió de la Societat de Biologia de Barcelona4,5, filial

de l’Institut d’Estudis
Catalans; era un estudi
sobre anafilàxia i em-
baràs en el qual volia
demostrar que, un cop
les mares induïen la
sensibilitat anafilàctica
als seus nadons, es
produïa una desensibi-
lització de la mare6. Els
resultats foren publi-
cats, a més, per la
Société de Biologie de
París7. Va ser aquest
un inici molt brillant de

la seva carrera en el món de la recerca. Fins l’any
1925 va dedicar part de la seva tasca investiga-
dora a aquest tema junt amb altres investigadors
del Laboratori Municipal (P. Domingo, M. Dalmau
i P. González, entre d’altres) i va iniciar ja en aquell
període l’estudi dels bacteriòfags.

Francesc Duran i Reynals, l’home

Francesc Duran i Reynals nasqué el 5 de desem-
bre de 1899 a Barcelona. Fill petit de Manuel
Duran i Duran, escriptor i il·lustrador, i d’Agnès
Reynals i Maillol, va quedar orfe el 1906 i, junta-
ment amb els seus
quatre germans, va
quedar a càrrec de
tres germanes i una
neboda de la mare.
Tots els seus germans
destacaren dins del
noucentisme. Eudald
(1891-1917) fou un
destacat novel·lista
que la mort estroncà
prematurament, Rai-
mon (1895-1966) un
notable arquitecte,
Estanislau (1894-1950)
un advocat involucrat a Acció Catalana a qui li
fou prohibit l’exercici de l’advocacia durant el
franquisme i Manuel (1896-1946) dedicà la seva
vida a la indústria privada. Francesc, però, es
dedicà a una feina ben diferent: la recerca cientí-
fica (Figura 1).
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L’epònim

Factor de difusió de Duran Reynals. Hialuronidasa. Enzim de la classe de les hidrolases que actua sobre
l’àcid hialurònic. Té un paper fisiològicament important en la fertilització; l’esperma en conté una quan-
titat notable, per la qual cosa la progressió dels espermatozoides pel canal cervical i la penetració dins
l’òvul es veuen afavorides. Certs bacteris grampositius patògens produeixen una hialuronidasa extra-
cel·lular que sembla contribuir a la infecció a causa de la capacitat histolítica que presenten envers els
teixits de l’hoste1. També es coneix com a factor de permeabilitat de Duran-Reynals2,3, factor disper-
sant de Duran-Reynals1, factor de Duran Reynals, factor T4, factor de dispersió i invasina1.

Figura 1. Quatre dels cinc germans Duran i Reynals: d’esquerra a
dreta, Manuel, Raimon, Francesc i Estanislau.

Francesc Duran i Reynals.
El factor de difusió de Duran Reynals
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El factor de difusió de Duran Reynals

A Nova York, Duran començà a treballar amb
J.B. Murphy amb el sarcoma de les gallines de
Rous i el 1927-1928, mentre treballava sobre la
receptivitat dels virus en diversos teixits i òrgans,
descobrí que l’addició d’extractes testiculars a la
solució salina en la qual era en suspensió el
material infecciós tenia un efecte espectacular en
el poder infecciós dels virus. Així descrigué el
mateix Duran aquest descobriment:

“Els factors de difusió foren descoberts el
1928 durant un estudi de l’efecte d’extractes
testiculars sobre una infecció vaccínica. La des-
coberta vingué d’una manera esperada i inespe-
rada al mateix temps, com una resposta experi-
mental a una qüestió formulada (1) sobre la base
del principi general de la dependència indispen-
sable dels virus respecte a la vida, i (2) sobre la
base d’estudis previs de bacteriòfags i agents
dels sarcomes: com es comportaria un virus típic
en contacte amb cèl·lules  o extractes de teixits
tant susceptibles com refractaris? La inoculació
de les barreges de prova contenint productes
testiculars revelaren el seu efecte d’augmentar la
difusió dels virus” [10, citat a5].

No es coneix la data exacta del descobri-
ment del factor (que Duran anomenà factor “T”
–testicular– perquè el trobà per primer cop en
aquest tipus de teixit); la primera presentació fou
al número de juny de 1928 de Comptes Rendus
de la Société de Biologie de París11 (Figura 2).
Aquell estiu treballà en aquest mateix tema al
Laboratori Municipal de Barcelona amb Jaume
Sunyer Pi i, a final d’any, els Comptes Rendus
publicaren els resultats d’una sèrie de cinc
experiments on demostraven que l’extracte tes-
ticular injectat amb estafilococs en conills incre-
mentava aparentment sempre el poder infecciós
d’aquests microorganismes4,5. Duran estudià
l’efecte del factor sobre una gran quantitat de
substàncies. Els estudis que dugué a terme
amb tinta xinesa li van suggerir un altre efecte
del factor T: l’increment de la permeabilitat de
les cèl·lules hostes als factors exògens. I el fet
de trobar gran quantitat de factor en el teixits
neoplàstics li va fer pensar que la seva acció
podia aclarir el mecanisme pel qual les cèl·lules
canceroses infiltren els teixits normals. Apuntava

Durant sis mesos, entre 1922 i 1923, va
ésser mobilitzat i va ser enviat com a soldat de
sanitat a Melilla per ajudar a la repatriació de pre-
sos espanyols després del “desastre d’Annual”.
Aquesta experiència el marcà tota la vida.

L’any 1925 va obtenir una beca de la Junta
para Ampliación de Estudios per treballar a
l’Institut Pasteur amb els professors A. Besredka i
E. Wollman, ambdós d’origen rus, en la valoració
de les reaccions orgàniques dels animals sotme-
sos a la infecció experimental i en tècniques per a
l’estudi dels bacteriòfags8 (poc abans havia estat,
molt probablement, el primer a Barcelona a obte-
nir virus bacteriòfags). El juny de 1926 Duran
escrigué un informe a la Junta para Ampliación de
Estudios4,5 on justificava la necessitat de canviar
de lloc i anar a l’Institut Rockefeller de Nova York:

“Investigaciones muy recientes entre las que
descuellan en primera línea las realizadas por el
profesor Alexis Carrel del Instituto Rockefeller de
Nueva York han evidenciado las relaciones insos-
pechadas que el problema del cáncer (en el
aspecto novísimo con que a partir de los traba-
jos de Peyton Rous se le considera) guarda con
el problema de la bacteriofagia.

En el resumen crítico de la cuestión publicado
en la “Revista Médica de Barcelona” que incluyo
procuro establecer de un modo claro las analogías.

Además, desde un mes aproximadamente y
para seguir así hasta el final de mi pensión, estudio
experimentalmente el sarcoma de Rous en las
gallinas colaborando con Mlle Harde, en el Instituto
Pasteur, dentro de los medios aquí posibles.

Mi plan es, concretamente, llevar al problema
del sarcoma infeccioso todas las cuestiones que
un completo estudio del problema del bacterió-
fago nos ha sugerido” [Informe a la Junta. París,
juny de 1926. Reproduït a5 pàgines 174 i 175].

Peyton Rous havia descobert el 1910 un sar-
coma de les gallines, la transmissibilitat del qual
posà en evidència. Això podia fer suposar que el
causant del sarcoma era un virus i donava peu a
una teoria infecciosa del càncer.

Per ampliació de la beca es traslladà a
l’Institut Rockefeller de Nova York, on va treballar
des de 1926 fins al 1938, quan s’integrà a la
Universitat de Yale. Els seus treballs sobre la rela-
ció entre virus i càncer es multiplicaren i li dona-
ren aviat fama mundial9.
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també la importància del paper del teixit conjun-
tiu en aquest procés. 

Anys després, Josep Trueta s’interessà pel
paper del factor T en un fenomen oposat, la des-
permeabilització dels teixits davant la invasió
bacteriana i E.S. Duthie identificà el factor T
(conegut ja com Reynals factor) amb l’enzim hia-
luronidasa. Duran va seguir, a més, estudiant els
processos neoplàstics en mamífers (“sarcomes
filtrables de les gallines”, i sarcomes en gossos i
en conills)

El 1932, Duran pensà en tornar a Barcelona.
La possibilitat de fundar un institut de recerca
biomèdica (“l’Institut Miquel Servet per a l’Estudi
del Càncer i d’altres Malalties d’Etiologia Des-
coneguda”), un projecte ampli i ambiciós, el
portà de nou a casa. Els problemes per obtenir
finançament i l’esclat de la Guerra Civil varen fer
que demanés la seva reincorporació a l’Institut
Rockefeller i marxà de Barcelona el 27 de
setembre de 1936. Des de llavors, va tornar
només uns dies l’any 1950, aprofitant un viatge
a París. Tres anys abans, el 1947, havia acceptat
el nomenament de membre corresponent de
l’Institut d’Estudis Catalans5.

Als Estats Units continuà realitzant estudis
sobre la teoria vírica del càncer: seguia fascinat
per la noció del virus latent amb propietats carci-
nogèniques. La tardor de 1938 Duran s’incorpo-
rà al Departament de Bacteriologia de la

Figura 2. Primera publicació, el 2 de juny de 1928, del descobri-
ment del que es coneixeria com a “factor de difusió de Duran
Reynals” 11.

Universitat de Yale, on va seguir els seus experi-
ments. Durant els anys quaranta desenvolupà
una sèrie d’estudis per demostrar l’acció dels
virus del sarcoma de les gallines. Els resultats
dels seus estudis el portaren l’any 1953 a enun-
ciar una teoria en deu punts de l’etiologia vírica
del càncer. Les idees imperants en aquells temps
varen originar una hostilitat manifesta contra la
teoria vírica entre els científics; tot i això, els arti-
cles de Duran foren molt citats durant els anys
cinquanta i seixanta. De fet, i com s’ha recone-
gut àmpliament, les investigacions de Duran
Reynals estigueren entre les primeres en posar
de manifest, en realitat, l’existència d’oncogens,
i el programa de recerca de càncer induït per
virus per ell iniciat va demostrar ser altament pro-
ductiu. 

La seva obra va ésser molt extensa i són
diversos els estudis biogràfics que sobre ell
s’han realitzat4,5. El 1971, amb motiu del Cinquè
Congrés de Bioquímica, celebrat a Barcelona,
fou editat el llibre Virus y Cáncer. Homenaje a F.
Duran Reynals12, que conté diversos estudis bio-
gràfics i una àmplia bibliografia de Duran, i repro-
dueix alguns dels seus articles. Un any abans
Josep Pla li havia dedicat un dels capítols de la
sèrie Homenots13. Coincidint amb el centenari
del seu naixement, Annals de Medicina publicà
un article sobre l’actualitat de les seves aporta-
cions a la ciència14.

El 1957, Francesc Duran i Reynals assistí al
congrés d’oncologia que es va celebrar a
Chicago, on defensà la seva aportació fonamen-
tal sobre l’etiologia viral del càncer. Poc després
morí a New Haven. Era el 27 de març de 1958;
feia vuit mesos que havia caigut malalt d’un càn-
cer d’intestí prim que poc després metastatitzà
al cervell.

La documentació personal d’en Francesc
Duran i Reynals, els anomenats “papers Duran”,
es troba a la Countway Library de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Harvard. La seva
esposa la va cedir a aquesta Universitat, ja que
pensava que Yale no havia tractat prou bé el seu
marit (T. Glick, comunicació personal, 11 de juliol
de 1996). L’any 1996 tota aquesta important
documentació esperava encara que algú la cata-
logués, potser encara avui es troba en la matei-
xa situació.
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L’epònim

Vaccí de Ferran. Primer dels vaccins anticolèrics, constituït per una suspensió de vibrions colèrics vius,
aïllats de la femta dels malalts de còlera, en col·laboració amb Innocent Paulí, en un moment en què
s’estenia la darrera gran epidèmia d’aquest mal1. També es coneix com a vacuna de Ferran o vacu-
na anticolèrica de Ferran.

Jaume Ferran i Clua.
El vaccí de Ferran

amb gelatina, que van donar a conèixer l’any
1879 en una monografia titulada La instantanei-
dad en fotografía. També amb Paulí va treballar
en telefonia3,5 i van establir la comunicació més
gran coberta fins aleshores: 84 quilòmetres,
entre Tortosa i Tarragona; van publicar treballs
sobre microtelefonia i sobre la transmissió d’i-
matges per telèfon.

Gràcies a la seva relació amb el valencià Jo-
sep Joaquim Lànderer va començar a emprar

el microscopi i va
conèixer els treballs
de Louis Pasteur.
Va muntar llavors
(1880) un petit labo-
ratori a casa seva
on va aïllar i cultivar
diversos microorga-
nismes. Va seguir la
tècnica de Pasteur i
va preparar vacunes
contra el mal roig del
porc i el carboncle.
Va publicar els pri-
mers treballs micro-

biològics el 1883. Defensava la teoria del contagi
animat com a origen de les malalties infeccioses i
escrigué Memoria sobre el parasitismo bacteriano
que va ésser premiada per la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Madrid el 18843. 

Jaume Ferran i Clua, l’home

Jaume Ferran i Clua (Figures 1 i 2) nasqué el dia 1
de febrer de 18512 a Corbera d’Ebre, on el seu
pare, Joan Ferran i Llombart, exercia com a
metge. Aquesta circumstància va fer que estudiés
medicina a Barcelona, on es va llicenciar el 9 de
desembre de 1873. Un cop acabats els estudis es
va dedicar a l’oftalmologia (amb Josep Caralt i
Matheu, de qui va aprendre) i es va interessar per
la hidroteràpia i l’e-
lectrotècnia. Va co-
mençar a exercir al
Pla del Penedès i
després a Tortosa,
on va ser el metge
titular del 1874 al
1887, any en què
s’establí a Barce-
lona3. 

Es dedicà tam-
bé a la pintura; va
ésser condeixeble
de Francesc Gime-
no, amb qui anà
sovint a pintar paisatges mentre era a Tortosa4.
L’entusiasmà la fotografia i, en col·laboració amb
Innocent Paulí, enginyer químic i gran amic seu
amb qui treballaria molts anys, va inventar una
tècnica d’emulsió fotogràfica de bromur de plata

Figura 1. Jaume Ferran i Clua
(1851-1929).

Figura 2. Jaume Ferran i Clua
(1851-1929).
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sentar a l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajunta-
ment, en rebre-la, va demanar un informe a la
Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. L’11
de març de 1885 s’emetia l’informe en el qual la
comissió que l’havia elaborat defensava la inno-
cuïtat de la vacuna experimentada –per fer el dic-
tamen es van realitzar inoculacions i fins i tot rei-
noculacions en voluntaris, majoritàriament met-
ges i estudiants de medicina5– i es recomanava
a l’Ajuntament que concedís a Ferran la subven-
ció necessària per muntar un laboratori micro-
biològic que estudiés el còlera i altres malalties
infeccioses i li permetés fer viatges de treball. Un
mes després es llegia una nota del propi Ferran
a l’Acadèmia de Ciències de París on exposava
els resultats de les seves investigacions3.

Va produir-se una gran epidèmia de còlera
pocs dies després a València i el doctor Amalio
Gimeno, aleshores a la Facultat de Medicina de
València, conscient de la importància del desco-
briment i després d’anar diverses vegades a
Tortosa, invità Ferran a visitar el País Valencià, on
hom començà d’aplicar el vaccí4. L’1 de maig van
començar les inoculacions a Alzira; van seguir a
una trentena de localitats, inclosa la ciutat de
València. Es va desvetllar, però, l’oposició acar-
nissada d’una part de la classe mèdica, que influí
sobre el ministre Romero Robledo, fins a assolir la
prohibició de la campanya de vaccinacions. La
polèmica, la “qüestió Ferran”6, havia arribat al
Congrés dels Diputats, on Emilio Castelar i també
Sagasta van defensar la vacunació, però tot i l’in-
forme favorable en el qual es feia constar la inno-
cuïtat del procediment, es van considerar insufi-
cients les estadístiques fetes i es va recomanar la
vigilància de les vacunacions: ningú, llevat de
Ferran, podia fer les inoculacions. Ferran es va
negar a continuar i va tornar-se’n a Tortosa: de les
prop de cinquanta mil persones que havia inocu-
lat, només cinquanta-quatre havien mort3. A la
polèmica hi van participar diverses comissions
espanyoles i estrangeres, algunes de les quals
feien especial esment al caràcter “secret” de la
vacuna per part de Ferran, qui havia comunicat el
“procediment científic” que emprava per preparar-
la, però no el “procediment industrial”. Especial-
ment importants foren els testimonis d’una comis-
sió francesa i els arguments contraris a la vacuna
de Santiago Ramón y Cajal7. L’anomenada

Aquell any es declarà una epidèmia de còle-
ra a Marsella i Toló (França) i l’Ajuntament de
Barcelona va enviar Ferran, com a integrant
d’una comissió, per estudiar-la. Allí, juntament
amb Paulí, van visitar malalts de còlera, van fer
necròpsies i van aprendre a identificar i a cultivar
el vibrió, seguint el que feia pocs mesos havia
descrit Koch. A la tornada portaven cultius de
vibrió colèric amagats en una capsa de llumins;
tot i que van haver de passar vuit dies de qua-
rantena al llatzeret de Portbou, i malgrat les
fumigacions a què van ésser sotmesos, els cul-
tius es van conservar: quedava provada, per
tant, la inutilitat de les mesures que s’aplicaven
en aquell temps3.

El vaccí de Ferran

De retorn al seu laboratori es dedicà a estudiar el
vibrió colèric i va descobrir que la inoculació sub-
cutània de cultius purs d’aquest vibrió en brou
cultivat a 37 ºC produïa immunitat en els conills
porquins, els quals resistien la inoculació de
vibrions virulents, mentre que els conills no
immunitzats morien. Per a Ferran, la via d’inocu-
lació era la clau: el teixit cel·lular subcutani no era
adequat per al desenvolupament del vibrió (sí
que ho era, però, la via digestiva, via per la qual
es produïa la malaltia); això feia que l’organisme
s’acostumés a la presència del vibrió i que, quan
el vibrió ingressava després per via digestiva, no
es desenvolupés la malaltia.

Ferran va provar aquesta vacuna, la primera
vacuna bacteriana usada en humans, en ell
mateix: es va inocular un centímetre cúbic de
cultiu viu sota la pell de l’abdomen. També va
vacunar en Paulí. S’acabava l’any 1884. Per tal
de donar a conèixer el seu descobriment va
escriure a l’alcalde de Barcelona, Coll i Pujol, i a
Robert Koch. Després de provar-ho amb amics i
familiars, i obtenir bons resultats, va telegrafiar al
ministre de la Governació, Francisco Romero
Robledo (de qui no va rebre resposta) i a
Letamendi. Va escriure una memòria estructura-
da en tres apartats (de la morfologia del microbi
colerigen, de la seva acció patògena i de la seva
acció profilàctica) que recollia tots els seus tre-
balls: “Estudios sobre el cólera” (1884) i la va pre-
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Va assajar també un vaccí contra la diftèria,
per mitjà de bacil diftèric atenuat. La mort d’al-
guna persona que havia estat inoculada amb la
vacuna antidiftèrica i alguns casos de ràbia para-
lítica produïts després de la vacunació amb el
mètode supraintensiu de Ferran van generar una
gran polèmica i van fer que es creés una comis-
sió per aclarir els fets. Malgrat això, va publicar
un article el 1891 on donava a conèixer els resul-
tats obtinguts amb l’aplicació de la vacuna anti-
diftèrica. L’any següent es reconeixia (G. Klem-
perer al Berliner Klinische Wocheschrift)3 que: “Si
Ferran ha tingut la idea d’usar sang dels malalts
de còlera per vacunar els homes sans, a Ferran
es deu la paternitat del descobriment [de la sero-
teràpia antidiftèrica] de Behring i Kitasato”. El
1894 aconseguí la preparació d’un sèrum anti-
diftèric, i l’Hospital de Caridad de Cartagena fou
el primer centre que l’administrà5. L’Ajuntament
de Barcelona va autoritzar l’establiment d’un ser-
vei de seroteràpia l’octubre de 1894. 

L’activitat de Ferran va ésser sempre extraor-
dinària. El 1892, a Mallorca, va dur a terme amb
gran èxit una campanya de vacunacions contra el
mal roig del porc. El 1898 va demostrar la condi-
ció d’anaerobi facultatiu del bacil tetànic i la pos-
sibilitat de cultivar bacteris anaerobis en una
atmosfera d’acetilè. El 1899 anà a Porto (Por-
tugal) a estudiar un brot de pesta bubònica. Allí va
estudiar l’aplicació del sèrum antipestífer i va pre-
parar una vacuna feta amb bacil atenuat per l’es-
calfor. Hi havia llavors una altra vacuna semblant,
elaborada per Haffkine. Un comissió va estudiar
els antecedents i va acordar atorgar a Ferran la
prioritat del descobriment de la vacuna química i
va proposar denominar “vacuna Ferran-Haffkine”
(un altre epònim) a la vacuna antipesta.

El 1900 va crear l’Institut de Patologia
Experimental i d’Higiene, conegut com a Institut
Ferran, on va començar a utilitzar les vacunes
polivalents. El ressò dels casos funestos que es
produïren amb la vacuna antidiftèrica i els casos
de ràbia paralítica, afegit a acusacions en les
quals es qüestionava la gestió administrativa del
Laboratori Municipal i a interessos que encara
ara no han estat del tot desvetllats5,9, van fer que
Ferran fos destituït com a director del Laboratori
Microbiològic Municipal de Barcelona l’any
19053,4,9.

“qüestió Ferran” va tenir una important repercus-
sió política. Finalment, però, i després de moltes
vicissituds, la utilitat del vaccí fou reconeguda
internacionalment i l’Acadèmia de Ciències de
París li concedí el premi Bréant per haver estat el
primer a obtenir la immunització activa d’humans
mitjançant una vacuna bacteriana3,4. Era l’any
1907, i en concedir-li el premi es deia que a Ferran
li corresponia “la iniciativa de la immunització pre-
ventiva contra el còlera” i que el seu descobriment
“ha constituït el punt de partida de nombrosos
treballs que han enriquit la ciència amb fets d’al-
tíssima importància”. El propi Ramón y Cajal va
reconèixer posteriorment el valor de la vacuna a la
seva Anatomía Patológica General8.

L’ús a gran escala de la vacuna es va dur a
terme poc després a l’Índia i entre els soldats
que participaren a la Primera Guerra Mundial.

Altres vacunes i el Laboratori Microbiològic
Municipal de Barcelona

Ferran va proposar a l’Ajuntament de Barcelona
la creació d’un institut de vacunació (antiràbica,
en un principi). L’Ajuntament acceptà i el 16 de
novembre de 1886 fou nomenat director del
futur Laboratori Microbiològic Municipal de
Barcelona5. El mes de maig del 1887 el
Laboratori va començar les seves inoculacions
antiràbiques: el 17 de maig de 1887 es realitzà la
primera vacunació antiràbica a Espanya. 

Va ser en aquest Laboratori on Ferran creà
aquell mateix any un vaccí antitífic i on va desen-
volupar un vaccí antiràbic que seguia l’anomenat
“mètode supraintensiu de vaccinació” consistent
en la inoculació d’una gran quantitat de virus
actius per tal de provocar una reacció defensiva
intensa de l’organisme (no seguia així la pauta
vacunal de Pasteur)4,8; va canviar també la via
d’inoculació d’aquest vaccí per la intraocular i va
reduir el tractament a cinc dies i a vint injeccions.
La segona setmana del mes de juliol de 1887 fou
vacunada la primera persona amb el nou mèto-
de5 i a partir del 10 de gener de 18883 aquest
nou mètode de Ferran va substituir el pasteurià al
Laboratori. L’any següent va publicar Estudios
sobre la rabia y su profilaxis desde 1887 a 1889;
havia vacunat més de 500 persones. 
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amb la seva campanya de vacunació a terres
mallorquines.

Buenos Aires va ésser la primera ciutat fora
d’Espanya on es va vacunar amb èxit amb el
vaccí antialfa. El 1927 el govern argentí el va
convidar a participar en el Primer Congrés
Panamericà de la Tuberculosi i hi assistí amb el
seu nét, aleshores també col·laborador seu.

Va morir a Barcelona el 22 de novembre de
1929. El rei Alfons XIII, el mes de maig, havia vol-
gut conèixer-lo en un viatge a Barcelona; en
aquella ocasió Ferran va rebutjar que el rei li ator-
gués qualsevol condecoració o títol nobiliari com
havia fet amb altres eminents científics de l’èpo-
ca. Deu anys abans5, el 1919, la Lliga de Na-
cions havia ofert les seves felicitacions incondi-
cionals al treball d’en Ferran.

El reconeixement internacional d’alguns dels
seus mèrits (especialment la profilaxi del còlera
entre les tropes combatents a la Primera Guerra
Mundial) l’animà a prosseguir investigant, i el 1919
assolí el vaccí antialfa contra la tuberculosi4. La
primera campanya de vacunació amb aquest nou
vaccí la va fer a Alzira i a Alberic, i dos anys des-
prés en va fer una a Mallorca. Allí va organitzar, a
més, amb l’ajuda del seu fill Joan, un servei anti-
ràbic a la Casa de Socors de Ciutat de Mallorca.

El 1925, durant un viatge per a metges
espanyols i hispanoamericans, va rebre diversos
homenatges a Alemanya. Uns anys abans Ferran
havia estat elegit membre de la Reial Acadèmia
de Medicina de Barcelona, però va renunciar a
prendre possessió de la seva plaça degut a la
polèmica que, una vegada més, s’havia encetat
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L’epònim

Anestèsia extradural de Gil Vernet. Tècnica d’anestèsia epidural per via caudal proposada per
Salvador Gil Vernet el 1917, modificant treballs anteriors, que tenia l’objectiu d’aconseguir un nivell
d’anestèsia suficientment elevat per permetre la seva aplicació en la cirurgia de pròstata”1.

Salvador Gil i Vernet.
L’anestèsia extradural de Gil Vernet

cudillers, que després va canviar per una altra al
carrer de la Cera, mentre continuava la seva for-
mació en el camp de la urologia a la clínica priva-
da de Gabriel Estapé, que també era cirurgià de
l’Hospital de la Santa Creu. Però l’interès per l’a-
natomia que havia començat als seus anys d’es-
tudiant no va desaparèixer; l’any 1919 fou  nome-

nat professor auxiliar tempo-
ral de la Càtedra d’Anatomia
de la que aleshores era res-
ponsable Emili Sacanella i
Vidal, que havia participat en
les primeres prostatectomies
transvesicals en dos temps a
Espanya3 i que, a més, orga-
nitzà el servei hospitalari d’u-
rologia a l’Hospital Clínic i en
fou el primer professor4.
L’any següent, Gil Vernet es
maridà amb Mercè Vilà i
Sanromà i els seus dos fills,
Salvador i Josep Maria,
seguiren la nissaga de met-

ges; els segon (a qui dediquem també un capítol
en aquest llibre) també fou uròleg i arribà a cate-
dràtic d’Urologia a la Facultat de Medicina de
Barcelona. Aquell mateix any, Salvador Gil Vernet
es presentà sense èxit a les primeres oposicions
a catedràtic d’Anatomia i mesos després fou con-
firmat com a professor auxiliar de la Càtedra
d’Anatomia de Barcelona.

Salvador Gil Vernet, l’home

Salvador Gil Vernet (Figura 1) va néixer el 10 d’a-
gost de 1892 a Vandellòs (Baix Camp) en el si
d’una família de pagesos acomodats2. Ja des de
molt jove va tenir una gran passió: l’estudi de la
natura, que li va fer pensar en dedicar-se a la
botànica. Després de cursar
el batxillerat a Tarragona,
ingressà als setze anys a la
Universitat de Barcelona, on
l’any 1909 inicià els estudis
de Medicina i on es llicencia-
ria el 30 de juny de 1915.
L’interès per les ciències
naturals de la seva joventut
es va convertir en una voca-
ció intensa per l’anatomia, i
ja durant els seus anys d’es-
tudiant a la facultat esdevin-
gué preparador anatòmic per
oposició a la Càtedra d’Ana-
tomia del professor Alexandre
Planellas; més tard fou alumne intern a la Càtedra
de Patologia Quirúrgica amb el professor Torres
Casanovas i també a l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau3, on funcionava un servei d’urologia
des de l’any 1906 dirigit per Joaquim Mestre i
Morer2.

Després de la llicenciatura la seva activitat no
s’aturà. Va iniciar una consulta al carrer d’Es-

Figura 1. Salvador Gil Vernet (1893-1987).

Eponimia.qxd  25/2/04  17:33  Página 41



Salvador Gil i Vernet. L’anestèsia extradural de Gil Vernet

-42-

Els reconeixements nacionals i internacionals
també arribaren en aquells anys. Així, en el con-
grés realitzat a Munic l’any 1967 fou nomenat
president de l’Associació Internacional d’Uro-
logia. També fou Acadèmic d’Honor de la Real
Academia Nacional de Medicina, membre de la
Societat Internacional d’Urologia, soci d’honor
de l’Associació Francesa d’Urologia, acadèmic
corresponsal de l’Acadèmia Nacional de Metges
de França i president d’honor de la Sociedad
Española de Urología, així com Doctor Honoris
Causa per la Université de Toulouse, cavaller de
la Legió d’Honor francesa i soci d’honor de nom-
broses societats i acadèmies europees i llatino-
americanes2.

Salvador Gil Vernet es jubilà l’any 1963 i va
morir a Barcelona catorze anys després. 

L’anestèsia extradural de Gil Vernet

Després del descobriment de l’anestèsia local per
Carl Koller a Viena i la seva aplicació en cirurgia
ocular l’any 1884, el cirurgià nord-americà William
Halstead començà l’aplicació de la cocaïna per
realitzar anestèsia d’infiltració i blocatges anestè-
sics de conducció. S’havia obert un nou camp a
la cirurgia per la possibilitat de realitzar interven-
cions quirúrgiques sense els riscs associats a l’a-
nestèsia general. Un pas important pel tema que
ens ocupa fou la injecció epidural en el canal sacre
amb objectius terapèutics realitzada per primera
vegada per Cathelin l’any 19016. Cathelin assen-
yalà la possibilitat d’introduir solucions anestèsi-
ques a l’espai epidural a través del forat sacre
sense perforar el fons de sac de la duramàter1.
Les propostes de Cathelin no foren aconseguides
fins l’any 1910 quan Läwen demostrà que la
injecció d’un volum suficientment gran de la solu-
ció anestèsica permetia obtenir una anestèsia efi-
caç. Així, l’administració de 30 ml d’una solució de
novocaïna a l’1-2 % amb unes gotes d’epinefrina
aconseguia una anestèsia dels nervis sacres i dels
darrers nervis lumbars. Era el que es coneixia com
anestèsia extradural baixa. Més tard, Schlimpert i
Schneider intentaren aconseguir un blocatge més
alt mitjançant l’ús de dosis més elevades de novo-
caïna i l’administració general de morfina o esco-
polamina. Els riscs associats a aquesta tècnica

Els següents anys foren de treball continuat fins
aconseguir la Càtedra d’Anatomia a la Universitat
de Salamanca l’any 1926, càtedra, però, que Gil
Vernet gairebé no ocupà en demanar l’excedència
als pocs mesos d’aconseguir-la per continuar a
Barcelona. Dos anys després, la mort del catedrà-
tic d’Anatomia de Barcelona, el professor Manuel
Serés, li permeté guanyar el concurs de trasllat i
substituir-lo el 4 de juliol de 1928. A més, Serés era
també professor d’urologia i des de l’any 1928 ja
funcionava la Clínica d’Urologia a l’Hospital Clínic
en competència directa amb el Servei de Cirurgia
que dirigia el professor Bartrina2. L’any 1933, Gil
Vernet fou nomenat catedràtic d’Urologia amb l’a-
rribada de la Universitat Autònoma de Barcelona3,
fet que li suposà haver de deixar la d’Anatomia per
la impossibilitat d’acumular les càtedres de les
dues matèries. Gil Vernet es va prendre molt mala-
ment aquesta renúncia4.

En començar la Guerra Civil, Gil Vernet s’exilià
a França on va treballar a diverses clíniques; des-
prés passà a Itàlia i finalment va retornar a
Barcelona a l’acabament de la guerra per tornar a
ocupar la seva càtedra. En els anys següents,
desplegà una gran activitat entre la que destaca
l’inici de la publicació de la seva coneguda obra
Patología urogenital (1944) que arribaria a tenir
dos volums (el segon publicat l’any 1952). El pri-
mer volum, dedicat a la pròstata, fou una impor-
tant contribució al coneixement d’aquest òrgan, i
encara molt recentment ha estat considerada
com una obra que manté la seva vigència i inte-
rès5. També destacà la demostració de la dualitat
de la pròstata, assenyalant la presència de les
seves dues parts, cranial i caudal (1953), així com
un estudi sistemàtic del càncer de pròstata que
revelà que el càncer sempre apareix en la segona
d’elles i l’adenoma, en canvi, en la primera (1962).
El seu interès per les malalties de la pròstata es
reflecteix en el fet que feia recollir sistemàticament
la de tots els pacients que morien a l’Hospital
Clínic4. Altres àrees de la seva activitat científica
foren la innervació abdominopelviana, la circulació
renal, i les noves tècniques per al tractament dels
tumors de pròstata i de bufeta3. L’interès pel des-
envolupament de la seva especialitat es manifestà
en la creació de l’Escola Professional d’Urologia,
dins del seu servei a l’Hospital Clínic i Provincial,
reconeguda oficialment l’any 1954. 
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Figura 2. Esquema de la tècnica d’injecció present a la monogra-
fia de S. Gil Vernet publicada l’any 19179. 

Figura 3. Portada de la monografia on es descriu l’anestèsia
extradural de Gil Vernet9.
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fou que una agulla de 12 cm introduïda pel forat
sacre a través de la línia mitjana, però col·locada
lateralment seguint les parts del conducte, per-
metria injectar l’anestèsic local en un lloc més
elevat que l’obtingut amb la tècnica de Läwen i,
en conseqüència, blocar les metàmeres supe-
riors sense emprar dosis elevades i perilloses de
novocaïna. Amb aquesta tècnica es podrien
anestesiar pròstata, bufeta, recte, úter, vagina i
perineu emprant només 10 ml de novocaïna al 
2 % amb epinefrina1.

Les primeres experiències foren realitzades
en un cadàver amb l’ajuda de Felip Margarit i
Coll, cirurgià i director del Departament
Anatòmic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, i els resultats foren presentats en una ses-
sió de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències
Mèdiques de Catalunya el 14 de febrer de
19177. Poc després, la tècnica fou emprada en
pacients i Eduard Perarnau i Casas presentà en
una altra sessió els resultats obtinguts en qua-
tre intervencions de prostatectomia transvesi-
cal, tres de les quals acabaren amb bons resul-
tats8. L’any 1917, Gil Vernet publicà tota l’expe-
riència personal i d’altri amb la seva tècnica en
una monografia amb el títol de La anestesia
extradural. Nueva técnica9, on descrivia 27
intervencions amb només un fracàs (Figura 3).
Aprofità tot el material per presentar-lo com a

deixaren sense utilització pràctica la idea d’acon-
seguir aquest tipus de blocatge anestèsic1.

L’any 1917 Gil Vernet  va iniciar els treballs en
aquesta àrea. Hervás1 ha suggerit la possible
gènesi de l’anestèsia extradural que porta el seu
nom: “... se fundamentó en dos premisas: a) la
observación de un hecho anatómico, y b) la hipó-
tesis de que esa peculiaridad morfológica podía
ser aprovechable para modificar una técnica
anestésica con el objetivo de hacerla más útil,
especialmente en la cirugía de próstata (cirugía de
especial gravedad por practicarse habitualmente
en pacientes ancianos y en mal estado general,
en quienes la anestesia general inhalatoria supo-
nía un cierto riesgo de complicaciones)”.

Un estudi acurat de la regió sacrococcigeal
va permetre a Gil Vernet considerar la possibilitat
de realitzar una anestèsia extradural alta amb
petites dosis de novocaïna de forma exclusiva.
Observà que l’amplada del conducte sacre, en la
part relacionada amb les meninges, mesurava
25 mm, mentre que el fons de sac de la dura-
màter que ocupava la part mitjana només tenia
10 mm d’amplada. D’aquesta manera era clar
que quedava un espai de 7 a 8 mm a cada
banda que estava ocupat per les arrels sacres,
els vasos sanguinis i el teixit adipós, i que podia
ser traspassat per una agulla sense perforar la
duramàter (Figura 2). La conclusió de Gil Vernet
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que, segons el seu punt de vista, era la d’elecció
en cirurgia prostàtica10, la qual cosa descartava
implícitament la seva proposta anterior.

La tècnica de Gil Vernet tingué, doncs, una
vida efímera però fou una contribució interessant
en un moment històric en què es buscaven noves
alternatives a l’anestèsia general i estava obert el
debat sobre quina era la millor. És, a més, un
exemple de les aplicacions del coneixement ana-
tòmic a la pràctica quirúrgica i recorda, en certa
forma, la història del lligament de Gimbernat12. 

tesi doctoral10 amb petites modificacions: va
incloure la feina feta en el cadàver, afegí set
intervencions quirúrgiques més i suprimí algu-
nes parts de la monografia, com les indicacions
i les contraindicacions1.

La utilització posterior de la tècnica de Gil
Vernet fou limitada1. Malgrat el reconeixement de
l’interès de l’anestèsia local davant la general per
realitzar prostatectomies, va ser abandonada de
seguida. El propi Gil Vernet publicava l’any 1919 un
altre treball on aconsellava la tècnica de Legueu
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es doctorà a la de Madrid (1951). Fou deixeble
directe del seu pare i s’especialitzà en urologia
l’any 1956. Fou cap del Servei d’Urologia de

l’Hospital Clínic i Provincial i
l’any 1972 fou nomenat ca-
tedràtic extraordinari d’Urolo-
gia i dirigí l’escola professio-
nal a partir de 1973. En
col·laboració amb Antoni
Caralps, realitzà el primer
trasplantament de ronyó a
Espanya (1965). També fou
l’autor del primer trasplanta-
ment mundial de testicle
humà, intervenció que realit-
zà ajudat d’un equip de vint
especialistes (1978). Amb
Laureano Fernández-Cruz
realitzà el primer trasplanta-

Josep Maria Gil-Vernet i Vila, l’home

Josep Maria Gil-Vernet i Vila (Figura 1) nasqué a
Barcelona l’any 1922 en una
família de metges. El seu pare,
Salvador Gil i Vernet, era cate-
dràtic d’Anatomia i un presti-
giós uròleg que ha estat motiu
d’estudi8 i a qui dediquem una
altre capítol en aquest llibre, i
el seu oncle patern, Emili, era
especialista en ginecologia i
obstetrícia, catedràtic d’a-
questa disciplina des de l’any
1958 fins a la seva mort
(1970) i també iniciador d’una
nissaga de ginecòlegs9. 

Es llicencià en Medicina a
la Universitat de Barcelona i
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Figura 1. Josep Maria Gil-Vernet i Vila (1922).

Josep Maria Gil-Vernet i Vila.
Les operacions de Gil-Vernet 

Els epònims

Pielotomia extensa o operació de Gil-Vernet. Via d’accés al sinus renal que permet l’extracció dels
càlculs sense lesió ni traumatisme del parènquima i de les vies excretores1. És una extensió d’una
pielotomia en el pol inferior de l’infundíbul a través del pla avascular situat entre les artèries renals basi-
lar i posterior2. Permet un tractament poc traumàtic de la litiasi coraliforme3. 

Trigonoplàstia o operació de Gil-Vernet. Intervenció destinada a la correcció del reflux vesicoureteral.
Suposa l’avançament de la sortida dels urèters en el trígon per eliminar el reflux. Al mateix temps, la
preservació de la secció terminal dels urèters elimina el possible desenvolupament de l’obstrucció4.
Aquest procediment també pot evitar el reflux contralateral5. Coneguda també com procediment anti-
reflux de Gil-Vernet.

Autoplàstia vesical amb un penjoll vesical posterosuperior o operació de Gil-Vernet. Tancament
autoplàstic de les fístules vesicovaginals6,7. 

Operació de Gil-Vernet. Trasplantament renal amb aprofitament de les vies excretores del receptor8.
Permet superar el problema generat per la necrosi de l’urèter del donant mitjançant l’anastomosi pie-
lopièlica amb el ronyó sense trasplantar del receptor.
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més de noranta pel·lícules científiques de gran
qualitat, reconeguda en alguns casos amb la
concessió de premis internacionals, com la
Medalla d’or al Primer Congrés Mundial de
Cinema Científic i el primer premi Golden Eagle12.

Encara que és poc amic de guardons i
recompenses, no ha pogut evitar rebre’n alguns
de molt prestigiosos, com el Premi Nacional de
Cirurgia (1967), la Medalla d’Or de la Fundació
Catalana per a la Recerca (1997), la Medalla d’Or
de la Societat Catalana de Trasplantament
(1999), el nomenament de Commendattore
dell’Ordine al Merito pel President de la
República Italiana (1974) o la Gran Cruz de la
Orden Civil de Sanidad (1985). És, a més, pro-
fessor visitant de diferents universitats espanyo-
les i estrangeres i acadèmic de la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya. Ha rebut els premis
Narcís Monturiol (1986) i Josep Trueta (1999) de
la Generalitat de Catalunya, així com la prestigio-
sa medalla Francisco Díaz de l’Asociación
Española de Urología (2002). El mes d’abril de
2001, el Saló d’Invencions de Ginebra va conce-
dir la medalla d’or a una invenció de Gil-Vernet
denominada “Pròtesi regulable per a la correcció
de la incontinència urinària” (Oficina Española de
Patentes y Marcas) amb la qual ha aconseguit
fer desaparèixer la pèrdua d’orina en dones en
les que han fracassat els tractaments quirúrgics.

Les operacions de Gil-Vernet

Com també succeeix amb altres metges inclo-
sos en aquest llibre, com Barraquer Roviralta,
Barraquer Moner o Arruga, Josep Maria Gil-
Vernet és conegut per diverses intervencions
que porten el seu nom, algunes de les quals es
recullen a l’inici d’aquest capítol. De fet, més de
40 procediments estan associats al seu nom.
Ens estendrem només en tres d’elles, la pieloto-
mia extensa, la trigonoplàstia o operació antire-
flux i l’autoplàstia vesical amb un penjoll vesical
posterosuperior.

L’any 1965 Gil-Vernet publicà un exhaustiu
article on, sota el títol de New surgical concepts
in removing renal calculi3, revisava la situació de
la cirurgia per a la litiasi renal. L’article comença-
va amb unes frases definitòries de l’opinió de

ment de pàncrees i ronyó realitzat a l’Estat
Espanyol l’any 198310. Fou vicerector de la
Universitat de Barcelona de 1973 a 1980. 

En complir 65 anys es jubilà dels seus
càrrecs a l’Hospital Clínic i Provincial i fou succeït
l’any següent pel seu deixeble Pablo Carretero9.
Això no significà la interrupció de la seva activitat
professional: setze anys després segueix treba-
llant a la Clínica Teknon de Barcelona i a altres
institucions sanitàries catalanes. Fou nomenat
professor emèrit de la Universitat de Barcelona
(1988) i també ha estat docent de la Universitat
Autònoma de Barcelona des de l’any 1994.

Gil-Vernet ha realitzat nombroses aportacions
en el camp de la tècnica urològica que han con-
tribuït a millorar el pronòstic de nombroses afec-
cions i a fer l’especialitat més eficaç i més segu-
ra. Sense voler abastar l’exhaustivitat, cal recor-
dar la substitució de la bufeta per segments de
còlon en el tractament de les neoplàsies i tuber-
culosis vesicals (colocistoplàstia), l’abordatge
intrasinusal de la litiasi renal, la utilització de tota
la via urinària del receptor en el trasplantament
renal, una nova via d’accés retroperitoneal als
vasos esplènics, la cirurgia renal sota hipotèrmia,
el trasplantament ortotòpic de ronyó, la cirurgia
renal extracorpòria per a malalties vasculars,
tumorals i congènites que afectessin el ronyó i les
vies urinàries, el disseny d’instruments quirúrgics,
un mètode per obtenir la tercera dimensió intrao-
peratòria en les intervencions de ronyó litiàsic, la
introducció de la microscòpia intraoperatòria en
urologia i andrologia o les tècniques de microci-
rurgia, entre d’altres. Les seves contribucions no
s’han aturat després de la seva jubilació, com ho
demostra el seu treball en la cirurgia reconstructi-
va uretral en pacients paraplègics: emprant pen-
jolls de l’escrot, Gil-Vernet ha aconseguit substi-
tuir la uretra danyada amb èxit11, fet que suposa
la solució d’aquestes greus lesions que causen
un deteriorament de la qualitat de vida dels para-
plègics i que els pot conduir fins i tot a la mort.

Gil-Vernet ha estat també un home innovador
en el camp de la docència. Inicià els Cursos
Internacionals d’Urologia que arribaren a aplegar
en les seves darreres edicions més de 2.000 par-
ticipants, que podien seguir en directe en el
Palau de Congressos de Barcelona les interven-
cions realitzades a l’Hospital Clínic. És autor de
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l’ajuda d’unes tisores romes molt corbades.
Mitjançant la dissecció roma s’allibera l’adventícia
pèlvica del teixit cel·lular adipós peripèlvic. Les
tisores han de contactar directament amb l’ad-
ventícia. En el moment d’entrar per sota del dia-
fragma capsular, les tisores s’obriran de forma
enèrgica per esquinçar el cercle diafragmàtic, que
ofereix escassa resistència. En aquest moment
ens trobem a l’entrada del sinus, en col·locar un
retractor adient que estira la massa del teixit adi-
pós peripèlvic, la cara interna de la part posterior
del ronyó i els vasos retropèlvics: tot el bloc pot
enretirar-se cap amunt sense perill d’esquinçar el
parènquima, el qual, protegit per la càpsula i el
greix peripèlvic té una gran resistència i elasticitat.
En aquest moment una gasa humida i desplega-
da s’introdueix progressivament en el sinus fins
omplir-lo, després es retira i es col·loca un altre
retractor de la mateixa mida o inferior [els retrac-
tors de Gil-Vernet]. Amb ambdós retractors s’ai-
xeca fermament la part posterior del ronyó, la
qual cosa fa girar l’òrgan, de manera que l’espai
sinusal s’ofereix perpendicularment al cirurgià
amb una visió completa de la pelvis i de la cara
posterior dels calzes majors. Quan la manipulació
es realitza correctament, no provoca cap sag-
nat...”3.

Aquesta descripció de Gil-Vernet revolucionà
la intervenció de la litiasi renal i obrí un nou camp
en la possibilitat de la cirurgia reconstructiva de
les vies excretores renals. Més endavant, Gil-
Vernet descrivia la segona part de la cirurgia amb
la fase d’incisió de la pielotomia transversa intra-
sinusal. Rebutjava la incisió vertical emprada fins
aleshores per poc anatòmica i per les complica-
cions derivades d’aquesta maniobra quirúrgica.
Basant-se en els seus coneixements anatòmics,
Gil-Vernet defenia la pielotomia transversa realit-
zada en la mateixa direcció de la musculatura
pièlica que, si era realitzada en la part superior de
la pelvis, permetia una visió de l’entrada dels cal-
zes, fet que facilitava la seva exploració. A més,
l’exploració permetia detectar la presència d’una
estenosi i realitzar una pieloplàstia correctora.
Segons Gil-Vernet, la pielotomia transversal
reduïa el nombre i la gravetat de les complica-
cions, impedia la pèrdua d’orina i reduïa signifi-
cativament la durada de l’hospitalització. Gil-
Vernet acabava el seu article històric afirmant

l’autor sobre el tema: “Hem d’acceptar que les
tècniques que avui emprem per al tractament
quirúrgic de la litiasi renal no sempre permeten
una extracció segura i fàcil dels càlculs. No sem-
pre són innòcues pel ronyó i deixen un nombre
considerable de complicacions postoperatò-
ries...”. A continuació, Gil-Vernet criticava els pro-
cediments quirúrgics habituals, com la lumboto-
mia obliqua, l’exteriorització del ronyó de la seva
càpsula i la pielotomia vertical, amb esment de
les complicacions derivades d’aquests procedi-
ments. L’article seguia amb una descripció de la
seva tècnica quirúrgica basada en la lumbotomia
vertical posterior, la cirurgia renal in situ, l’abor-
datge intrasinusal de la pelvis i dels calzes renals,
la pielotomia transversa i la calicotomia longitudi-
nal. Les novetats de Gil-Vernet eren precisament
l’abordatge del sinus renal que es realitzava de
forma extracapsular, fet que permetia una visibili-
tat superior del sinus renal i l’accés a tots els cal-
zes fins el fòrnix, l’absència de sagnat pel parèn-
quima i els conductes excretors, la localització
visual dels càlculs dels calzes i l’extracció de càl-
culs coraliformes inarticulats en una sola peça. La
tècnica es descriu a la figura 2, però és millor
seguir les paraules del propi Gil-Vernet: “La tècni-
ca que presentem és extremadament simple.
Consisteix a identificar la unió ureteropèlvica por-
tant cap al ronyó el teixit cel·lular peripèlvic amb

Figura 2. La tècnica de la pielotomia de Gil-Vernet per a l’extrac-
ció de càlculs renals. Vegeu el text per a l’explicació de les imat-
ges. Reproduït amb autorització d’Urologia Internationalis.
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Assenyalava que existia un megatrígon associat
al reflux i que les fibres musculars intrínseques de
l’urèter transmural podien proporcionar l’acció
esfinteriana que evitaria el reflux. A més, la con-
servació de la musculatura de l’urèter terminal
podia ser important en la prevenció del reflux.
Tenint en compte aquestes consideracions, Gil-
Vernet va proposar una plica del trígon amb la
que es reduïa l’espai entre la unió ureterovesical;
això era suficient per prevenir el reflux. Aquest
simple procediment fou emprat en casos de
reflux uni i bilateral amb un notable èxit: un estu-
di publicat quinze anys després mostrava que la
freqüència de reflux contralateral era molt supe-
rior en el procediment de reimplantació ureteral
(26 %) comparat amb el de Gil-Vernet (6 %)5. 

L’any 1988 Gil-Vernet dirigí la seva atenció a
la correcció de les fístules vesicovaginals6. El
problema eren aquelles situacions que implica-
ven operacions complexes, complicades i amb
reoperacions múltiples, així com les que causa-
ven canvis importants en el teixit perifistulós i que
es trobaven prop del meat ureteral o del coll vesi-
cal, les que havien causat canvis importants en
la capacitat de la bufeta o les degudes a altera-
cions per irradiació. Gil-Vernet va descriure un
procediment per al tractament d’aquestes fístu-
les complexes6.

Gil-Vernet i cols. proposaven una incisió
transversal en la cúpula de la bufeta per obtenir
una bona imatge de les lesions (Figura 4).
Col·locaven lligadures a l’orifici fistulós i en el tei-
xit fibrós; l’excisió havia d’ampliar-se fins el teixit
ben vascularitzat i a la paret sana de la bufeta.
Durant el procés de dissecció de les capes de
teixit implicat en la fístula, el pla entre les parets
vaginals i de la bufeta havia de ser separat acu-
radament. Pel tancament de l’àrea ressecada es
col·locava un penjoll obtingut mitjançant una inci-
sió bilateral, simètrica i divergent des de la part
superior de la lesió dirigida cap a la cúpula de la
bufeta. Finalment, una incisió a través del cul-de-
sac permetia l’avançament del penjoll. El penjoll
amb la base superior ampla era portat avall fàcil-
ment en direcció al coll de la bufeta i aproximat
amb sutures unicapa. Aquest procediment ha
estat emprat per nombrosos cirurgians des d’a-
leshores i alguns d’ells han descrit un èxit impor-
tant7.

que “aquest nou tipus de cirurgia és un procedi-
ment segur per a la litiasi renal: indubtablement
és menys traumàtic, més selectiu, més eficaç i
més segur que els emprats fins ara”3. El temps li
ha donat la raó.

Una altra contribució de Josep Maria Gil-
Vernet fou la tècnica per a la correcció del reflux
vesicoureteral. L’any 1984 publicà un article amb
el títol A new technique for surgical correction of
vesicoureteral reflux4 on descrivia un nou proce-
diment quirúrgic per tractar el reflux vesicourete-
ral. Fins aleshores –i encara avui en molts cen-
tres– la correcció d’aquesta anomalia comporta-
va la dissecció de l’urèter afectat i la reimplanta-
ció, amb la dificultat que aquest procediment
genera. Gil-Vernet proposava un procediment
molt més simple i ràpid (Figura 3). 

Gil-Vernet emprà en aquest cas els coneixe-
ments anatòmics derivats del treballs del seu
pare i dels deixebles d’aquest, com Ruano.

Figura 3. Representació esquemàtica del procediment antireflux
de Gil-Vernet. A. La tècnica implica l’avançament dels urèters cap
el trígon. B. S’empren sutures de tracció per demostrar el resultat
desitjat. C. Al finalitzar el procediment, els orificis ureterals es troben
prop de la línia mitjana i la llargària submucosa de l’urèter ha aug-
mentat, amb preservació de la musculatura periureteral intrínseca i
extrínseca. Reproduït amb autorització de Journal of Urology.
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Figura 4. Procediment autoplàstic per a les fístules vesicovaginals amb penjoll vesical posterosuperior. A. Autoplàstia. El penjoll s’obté de dues
incisions divergents, simètriques i bilaterals cap a la cúpula de la bufeta. B. Vista lateral de l’aproximació extraperitoneal amb el desenganxa-
ment de la cúpula de la bufeta del peritoneu. C. Aproximació transperitoneuvesical. Quan l’úter es troba absent, la incisió a través del cul-de-
sac permet l’avançament del penjoll peritoneuvesical. D. Visió del mètode correcte de sutura del penjoll, excloent la mucosa. Reproduït amb
autorització de Journal of Urology.
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1989; 141: 513-516.
7. Arango Toro O, Carreras Collado R, Herrero Polo M, Carrasco Cánovas N, Cortadellas A, Gelabert Mas A. Cierre auto-

plástico de las fístulas vesico-vaginales con colgajo vesical posterosuperior (operación de Gil-Vernet). Actas Urol Esp
1997; 21: 604-608.

Les intervencions de Gil-Vernet suposaren la
milloria de molts procediments quirúrgics que
s’acompanyaven prèviament de complicacions
notables. Algunes d’aquestes complicacions
amenaçaven directament la vida del malalt, d’al-
tres el sotmetien a una degradació de la seva
qualitat de vida. Del bon coneixement anatòmic,
la magnífica tècnica quirúrgica i la imaginació
sorgiren les solucions a problemes freqüents i

difícils de resoldre. De vegades foren noves vies
d’abordatge quirúrgic, d’altres nous procedi-
ments, instruments o dispositius, però sempre
amb el mateix objectiu: permetre que l’actuació
de l’uròleg millori el pronòstic de les malalties i
que els pacients puguin fruir de la millor qualitat
de vida. No és estrany que Llobera12 consideri a
Josep Maria Gil-Vernet com “un dels uròlegs
més eminents del segle XX”.
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argumentant la seva joventut. Nogensmenys,
l’any següent Virgili aconseguí que fos nomenat
professor honorari i poc després supernumerari4.
Dos anys després Gimbernat obtingué la plaça de
professor d’anatomia i fou també nomenat cirur-
già major. Durant la seva estada a Barcelona, des-

crigué per primera vegada l’ele-
ment anatòmic que seria cone-
gut en endavant com lligament
de Gimbernat (1768), i el 1772
la seva tècnica per a la inter-
venció de l’hèrnia crural, enca-
ra que la publicació d’ambdues
contribucions es demorà fins el
17935.

L’any 1774 fou pensionat
pel govern de Carles III per visi-
tar diverses ciutats europees a
fi de guanyar coneixement
sobre la pràctica moderna de la
cirurgia, tot pensant en la crea-
ció d’un tercer col·legi de cirur-
gia, a Madrid. Gimbernat i
Mariano Ribas, catedràtic de
Cadis, visitaren Paris (1774-

1777) on assistiren a l’Hôtel Dieu i a la Charité,
Londres (1777), Edimburg i Amsterdam (1778).
Fou a Londres on succeí el famós esdeveniment

Antoni de Gimbernat i Arboç, l’home

Antoni de Gimbernat i Arboç (Figura 1) nasqué a
Cambrils el 15 de febrer de 1734 i estudià filoso-
fia a la Universitat de Cervera3. Després de fina-
litzar els estudis i amb el títol de batxiller en arts,
l’any 1756 viatjà a Cadis per
continuar la seva formació en
el seu Col·legi de Cirurgia
creat per un altre català, Pere
Virgili4, encara que sembla que
no ingressà en el Col·legi fins
al 17583. A Cadis, Gimbernat
destacà especialment en ana-
tomia i dissecció; aquesta pre-
ferència es resumeix en una
de les seves sentències prefe-
rides: “El meu autor favorit és
el cadàver”.  

Només tres anys després
de l’arribada de Gimbernat a
Cadis, Virgili creà un nou
col·legi de cirurgia a Barcelona
dins l’Hospital de la Santa
Creu. Després d’ocupar diver-
sos càrrecs i de graduar-se el 1762, Gimbernat
fou proposat per Virgili com a professor a
Barcelona, però des de Madrid s’hi oposaren
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L’epònim

Lligament de Gimbernat. Làmina fibrosa que omple exactament l’angle dret que forma la porció inter-
na del lligament de Fal·lopi amb la cresta pectínia. No és més que la porció reflectida de l’aponeuro-
si del múscul oblic major, que es converteix de vertical en horitzontal o lleugerament ascendent, seria
el fascicle pectini de Nicaise de l’oblic major. Té forma triangular i el seu cantell extern, lliure, tallant i
semilunar, constitueix el costat intern de l’anell crural, per la qual cosa està en relació amb el gangli
de Cloquet i amb els vasos femorals1. També conegut com lligament lacunar2.

Figura 1. Retrat d’Antoni de Gimbernat i
Arboç (1734–1816).

Antoni de Gimbernat i Arboç.
El lligament de Gimbernat
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“De ello resulta que el arco crural tiene dos
bordes, uno externo algo redondo a modo de
cordón, más grueso hacia el pubis, y parecido
a un ligamento, y por eso le llamó así Falopio;
a él se adhiere la expansión del facialata como
se ha dicho, y en los sujetos muy flacos se
manifiesta la dirección y tensión de este cor-
dón al través de los tegumentos. El otro borde,
que yo he llamado interno, es el remate del
doblez de la aponeurosis: es muy delgado; y
desde el principio se une luego íntimamente
con la aponeurosis ilíaca que cubre el músculo
de este nombre. Esta estrecha unión y la del
facialata con el borde externo son más nota-
bles desde la espina anterior superior del ileon
hasta cerca de los vasos crurales, de que
resulta que en todo este transcurso está el
arco crural más aplanado y muy deprimido
sobre el músculo ilíaco, sirviéndole como de
faja para sujetarle, y retenerle en su lugar
durante sus contracciones; por consiguiente
es imposible que en todo este espacio pueda
jamás formarse la hernia crural, como lo han
pensado algunos5.”

No foren aquests els únics descobriments
de Gimbernat, ja que també va descriure el
gangli que temps després seria més conegut
com el gangli de Cloquet o de Rosenmüller4, tot
i que encara es coneix com a “gangli de
Gimbernat”7. Per alguns autors6, el mateix cal-
dria dir del descobriment del septum crurale,
atribuït també a Cloquet, o del conegut lliga-
ment de Cooper.

amb John Hunter, a qui Gimbernat li mostrà la
seva tècnica per operar l’hèrnia crural: 

“... me anima también a publicar este nuevo
método la aprobación del sabio y experto Dr.
Hunter, porque cuando fui su oyente en Londres
al tiempo que he referido, se lo expliqué, con-
cluida la lección que se trataba de esta hernia,
demostrándolo detenidamente y con la posible
claridad en su presencia y ante algunos de sus
discípulos, en la misma pieza seca y bien prepa-
rada de una hernia crural, sobre la cual acababa
de realizar una exacta demostración con sabias
reflexiones prácticas. Fue grande mi satisfacción
al ver que concluida mi demostración, respondió
el mismo Hunter: “You are right, Sir” (Señor, tiene
usted razón); y añadió: “Yo lo haré público en mis
lecciones, y lo practicaré así cuando se me pre-
sente la ocasión de operar sobre el vivo”5.

Sembla que Hunter proposà que l’esmenta-
da operació fos coneguda com “operació de
Gimbernat” (un altre epònim). Fidel a la seva
paraula, Hunter donà publicitat en els seus
escrits i conferències de la tècnica del català de
manera que probablement aquesta fou una de
les claus de la seva immortalitat7. 

El lligament de Gimbernat

Diversos metges francesos aconsellaren que el
plec fibrós del canal crural s’anomenés lligament
de Gimbernat6 (Figura 2). El propi autor el va
descriure així: 

Figura 2. Tall transversal de l’arc femoral mostrant la constitució de l’anell crural, especialment del lligament de Gimbernat.
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Disertación sobre las úlceras de los ojos que inte-
resan la córnea transparente (1802). La dedicació
de Gimbernat a presidir organismes continuà en
els anys següents, quan les facultats de medicina
i farmàcia, així com els col·legis de cirurgia, foren
obligats a fusionar-se sota l’administració napole-
ònica l’any 1811 en un únic organisme, el
Consejo Superior de Salud Pública, el presidí
Gimbernat, tot i que ja se sentia vell i es trobava
malalt. La pèrdua progressiva de la visió ja havia
aconsellat una intervenció quirúrgica realitzada
per Josep Ribes el 18108. Aquesta es complicà
quan Gimbernat, que ja patia quadres d’alteració
mental, es tragué els embenats la mateixa nit de
la intervenció per comprovar si hi veia i finalment
perdé la visió de l’ull que havia estat operat9. 

Els anys següents foren cada vegada pitjor, ja
que va sentir-se relegat pel nou govern de Ferran
VII, probablement per la seva col·laboració amb
l’administració napoleònica. Als 80 anys
Gimbernat abandonà tota activitat pública3. La
seva condició física s’anà deteriorant, cada
vegada hi veia menys i els moments de lucidesa
eren cada vegada més rars9. Finalment, la mort li
arribà a Madrid la matinada del 17 de novembre
de 1816.

L’obra de Gimbernat contribuí notablement al
desenvolupament de la cirurgia mitjançant l’a-
portació de noves tècniques i instruments, així
com amb descobriments anatòmics i propostes
d’organització dels estudis de cirurgia. El lliga-
ment de Gimbernat roman probablement com el
més antic i també més conegut dels epònims
mèdics catalans.

Altres activitats d’Antoni de Gimbernat

L’activitat de Gimbernat en pro de la creació del
Col·legi de Cirurgia de San Carlos a Madrid fou
reconeguda en el seu nomenament com a direc-
tor3. Només dos anys més tard, però, fou nome-
nat cirurgià reial i hagué de deixar la seva tasca
docent. L’any 1799 aconseguí la unificació dels
col·legis de medicina i cirurgia, però a la pràctica
ho impedí la protesta dels professionals mèdics3.
L’any 1801 Gimbernat fou nomenat Primer
Cirurgià Reial i com a conseqüència fou el presi-
dent de tots els col·legis de cirurgia d’Espanya.
Per bé que aleshores la majoria del seu temps l’o-
cupà en tasques de gestió, encara va publicar

Figura 3. Portada de l’obra més important d’Antoni de Gimbernat.
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lògica, i realitzà la seva formació sota la direcció
de Lluís Celis i Pujol, i per la cirurgia general, 

que també treballà amb Puig
Sureda. Fruit del seu treball, fou
nomenat professor auxiliar d’a-
natomia patològica i de terapèu-
tica quirúrgica a la Universitat
Autònoma de Barcelona l’any
1934 i, fins i tot, desenvolupà les
funcions de catedràtic durant els
tres anys que els titulars estigue-
ren absents. Després de la
Guerra Civil, va  haver de deixar
la Universitat5,7 i a partir d’ales-
hores desenvolupà tota la seva
activitat professional a l’Institut
Policlínic de Barcelona4.

En els anys següents a la
seva llicenciatura s’interessà

Fernando Martorell i Otzet, l’home

Fernando Martorell i Otzet
(Figura 1) nasqué a Barcelona
l’any 1906. Era fill de Vicenç
Martorell i Portas, enginyer mili-
tar, que ocupà el càrrec d’engin-
yer en cap de l’Agrupació de
Serveis Tècnics d’Urbanisme i
Valoracions de l’Ajuntament de
Barcelona desprès de la Guerra
Civil. Fernando Martorell es lli-
cencià en Medicina a Barcelona
l’any 1929, però ja un any abans
era alumne intern a l’Institut
Policlínic al Servei de Cirurgia
General que dirigia Joan Puig
Sureda. En els anys següents
s’interessà per l’anatomia pato-
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Els epònims

Úlcera de Martorell. Úlcera que apareix a les cames en hipertensos amb intensa arteriosclerosi que
dóna lloc a isquèmia cutània. És molt dolorosa i tòrpida1. També coneguda com úlcera hipertensiva i
síndrome de Martorell I2,3.

Síndrome de Martorell. Obliteració trombòtica o ateromatosa de les branques de l’arc aòrtic2. També
anomenada síndrome de Martorell-Fabré, de Takayasu-Martorell, de l’oclusió dels troncs supraaòr-
tics, de l’arc aòrtic, dels troncs supraaòrtics i de Martorell II1-4.

Signe de Martorell. Signe arteriogràfic típic de la tromboangeïtis obliterant, que consisteix en la presèn-
cia d’obliteracions segmentàries i una xarxa d’arterioles de circulació col·lateral, caracteritzades per
llur abundància, finor i flexuositat1.

Prova flebogràfica de Martorell. Aplicació de la flebografia al tractament quirúrgic de les varius5.

Síndrome de la fiblada de Martorell. A la cama, dolor en forma de fuetada per hemorràgia venosa intra-
muscular (d’etiologia desconeguda), seguida d’hemorràgies cutànies a la cama (equimosis), signes
de trombosi (principalment, signe de Homans) i arterioespasme6.

Figura 1. Fernando Martorell Otzet (1906-
1984)17.

Fernando Martorell i Otzet.
Els epònims de Martorell
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Leriche sobre la conveniència de crear una
societat international.9 Fruit d’aquest interès nas-
qué l’Associació de Cardiologia i Angiologia de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears l’any 1949.5 Finalment les inquietuds de
Martorell foren premiades quan l’any 1951 es
procedí a la creació de la International Society of
Angiology, de la que fou nomenat vicepresident.
La nova societat tingué el seu congrés fundacio-
nal a Atlantic City el 9 de juny de 1951, Martorell
el presidí i llegí el discurs inaugural, substituint a
Leriche que no pogué assistir-hi.4,5 Quatre anys
després també va presidir les Primeras Jornadas
Angiológicas Españolas que donarien lloc a la
creació de la Sociedad Española de Angiología,
de la qual fou fundador i President d’Honor.
Durant la seva vida professional rebé molts més
reconeixements, com el nomenament com a
President de la Societat Europea de Cirurgia
Cardiovascular, que esdevingué després que
Martorell organitzés el seu congrés a Barcelona
l’any 1960.5 Dos anys després  fou escollit mem-
bre de la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona, a la qual llegà una àmplia biblioteca
especialitzada.7 L’any 1967 també organitzà el
congrés de la Societat Internacional
d’Angiologia.5 Morí a Barcelona el 16 de setem-
bre de 1984.

Fernando Martorell és un dels metges cata-
lans amb una contribució quantitativa més
important a l’eponímia mèdica. Només comenta-
rem dos dels epònims més coneguts i que han
contribuït al seu reconeixement dins la història de
la medicina però no pot oblidar-se la seva impor-
tant contribució al naixement de l’angiologia. En
aquest sentit escrivia un dels seus deixebles: “Si
la Angiología tiene un padre, éste es Martorell”5.

L’úlcera de Martorell 
i la síndrome de Martorell

La gran sagacitat i observació clínica de Martorell
li van permetre la descripció de nombroses situa-
cions, algunes de les quals varen quedar ja vin-
culades al seu nom. En el present capítol se’n
descriuran dues d’elles, probablement les més
conegudes: l’úlcera hipertensiva i la síndrome
d’oclusió dels troncs supraaòrtics.

pels malalts afectes de malalties vasculars que
anaven d’un servei a un altre sense ser tractats
de forma correcta. A més, s’adonà que nombro-
ses situacions podien tractar-se sense necessitat
de tractament quirúrgic i, per tant, calia una espe-
cialitat que es dediqués als aspectes mèdics i
quirúrgics d’aquestes malalties. Després d’un
viatge d’especialització pels Estats Units l’any
1940 fundà una secció a l’Institut Policlínic desti-
nada exclusivament al tractament de les malalties
vasculars8. En les seves pròpies paraules:

“De seguida em vaig adonar que només un de
cada deu malalts necessitava tractament quirúr-
gic; i així vaig arribar a la conclusió que el tracta-
ment de les malalties vasculars era mèdic-quirúr-
gic. I amb els meus col·laboradors decidírem
batejar aquesta nova especialitat amb el nom
d’Angiologia, de la qual la cirurgia vascular era una
part, com la neurocirurgia ho és de la neurologia”5. 

Ja l’any 1941 publicà el seu primer llibre dedi-
cat a la patologia vascular El tratamiento de las
varices basado en la flebografía on s’exposava
per primera vegada al món l’aplicació d’aquesta
tècnica a la terapèutica de les varius, el que s’a-
nomenaria “prova flebogràfica de Martorell”.5 El
seu desig de divulgar la nova especialitat el portà
a organitzar, des de l’any 1956, més de 20 cursos
d’especialització d’angiologia en l’Institut Poli-
clínic, que aplegaren més de 600 participants.
Fruit d’aquests cursos fou la creació d’una
Associació d’exalumnes que reuní prop de 400
membres de més de 20 països4,5. A més, fundà la
revista Angiología l’any 1949, la primera que exis-
tí al món dedicada exclusivament a les malalties
vasculars.7 Martorell fou un escriptor prolífic, i va
escriure nombroses monografies de la seva espe-
cialitat, entre les que destaquen Tromboflebitis de
los miembros inferiores (1943), Accidentes vascu-
lares de los miembros (1945), Trombosis de la
vena cava inferior (1948), Úlceras de las piernas
de origen neurovascular (1950), Úlcera hipertensi-
va (1953) i Angiología. Enfermedades vasculares
(1967), un tractat magnífic sobre l’especialitat que
conegué diverses edicions.7

A la dècada dels quaranta Martorell insistí en
la necessitat que l’entitat pròpia de l’angiologia
fos reconeguda en l’àmbit mèdic internacional i
va intentar la creació de societats dedicades al
seu estudi. Així, l’any 1942 va escriure a René
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El segon epònim, pel qual és més conegut
Martorell, és la síndrome d’obstrucció dels
troncs supraaòrtics. De nou, deixem que el propi
Martorell ens expliqui com es va generar el des-
cobriment d’aquesta síndrome12:

“L’any 1943 vaig tenir ocasió de veure una
malalta que presentava un estrany quadre de
malaltia: patia una pèrdua transitòria de la visió i
del coneixement si estava molt temps dempeus,
però es recuperava de seguida si queia o es
col·locava en posició horitzontal; per altra banda,
no tenia pols als membres superiors i en les
caròtides, i era impossible mesurar la pressió
arterial als braços”.

L’any següent Martorell i J. Fabré i Tersol
publicaren aquest cas i la revisió de la bibliogra-
fia, i li donaren el nom de síndrome d’obliteració
dels troncs supraaórtics (Fig. 3)13. En realitat, la
literatura mèdica ja havia recollit alguns casos,
com el d’un malalt descrit per Davy l’any 1839 a
causa d’un aneurisma sifilític, o el d’una malalta
amb aneurisma d’aorta publicat per Savory l’any
1856. Martorell sempre reconegué que no havia
descrit el primer cas, però sí que havia sistema-
titzat la síndrome per primera vegada. L’any
1951 es va descriure una síndrome similar a una
revista sueca que va tenir una difusió més gran, i
dos anys després, Ross i McKusick el denomi-
naren síndrome de l’arc aòrtic. Però finalment,
l’any 1953, Da Costa i Mendes reconeixien l’au-
toritat de Martorell en el seu descobriment en el

Martorell va descriure per primera vegada
l’úlcera hipertensiva (Figura 2) l’any 19459 i anys
després ho recordava com:

“Una complicació infreqüent de la hiperten-
sió. En alguns pacients amb hipertensió arterial
diastòlica, apareixen úlceres tòrpides en la regió
supramal·leolar com a resultat de l’eliminació de
zones més superficials de necrosi cutània isquè-
mica. Histològicament, les úlceres mostren
lesions arteriolars similars a les trobades en
altres regions orgàniques de pacients hiperten-
sos, com retina, cervell o ronyó”10.

La descripció inicial de Martorell fou confirma-
da l’any següent per Hines i Farber a la Clínica
Mayo i, posteriorment, diversos autors espanyols i
estrangers publicaren nombrosos casos. Anys
després, alguns autors discutiren que l’úlcera de
Martorell fos realment deguda a la hipertensió arte-
rial i no a altres situacions freqüents, com la insufi-
ciència venosa crònica o la diabetis, la qual cosa li
trauria les seves característiques com a lesió
exclusivament deguda a hipertensió, com la va
descriure Martorell. Malgrat tot, una revisió recent
ha conclòs que no existeix l’evidència suficient per
deixar de considerar-la així, tot i que es recomanen
més estudis per aclarir-ho definitivament11.

Figura 2. Imatge de l’úlcera hipertensiva de Martorell17.
Figura 3. Fragment inicial de la publicació original de la síndrome
de Martorell17.
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seus pacients no tenien polsos radials14. L’any
1920, Ohta va confirmar que les observacions
descrites es devien a una panarteritis i que les
manifestacions oculars eren conseqüència de les
obstruccions vasculars. Per tant, la malaltia de
Takayasu és una vasculitis crònica que afecta
l’aorta i les seves branques principals, com les
artèries braquiocefàliques, caròtides, subclàvies,
vertebrals i renals, així com les artèries coronàries
i pulmonars14. En conseqüència el que es consi-
dera com a malaltia de Takayasu és una entitat
clínica amb una etiologia específica (una arteritis
inflamatòria), mentre que la síndrome de Martorell
pot deure’s a múltiples causes, bàsicament a
arteritis (la meitat dels casos, i aleshores és la
malaltia de Takayasu) i a arteriosclerosi (40 %)16,17,
però també a aneurismes o anomalies congèni-
tes12. A més, l’arteritis de Takayasu afecta tota
l’aorta i no només els troncs supraaòrtics. Si afec-
ta només aquests últims, coincideix amb la sín-
drome de Martorell18, però si afecta la bifurcació
aortoilíaca es manifesta com una síndrome de
Leriche i si afecta a les artèries renals dóna hiper-
tensió arterial16. Malgrat aquestes consideracions,
és freqüent trobar a la literatura mèdica més refe-
rències a la malaltia de Takayasu que a la síndro-
me de Martorell.

marc de II Congrés de la Societat Internacional
d’Angiologia celebrat a Lisboa12.

Però la polèmica no acabà aquí. L’any 1952,
l’oftalmòleg americà Caccamise i l’internista
Whitman observaren un cas d’oclusió dels
troncs supraaòrtics amb estranyes lesions del
fons d’ull. Un ajudant seu japonès, Okuda, els
informà que al Japó la malaltia ja era coneguda
des que Mikito Takayasu, un professor d’oftal-
mologia, havia descrit les mateixes manifesta-
cions oculars l’any 1905. Caccamise cregué que
aquest era el primer cas descrit fora del Japó i
començà a parlar de la malaltia de Takayasu. Un
any abans de les observacions de Caccamise,
Shimizu y Sano havien reunit les característiques
clíniques de l’arteritis de Takayasu i descrigueren
l’anomenada “malaltia sense pols”14.

S’havia avançat Takayasu en descriure la sín-
drome de Martorell-Fabré? El propi Martorell12,
primer, i després Alonso15 i Planas16 han explicat
tot aquest embolic. En realitat, Takayasu només
havia descrit les manifestacions oculars d’una
dona de 21 anys que tenia “estranyes anastomo-
sis en el fons d’ull” en una reunió de la Societat
Japonesa d’Oftalmologia celebrada l’any 1905.
En aquesta mateixa reunió, Onishi i Kagosha
varen aportar altres casos i assenyalaren que els
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Els epònims

Signe de Pedro Pons. A l’espondilitis melitocòccica, focus destructiu a l’angle anterosuperior d’una o
més d’una vèrtebra (principalment lumbars)1; epifisitis de l’angle superior d’una vèrtebra que hom
observa en casos d’espondilitis melitocòccica crònica2. Signe radiogràfic característic de l’espondili-
tis melitocòccica, conegut també com signe de Pedro Pons-Soriano3.

Esplenomegàlia gastrorràgica hemocitopènica de Pedro Pons. Síndrome bantiana més freqüent als
nostres dies1.

Agustí Pedro i Pons.
Els epònims de Pedro Pons

cenciatura, i fins que va obtenir la càtedra, va
mantenir una intensa activitat i es va formar tant
teòricament com en la pràctica a l’Hospital de la
Santa Creu6.

Va fer oposicions (quatre en un any i mig: a
Madrid, dues a Barcelona i a Cadis) a diverses

càtedres de Patologia Mèdi-
ca, la quarta de les quals, per
una plaça de Barcelona, va
guanyar. Tenia 28 anys. Va
deixar llavors l’Hospital de la
Santa Creu i va ocupar un
servei del Clínic. Coincidint
amb l’entrada de Pedro Pons
a la Facultat de Medicina van
començar a produir-se, enca-
ra que lentament, certes
transformacions que van por-
tar guanys evidents, amb un
balanç històric favorable, i que
es van dur a terme per part de
la que Cid4 anomena “gene-
ració de professors del trenta-
dos” (entre altres, en forma-
ven part, a més de Pedro

Pons, Trias Pujol, Bellido, Nubiola i Gil Vernet). 
En la seva primera etapa, Pedro Pons compar-

tí l’ensenyament de la Patologia i Clínica Mèdica

Agustí Pedro i Pons, l’home

Agustí Pedro i Pons (Figura 1) va néixer a
Barcelona el 9 de maig de 1898; era el cinquè fill
(el més petit) d’una família de classe mitjana, pro-
pietària d’un comerç, que tenia una gran sensibi-
litat artística. Naturalista pre-
coç, i amb dificultats amb les
matemàtiques, acabà el bat-
xillerat el 1914 i entrà a la
Universitat decidit a estudiar
medicina, com alumne lliure,
la qual cosa va fer que el perí-
ode universitari de Pedro
Pons es desenvolupés majo-
ritàriament fora del marc ofi-
cial4. Tot i que la Facultat era
al carrer Casanova, ell seguia
moltes de les activitats del
vell Hospital de la Santa
Creu. Es va llicenciar el 1919;
entre els mestres que més
influència li van deixar desta-
quen Francesc Esquerdo i
Francesc Ferrer i Soler-
vicens5. La seva tesi doctoral, presentada poc
després, portà per títol La enfermedad de Banti y
los síndromes esplenomegálicos. En acabar la lli-

Figura 1. Agustí Pedro i Pons (1898-1971).

Eponimia.qxd  25/2/04  17:33  Página 59



Agustí Pedro i Pons. Els epònims de Pedro Pons

-60-

Agustí Pedro i Pons: la seva obra 
dins la medicina catalana

Agustí Pedro i Pons va ésser catedràtic de
Patologia i Clínica Mèdiques de la Universitat de
Barcelona durant més de 40 anys: des de l’any
1927 al 1968; durant aquell període es va con-
vertir en el professor més destacat en aquest
camp5. Després d’uns primers anys, previs a la
Guerra Civil, amb un paper menys important tot
i els grans canvis que es van viure en l’ensenya-
ment, Pedro Pons passà a ésser el cap més visi-
ble i representatiu de la medicina catalana, aca-
bada la guerra, i sobretot a partir de 1943 en
morir Ferrer i Solervicens.

Era un metge clínic insuperable. L’exercici de
la medicina era per a ell una autèntica passió. Tot
i tenir en compte els aspectes terapèutics, se
sentia especialment atret pel vessant diagnòstic,
sobretot en els casos més difícils. Alguns aspec-
tes influïen en la seva excepcional habilitat diag-
nòstica: considerava indispensable fer bé la his-
tòria clínica (la feia ell mateix parlant tant com fos
necessari amb el pacient), era un virtuós de la
semiologia (havia adquirit aquest virtuosisme en
els seus anys de formació amb gran constància
i dedicació), tenia una exquisida capacitat per
escollir quin era el signe o la dada guia i quins
eren irrellevants, destacava la seva ponderació a
l’hora d’emetre el pronòstic i, a més, admetia la
possibilitat d’equivocar-se6, la qual cosa demos-
trava que era un gran metge. Dominava l’explo-
ració neurològica (era colpidor com simulava les
diverses marxes davant dels seus alumnes9) i
auscultava sempre sense fonendoscopi, obte-
nint sovint una informació sorprenent. Tenia una
gran capacitat per destriar el que és fonamental
del que és superflu i era tanta la prioritat que
donava al sentit comú que es permetia menys-
prear fins i tot dades precises de laboratori si no
encaixaven en el seu raonament molt sòlid i con-
sistent. En el seu entorn, expliquen els seus dei-
xebles, tothom se sentia bé; és lògic, per tant,
que en aquest ambient s’engendrés una notable
voluntat de col·laboració i un important poder
d’atracció que possibilitava el treball en equip9.

Corbella5 li reconeix un especial significat
dins la medicina catalana que divideix en vàries
parts: a) magnífic docent de patologia mèdica

amb Ferrer i Solervicens i, el 1932, va iniciar la publi-
cació dels Anales de la Clínica Médica A. Uns anys
més tard, el 1943, fundaria, amb Ramon Sarró, la
revista Medicina Clínica. Aquell mateix any morí
Ferrer i Solervicens, i Pedro Pons quedà com el cap
indiscutible de la medicina interna a Catalunya5. De
1954 a 1957 fou degà de la Facultat de Medicina.
Va ser president de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques des del 1939 fins el 1958 i president de
la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona des
de 1957 fins la seva mort, el 1971. El 1969 va
ingressar a la Real Academia Nacional de Medicina,
essent el primer català no resident a Madrid que en
formava part, el seient que ocupà era el que havia
deixat vacant el Dr. Carlos Jiménez Díaz7. A més de
Medicina Clínica, fou fundador i director d’una altra
revista barcelonina: Revista Española de
Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares y
codirector de dues de Madrid: Progresos de
Terapéutica Clínica i Progresos de Patología
Clínica5. Va col·laborar en  molts congressos i reu-
nions científiques i en va presidir també molts. 

El 9 de maig de 1968 es va jubilar de la càte-
dra, si bé en va continuar al front fins a finals de
setembre (el darrer dia del mes de setembre, en
acabar la ronda de visita es va acomiadar com
cada dia: “Bon dia, senyors, fins demà”)7. Però,
de fet, no es va jubilar mai. L’endemà, el dia 1
d’octubre, es va incorporar a la Residència de la
Vall d’Hebron com a cap d’un nou departament
amb noves il·lusions i reptes.

El 1969, entusiasmat per la idea de la creació
de la primera Universitat Catalana d’Estiu en va
acceptar la presidència d’honor8 i en va fer la
conferència de clausura amb el títol “Homes i
fets de la medicina catalana”.

Va morir a Barcelona el 27 de març de 1971.
Havia passat visita, com cada matí, als malalts
ingressats al departament de Medicina Interna a
la Vall d’Hebron, a la tarda havia atès els pacients
de la seva consulta del carrer Mallorca i aquell
capvespre havia presidit la sessió ordinària a la
Reial Acadèmia. Va morir durant la nit d’un infart
miocardíac, com ell havia desitjat: després d’a-
cabar la jornada de treball habitual, de forma
ràpida i silenciosa7. 

Va deixar gran part dels seus béns a la
Universitat de Barcelona, amb la constitució de
la fundació universitària que porta el seu nom.
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molts anys i disposava, a més, de molt material
microgràfic, va editar la monografia: Esple-
nomegalias gastrorrágicas hemocitopénicas
(que donaria lloc a l’epònim). Aquesta monogra-
fia, publicada com a discurs d’ingrés a la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona4, sobre-
passava el nivell d’una simple recopilació11. En
ella demostrava que aquests tipus d’espleno-
megàlies conformaven una síndrome, un con-
junt de lesions que compendien una espècie
morbosa. Així, Pedro Pons afirmava que les
esplenomegàlies gastrorràgiques hemo-
citopèniques no eren una afecció purament
esplènica, ja que, tard o d’hora, com a síndrome
politòpica, pot afectar altres òrgans, entre ells, el
fetge. 

El 1894, Banti havia descrit una espleno-
megàlia amb cirrosi que molt aviat fou conegu-
da com “malaltia o síndrome de Banti” (esple-
nomegàlia congestiva, secundària a hiperten-
sió portal, amb ascites, anèmia, trombocitopè-
nia, leucopènia i hemorràgies digestives3).
Pedro Pons es plantejà científicament l’existèn-
cia de la malaltia de Banti; estudià els símpto-
mes i les malalties relacionades amb aquesta
síndrome, i ja el 1925 (molt abans de la publi-
cació de la monografia –val la pena recordar
que la seva tesi ja tractà sobre la malaltia de
Banti i les esplenomegàlies–) posà de manifest
la influència recíproca que hi ha entre la melsa
i el fetge en aquest procés patològic, concre-
tant l’existència d’esplenomegàlies gastrorràgi-
ques, que afirmava es basen en dos fets prin-
cipals, la presència de tumoració esplènica i
d’hemorràgies gàstriques en les quals, a més,
predominen la congestió i la hiperplàsia pulpar
en lloc de la fibrosi que es dóna en la malaltia
de Banti4. L’esquematització dels factors etio-
lògics, de les alteracions anatomopatològiques
localitzades als vasos i en el parènquima hepà-
tic, i de les manifestacions clíniques van fer que
aquesta monografia fos considerada un dels
textos més rellevants en aquesta àrea d’inves-
tigació11. Pedro Pons, així, deixà entreveure l’e-
xistència d’alteracions morboses complemen-
tàries que s’allunyaven de les descripcions
esquemàtiques sistematitzades en la gran
majoria dels tractats de patologia mèdica de
l’època.

(d’oratòria extremadament brillant –les seves
classes eren autènticament magistrals–, era a
l’hora un virtuós de la docència de la pràctica
clínica al costat del pacient); b) va desenvolupar
una important tasca assistencial, tant a les sales
de la Clínica Mèdica A (fonts d’ensenyament
pràctic), com en els dispensaris (font de creixe-
ment de les especialitats) o als laboratoris del
Clínic i, després de la seva jubilació el 1968, diri-
gint el departament de Medicina Interna de la
Residència de la Seguretat Social a la Vall
d’Hebron; també fou important la tasca a la
seva consulta privada i, molt especialment, com
a consultor; c) les publicacions que va impulsar
foren del més alt nivell: a més de les revistes ja
esmentades, destaquen especialment el
Tratado de Patología y Clínica Médicas (obra
col·lectiva d’autors catalans, en sis volums, edi-
tada a partir de 1950 i que va ésser obra de
consulta, d’estudi i de referència durant més de
30 anys) i una sèrie de monografies; d) la seva
influència i el seu impuls varen ser decisius en la
creació de l’Escola d’Hematologia el 1967 (un
cop creada va delegar-ne la direcció en la per-
sona del Dr. Farreras)10; e) va formar molts dei-
xebles (més d’una dotzena arribaren a catedrà-
tics); i f) la seva activitat relacionada amb dife-
rents organismes i organitzacions (càrrecs uni-
versitaris, acadèmics, en societats, etc.).

Home d’un sentit clínic excepcional, Pedro
Pons era un gran expert en malalties infeccioses
i tenia predilecció per l’estudi de malalts pneu-
mològics, neurològics i reumatològics10. Com
investigador, entre les seves aportacions més
importants cal citar les relatives a la brucel·losi,
l’endocarditis lenta, la cirrosi hepàtica, la hiper-
tensió portal, la malaltia de Hodgkin i les
col·lagenosis; va saber, a més, impulsar en el si
de la seva escola una important productivitat
científica6.

Els epònims de Pedro Pons

L’esplenomegàlia gastrorràgica 
hemocitopènica de Pedro Pons

L’any 1948, Pedro Pons, que havia reunit les
observacions clíniques acumulades durant
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Pedro i Pons, bibliòfil, 
amant del teatre i de la cultura

Tot i que la seva vocació vers la medicina era
absoluta, tenia un gran interès per diferents activi-
tats humanístiques. Així, Pedro Pons era un gran
lector i un gran bibliòfil (la seva biblioteca –d’uns
onze mil volums– la va donar, a la seva mort, a
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya
–llibres de medicina– i a la Biblioteca de Catalunya
–en forma de col·lecció–). Considerava els llibres
com la seva principal riquesa i visitava freqüent-
ment el Mercat de Sant Antoni (els comerciants li
van fer un homenatge el 1969) per tal d’aconse-
guir els millors exemplars (primeres edicions,
bones enquadernacions...). A més dels llibres de
medicina, tenia un gran interès i era col·leccionis-
ta de documentació sobre el folklore català i bar-
celoní i, molt especialment, sobre els barris de la
seva ciutat. Va ser també un gran col·leccionista
de premsa (va participar en la publicació de l’obra
“Història de la premsa catalana”)8. 

Era també un gran amant del teatre. De petit ja
havia viscut amb força el gust pel teatre que tenien
els seus pares. A la Clínica Mèdica A va estimular
la realització de representacions teatrals que por-
taven a terme els seus membres. Va participar
activament i va donar suport a nombrosos actes:
interpretacions al Teatre Romea de teatre català,
creació del grup Amics de Guimerà, creació d’un
Institut d’Estudis Guimeranians i de la Comissió
Pro-monument a Guimerà, etc8. La seva tasca de
mecenatge va ser importantíssima per evitar la
desaparició del Teatre Romea6 en uns moments
molt difícils per al teatre català.

El signe de Pedro Pons

L’estudi de les febres de Malta va ser un dels
camps en què Pedro Pons va centrar la seva
atenció. El seu interès per aquesta malaltia respo-
nia al desig de cercar el concepte d’unitat orgàni-
ca, en les manifestacions clíniques, mitjançant el
contingut etiopatològic4. Va incidir, a més, en l’e-
pidemiologia de la malaltia (aspecte poc estudiat
en aquells temps al nostre país), constatant que
es tractava d’una malaltia relativament freqüent
en l’àrea mediterrània. A més d’exposar les seves
observacions sobre les particularitats que presen-
ten els diferents tipus de brucel·losi (va aclarir les
diferències entre els productes portadors del
gènere caprí i el dels bòvids, i va observar la pos-
sible participació dels porcs a través de l’avorta-
ment epizoòtic), va incidir i aprofundir especial-
ment en les seves complicacions i seqüeles. 

En un article titulat “Espondilitis melitocócica”
(“el signe de Pedro Pons” en fa referència: focus
destructiu –epifisitis– a l’angle anterosuperior
d’una o més d’una vèrtebra, principalment lum-
bars, que hom observa en casos d’espondilitis
melitocòccica crònica) va advertir, per primera
vegada en aquestes latituds, de la freqüència de
l’espondilitis durant la declinació dels cicles
febrils o en fases de completa apirèxia; a més, va
deixar constància que, tot i que els dolors i la rigi-
desa vertebral són les manifestacions més cons-
tants, no és gaire estrany que es presentin paro-
tiditis o orquitis. Pedro Pons establí el polimorfis-
me clínic de les melitensis, mèrit indiscutible si
tenim en compte que transcorria el primer terç
del segle XX.
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Els epònims

Síndrome de Piulachs-Hederich. Epònim emprat per designar un dolor còlic abdominal sobtat causat
per una distensió gasosa sobtada idiopàtica del còlon1.

Signe del pinçament del flanc de Piulachs. Amb el dit polze per sobre i per dintre de l’espina ilíaca i
els altres dits a la fossa lumbar, s’abraça el flanc del pacient. En cas d’apendicitis aquesta maniobra
provoca dolor i defensa parietal que impedeix el tancament de la mà2.

Pere Piulachs i Oliva.
Els epònims de Piulachs

a una plaça de metge de guàrdia del Servei d’Ur-
gències de l’Hospital Clínic de Barcelona, on va
començar a desenvolupar la seva tasca i la seva
formació quirúrgica fins que, a mitjan 1938,
durant la Guerra Civil, va ésser detingut,  primer
en un vapor i després al castell de Montjuïc4. 

El 1940 es doctorà amb la tesi La peritonitis
biliar sin perforación, obte-
nint el premi extraordinari3.
Aquell mateix any guanyà la
Càtedra de Patologia i Clíni-
ca Quirúrgiques de Santiago
de Compostel·la. En relació
amb aquestes oposicions de
1940, les primeres després
de la Guerra Civil5, el profes-
sor M. Bermejillo explica6

que un dels membres del tri-
bunal, el professor Laureano
Olivares, al final de cadascu-
na de les quatre primeres
proves li va dir, referint-se a
Piulachs: “Sí, está bien ente-
rado y ajustado en los temas
e información, pero ¡tiene
una entonación y dicción tan

catalana!”, però, tot i això, en acabar el cinquè
exercici, el mateix Olivares no va dubtar en dir-li:
“Nunca he conocido a compañero que sepa

Pere Piulachs i Oliva, l’home

Pere Piulachs i Oliva (Figura 1) va néixer a
Barcelona el 1908. El seu pare era un industrial
amb negocis relacionats amb la construcció; tot
i l’interès d’una part de la família per tal que
seguís el negoci familiar, un cop acabat el batxi-
llerat als maristes de
Barcelona, es va decantar
–amb el recolzament de la
seva mare– pels estudis de
medicina, que va cursar a la
Universitat de Barcelona, on
es llicencià el 1931 amb un
expedient brillantíssim. 

Tenia un germà més jove,
Jaume, que va seguir durant
un temps el negoci de la
família però que ja abans de
la Guerra Civil va ingressar a
la Companyia de Jesús, on
va ocupar diferents càrrecs
al llarg de la seva vida3. Va
morir sobtadament un dia de
Nadal quan anava a celebrar
missa; el seu germà Pere li
dedicaria alguns dels seus més sentits poemes. 

La seva inclinació cap a la cirurgia ja des d’un
principi el va dur a presentar-se a oposicions per

Figura 1. Pere Piulachs i Oliva (1908-1976).
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seves habilitats d’observació i exploració (veure,
escoltar, sentir, palpar, olorar...) del pacient.

Va crear una Escola de Cirurgia on es van for-
mar destacats cirurgians i va ser degà de la
Facultat de Medicina de Barcelona5. La seva
tasca docent el va dur a publicar un primer llibre
de “Lecciones de patología quirúrgica” (1948),
del que n’era autor únic, i que amb els anys
(1955) es va convertir en cinc volums i va consti-
tuir un tractat de cirurgia únic en aquella època
que va marcar una fita en l’ensenyament i l’apre-
nentatge de la cirurgia, especialment pels met-
ges de parla hispana.

Va publicar altres llibres. Shock traumático,
Pancreopatías agudas, Esplenectomía en las
anemias hemolíticas i Úlceras de las extremida-
des de origen vascular en són alguns exemples.
El 1956 va publicar, en anglès, un extens llibre
Ulcers of the legs, que va prologar Rudolph
Matas (cirurgià de Nova Orleans d’origen català,
que també va originar alguns epònims) poc
abans de morir. Amb alumnes i col·legues va
publicar també diverses obres; en destaquen
Heridas vasculares, Tromboflebitis autóctonas
de las extremidades superiores, Adenitis mesen-
térica aguda i Enfermedades del tiroides. Va reu-
nir els treballs de la seva clínica quirúrgica i els
publicà, en set volums, amb el títol Anales de la
Clínica de Patología Quirúrgica. Va col·laborar
també en l’escriptura de molts altres llibres, tant
de cirurgia com d’altres àrees mèdiques, com
ara la Enciclopedia médico-quirúrgica Salvat y la
Historia universal de la medicina, aquesta última
dirigida per Pedro Laín Entralgo. Va publicar més
de 200 treballs, amb moltes aportacions originals
a la cirurgia3. El 1974, la monografia “Repercus-
sió enzimàtica de l’agressió”, escrita amb A.
Corominas, R. Balius i el seu fill, X. Piulachs, li
valgué l’obtenció del premi “Joaquim i Antoni
Trias i Pujol” a la millor obra d’investigació escri-
ta en català. Abans, el 1972, havia obtingut el
Premi de Cirurgia “Pere Virgili” 5.

Un dels seus treballs8, publicat amb H.
Hederich a Acta Médica Hispánica el mes de
febrer de 1947 (Figura 2), va donar lloc al que es
coneix com a “síndrome de Piulachs-Hederich” 1.
Aquest treball portava per títol La dilatación
aguda del colon, complicación del dolicomega-
colon. Comença aquest article dient: 

más patología quirúrgica y médica, y fisiología,
bioquímica, anatomía y de otros diversos sabe-
res. La Cátedra se la daremos en buena justicia”.
El sisè exercici va ésser immillorable i Piulachs va
obtenir la Càtedra per unanimitat del tribunal.

Passà després a Saragossa (1941) i a Bar-
celona, per concurs de trasllat, on s’incorporà el
mes de gener de 1943 i detingué la mateixa
càtedra fins la seva mort el 19764. Quan va tor-
nar a Barcelona va cobrir de manera definitiva la
càtedra de la Clínica Quirúrgica B; el 1946 es va
fer càrrec també de la Clínica Quirúrgica A, fins
que el 1952 el doctor Ramon Arandes i Adan,
que era professor ajudant amb el doctor
Piulachs, va guanyar la càtedra per oposició,
ocupant-la fins la seva jubilació el 1982. Durant
un temps, Pere Piulachs va acumular també la
tercera quirúrgica, la C, quan es va jubilar el doc-
tor Josep Maria Bartrina el 1948; aquesta càte-
dra, al front de la qual hi hagué durant molts anys
el doctor Romà Julià i Bonet, com a professor
auxiliar primer i com a encarregat després, no es
va omplir en propietat fins l’any 1967, amb l’arri-
bada del doctor Cristóbal Pera. Piulachs portava
el servei i la càtedra de forma molt personal, amb
tota l’autoritat i el pes d’un professor “clàssic”;
explicava bé, operava bé i manava molt, cons-
cient de la seva superioritat. La seva activitat
com a cirurgià fou molt intensa; tenia, a més, una
fortalesa física que li ho permetia7.

Pere Piulachs, cirurgià

Pere Piulachs va ésser un gran cirurgià. Es va
dedicar especialment a la cirurgia abdominal, la
del coll i la vascular. Els qui el conegueren desta-
quen la seva prodigiosa memòria, els seus
coneixements d’anatomia, la seva habilitat
manual, els seus gests mesurats i exactes i la
cura que tenia pels aspectes tècnics i fins els
últims detalls en totes les intervencions3. També
en destaquen la seva capacitat pedagògica, que
va demostrar durant els 34 anys a la càtedra de
Barcelona; a més de les lliçons magistrals, va
sentir sempre una especial preferència per la
“presentació de malalts”, ja que estava conven-
çut que els estudiants havien d’aprendre amb el
malalt al davant per tal de desenvolupar les

Eponimia.qxd  25/2/04  17:33  Página 66



EPONÍMIA MÈDICA CATALANA. ELENA GUARDIOLA I JOSEP-ELADI BAÑOS

Q
U

A
D

E
R

N
S

 D
E

 L
A

 F
U

N
D

A
C

IÓ
 D

R
. 

A
N

T
O

N
I 

E
S

T
E

V
E

  
N

º 
1

-67-

Se propone como tratamiento equivalente al
lavado gástrico, la introducción de una sonda de
Faucher, con un dispositivo a modo de émbolo,
que permite la aspiración y vaciamiento del con-
tenido cólico.

Por la situación supraumbilical del meteoris-
mo, que responde a la preferente dilatación del
colon transverso, puede ser confundido con una
dilatación aguda gástrica; el sondaje gástrico
resuelve las dudas.

Se diferencia de las crisis de torsión sigmoi-
dea, por no ofrecer obstáculo a la penetración
de la sonda y a la entrada del enema opaco”.

Piulachs va tenir un paper destacat en diver-
ses societats; així, va ésser president de la
Asociación Española de Cirujanos9, de la Societat
de Cirurgia de la Mediterrània Llatina10 i de la
Societat Catalana de Cirurgia (1953-1961)11. Val
la pena recordar, però, que quan Piulachs va aga-
far la presidència d’aquesta darrera, després de
Joaquim Trias i Pujol, la Societat, després del
parèntesi de la guerra, no tenia aquest nom, sinó
que era la  “Asociación de Cirugía de la Academia
de Ciencias Médicas”; Piulachs, junt amb el lla-
vors secretari, Antoni Sitges i Creus, van pro-
moure l’antiga Societat, sense perdre el lligam
amb l’Acadèmia. El Govern Civil va aprovar la
continuació amb el nom de “Asociación de
Cirugía de Barcelona”, la sessió inaugural de la
qual es va celebrar el 24 de novembre de 1956.
L’any següent va aparèixer la publicació
“Barcelona Quirúrgica”, òrgan de la “Asociación”,
el 1958 es va arribar a cent socis i el 1960 es van
celebrar unes jornades per commemorar el
segon centenari del Real Colegio de Cirugía de
Barcelona. No va ésser fins la presidència de
Ramon Arandes i Aran (1971-1973) que es va
poder canviar novament el nom a “Sociedad
Catalana de Cirugía”; finalment, sota la presidèn-
cia d’Antoni Sitges i Creus (1977-1981) es va
aconseguir la catalanització del nom i es passà al
nom actual de Societat Catalana de Cirurgia,
nom que originalment s’havia aprovat en l’estatut
de creació de la Societat el 192711.

A Pere Piulachs li van concedir nombroses
distincions, entre d’altres, la Gran Cruz de
Sanidad3 i la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio10.
Fou membre de diverses societats mèdiques
internacionals, de l’Acadèmia de Medicina de

“Una complicación relativamente frecuente
del dolicomegacolon es la oclusión del vólvulo,
que asienta casi siempre a nivel del sigma. Frente
a esta oclusión, de causa mecánica, hemos
observado nosotros un tipo de oclusión dinámi-
ca, que aparece de modo súbito, con enorme
meteorismo, sin emisión de gases ni evacuación
de heces. Si se introduce una sonda gástrica por
el ano, se comprueba la permeabilidad del colon,
no existe obstáculo, al revés de lo que sucede en
la oclusión por vólvulo de sigma, en la que la
sonda se detiene a nivel del asa torsionada”

El resum que els propis autors fan del treball
diu (copiem textualment):

“Se señala una complicación hasta ahora no
descrita, del dolicomegacolon, que se denomina
dilatación aguda del colon.

Se trata de un cuadro de oclusión paralítica,
sin obstáculo, que aparece bruscamente. Se
considera homóloga a la dilatación aguda espon-
tánea de estómago, que se observa como acci-
dente paroxístico en individuos con megaestóma-
go. Se trataría, pues, de una crisis de hipersimpa-
ticotonía, desencadenada en un individuo que ya
habitualmente presenta una hipersimpaticotonía
localizada, cuya expresión es el dolicomegacolon.

Figura 2. Primera pàgina de l’article La “dilatación aguda del
colon”, complicación del dolicomegacolon, publicat per P.
Piulachs i H. Hederich a Acta Médica Hispánica (1947) 8, que donà
lloc a l’epònim “síndrome de Piulachs-Hederich”.
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nes on analitza el fenomen de la paraula en
general, l’actitud de l’home vers la ciència i la
poesia, les característiques del llenguatge cientí-
fic i del llenguatge poètic, i la convergència de
l’expressió científica i l’expressió poètica. 

El treball que va llegir en ingressar a la Real
Academia Nacional de Medicina, El sentido del
dolor, també n’és un exemple. Gran conversador
i gran coneixedor del llenguatge, el seu discurs
d’ingrés a la Sociedad de Médicos Escritores y
Artistas, el 1975, va tractar precisament d’un
tema que li agradava especialment: La etimolo-
gía de las palabras médicas3.

Va ésser també un destacat poeta. Amb el lli-
bre El viento encadenado va guanyar el Premi
Ciutat de Barcelona de poesia castellana. No va
poder veure publicat, però, el seu darrer llibre, de
poesies i versos per a nens, La luna salió del
campo, que es publicà pocs dies després de la
seva mort3. Una part de la seva obra poètica va
ésser publicada després de la seva mort. També
feia poesia humorística i era sabut, com explica
Corbella7, que en algun congrés de cirurgia els
versos, sense signatura d’autor, que es repartien
eren fets per ell i que el “Vate Apaceo” era el doc-
tor Pere Piulachs.

El doctor Pere Piulachs i Oliva va morir de
manera sobtada el 25 de març de 1976 a casa
seva a Barcelona, tot just quan anava a sortir per
anar cap a la Facultat de Medicina.

Barcelona (des del 1961), de la del Far de Sant
Cristòfor (des de 1964) i de la Real Academia
Nacional de Medicina. En aquesta última, va
prendre possessió del seu seient de numerari el
dia 4 de juny de 1974, ostentant la medalla
número 6 i succeint al doctor Agustí Pedro i
Pons12 (també al doctor Pedro i Pons li devem
alguns epònims, que tractem en un altre capítol
d’aquest llibre).

Pere Piulachs, humanista, escriptor, poeta

Pere Piulachs era un lector incansable –“Era
habitual verle en los restaurantes de Barcelona,
mientras comía, con los cuadernillos de un libro,
subrayando infatigablemente sus líneas” 3–. Tenia
interès no tan sols per la medicina, sinó que cul-
tivava també les humanitats, la filosofia i la litera-
tura. Era també un gran col·leccionista d’obres
d’art i tenia una col·lecció magnífica de talles
antigues7.

Aquest vessant humanístic es manifestà en
nombroses conferències i múltiples escrits, on
demostrava el seu domini de la paraula, que feia
servir de forma clara i precisa. Del 1961 és La
enfermedad y el enfermo (discurs d’ingrés a
l’Acadèmia de Medicina de Barcelona)5 i del
1964 el discurs d’ingrés a l’Acadèmia del Far de
Sant Cristòfor La palabra en la ciencia y en la
poesía, un extens assaig de més de cent pàgi-
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d’exercir la professió des de baix per sortir enda-
vant. Nogensmenys, un pacient agraït li finançà
una estada de formació a l’Inselspital de Berna, on
va ampliar estudis amb Wildbolz l’any 1932, i
també visità l’Hôpital Lariboisière a París on es

formà amb Félix Legue i
Georges Marion3. Però l’any
següent ja era de nou a
Barcelona i guanyà la plaça
de metge auxiliar del Servei
d’Urologia de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau. 

L’any 1941 fou important
per Puigvert, ja que es docto-
rà a Madrid i fou nomenat
metge ajudant. Tres anys
després fundava la revista
Archivos Españoles de Uro-
logía amb Martínez-Piñeiro i
Pérez Castro; l’any 1951 la
seva capacitat professional
fou reconeguda amb el
nomenament de director del
Servei d’Urologia de l’Hos-

pital de la Santa Creu i Sant Pau. Puigvert procedí
a la seva reorganització fins convertir-lo en l’Institut
d’Urologia, que també passà a dirigir (1953)9.

Antoni Puigvert i Gorro, l’home 

Antoni Puigvert i Gorro (Figura 1) va néixer a Santa
Coloma de Gramenet el 26 d’abril de 1905, fill
d’un metge nascut a Seròs, al Segrià. Estudià
Medicina a la Universitat de
Barcelona on es llicencià l’any
19287. A la facultat fou alum-
ne intern del catedràtic d’a-
natomia i professor d’urologia
Manuel Serés i Ibars (1888-
1928), amb qui es va iniciar
en l’especialitat. Serés era un
home jove que, amb 34 anys,
va arribar com a catedràtic a
Barcelona i que havia estudiat
urologia a París. Serés tenia
bons contactes polítics a l’è-
poca, i l’any 1924 fou nome-
nat degà de la Facultat de
Medicina de Barcelona pel
govern de Primo de Rivera8.
Malauradament, va morir pre-
maturament d’una greu afec-
ció renal, i Puigvert es va quedar sense mestre i
protector. Per alguna raó no es va entendre amb el
nou catedràtic, Salvador Gil i Vernet, i va haver
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Els epònims
Operació o intervenció de Puigvert. Uretrocistorràfia intravesical1, utilitzada habitualment en les infec-

cions tuberculoses de l’aparell urinari (gairebé no s’empra actualment)2. Suposava la reimplantació de
l’urèter en la bufeta urinària afecta de tuberculosi. Segons Díaz-Rubio3, cal anomenar també opera-
ció de Puigvert la nefrectomia parcial que l’uròleg aconsellà inicialment per al tractament de la litiasi.

Megacaliosi o malaltia de Puigvert. Malaltia dels calzes renals descrita per Puigvert l’any 19634,5 amb
dilatació i deformació de totes les cavitats calicilars, amb la pelvis renal poc o gens alterada i el parèn-
quima cortical del ronyó normal; només hi ha disminució medul·lar en el seu volum i alteració en la
seva forma, fet que contribueix a l’augment de la cavitat calicilar6.

Figura 1. Antoni Puigvert i Gorro (1905-1990).

Antoni Puigvert i Gorro.
Els epònims de Puigvert
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urológica (1981) y Semiología medular del riñón.
Estudio clínico y radiográfico (1981). Puigvert
també és conegut per la invenció de nous instru-
ments quirúrgics com la sonda de Béniqué, la
bàscula per a la cirurgia prostatoperineal,3 la
xeringa per pielografia de 20 ml a propulsió amb
rosca i ajust especial per a les sondes ureterals
(coneguda com “sonda tutor de Puigvert” –un
altre epònim–), la pinça de branques desiguals, el
separador doble i la pinça de dissecció i sutura10. 

Puigvert fou honorat amb nombroses distin-
cions al llarg de la seva vida. El 20 d’abril de
1952 fou nomenat membre numerari de
l’Acadèmia de Medicina de Barcelona on pren-
gué possessió amb el discurs Tumores de vejiga;
evolución y fundamentos de clasificación anato-
mo-clínica, que fou contestat per Joaquim Trias i
Pujol. A més, rebé diverses condecoracions
espanyoles, com la Medalla d’Or al Mèrit del
Treball, l’Ordre Civil de Sanitat, les Grans Creus
de les Ordres d’Isabel la Católica i d’Alfonso X el
Sabio, la Medalla d’Or de Barcelona i la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Entre
els reconeixements estrangers destaquen la
Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur
(França) i les Grans Creus de les Ordres de Mayo
i del Libertador (Argentina), així com altres de
Brasil, Xile, Santo Domingo i Panamà. També fou
nomenat professor honorífic d’universitats
d’Argentina, Brasil, Xile, Califòrnia i Israel9. 

Puigvert fou un d’aquells personatges difícils
de trobar que de tant en tant apareixen a la
societat catalana. De fort caràcter, d’opinions
arrelades i, de vegades, polèmiques, exigent de
la feina ben feta, magnífic gestor, treballador d’i-
nacabables jornades, fou durant la seva vida el
que podríem anomenar un personatge política-
ment eclèctic. Les seves bones relacions amb el
règim franquista, fins l’extrem que el general
Franco va inaugurar la Fundació l’any 1966, no
impediren que Puigvert fos escollit diputat al
Parlament de Catalunya per Esquerra Repu-
blicana de Catalunya només onze anys després.
Tot un saber navegar en les difícils aigües de la
política per algú que era fonamentalment un pro-
fessional de la medicina.

Antoni Puigvert va morir a Barcelona el 18 de
maig de 1990 després de viure vuitanta-cinc
anys plens de treball i de realitzacions. 

Però Puigvert pensava en una obra encara
més gran i, finalment, l’any 1961 va crear la
Fundació Puigvert que comentem en una altra
secció d’aquest capítol. Des d’aquesta institució
realitzà una important obra docent en la formació
de nous especialistes en urologia, tant de dins
com de fora de l’Estat Espanyol. El reconeixe-
ment d’aquesta tasca li arribà l’any 1971 quan
fou nomenat catedràtic extraordinari d’Urologia
pel Ministeri d’Educació, adscrit a la recentment
creada Facultat de Medicina de la Universitat
Autònoma de Barcelona, que en aquests primers
temps estigué ubicada a l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau. 

L’activitat professional d’Antoni Puigvert fou
molt àmplia. De molt jove publicà obres de gran
interès com l’Atlas de urografía (1933), només
quatre anys després de la realització de la prime-
ra urografia al món, o “Tuberculosi renal” (1936-
37) que fou el número 103-104 de les
Monografies Mèdiques de l’Acadèmia. Altres lli-
bres importants foren Endoscopia urinaria (1939),
que li suposà rebre el premi Rubio de l’Academia
Nacional de Medicina de 1942 (Figura 2), La
tuberculosis genitourinaria (1941), Tratado de
urografía clínica (1944), Tuberculosis urinaria y
genital masculina (1958), Tratado de operatoria

Figura 2. Reproducció de la portada de l’obra de Puigvert publi-
cada l’any 1933.
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Puigvert contribuí a la creació de la Fundació amb
el producte de la venda de la seva clínica particu-
lar, la donació de la seva biblioteca i l’aportació
dels arxius de 64.000 històries clíniques9. L’any
1966 s’inaugurà el nou edifici amb la presència
de les màximes autoritats polítiques de l’època, i
l’any següent s’inicià una escola d’especialització
precursora del sistema MIR actual, on es forma-
ren nombrosos metges espanyols i llatinoameri-
cans. Amb visió de futur, Puigvert no dedicà la
institució només a la urologia, la va concebre com
un centre de tractament integral de les malalties
de l’aparell genitourinari, on també s’integraren
nefròlegs i andròlegs. 

La Fundació Puigvert nasqué amb la vocació
d’oferir el millor tractament possible per a les
afeccions que eren el motiu de la seva creació. El
seu creador podia tenir una personalitat discuti-
da, però no se li pot negar una gran dedicació a
la seva professió, així com un desig constant i
exhaustiu de fer que les coses rutllessin de la
millor forma possible. El prestigi assolit per la
Fundació des del principi, incrementat amb el
pas del temps, l’ha convertit en una de les insti-
tucions capdavanteres de la pràctica urològica
en l’àmbit internacional. Una vegada desapare-

La Fundació Puigvert

Aquesta institució és, sens dubte, la gran obra
de Puigvert, per la que va viure i treballar tota la
maduresa de la seva vida. Quan va ser nomenat
cap del Servei d’Urologia de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, Puigvert pensà en la
necessitat de crear un centre monogràfic dedicat
a les malalties urològiques. La seva idea era
ampliar i millorar l’Institut d’Urologia que havia
creat l’any 1943 a la seva clínica privada. Aquest
Institut tenia 38 llits, dels quals gairebé la tercera
part eren per a pacients amb limitats recursos
econòmics. El seu desig de traslladar-lo a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau fou final-
ment acceptat per la Molt Il·lustre Administració,
després de difícils negociacions. L’Hospital va
cedir el Pavelló de l’Assumpció, on ja estava ubi-
cat el Servei d’Urologia, que passà a denominar-
se Institut d’Urologia i, des de l’any 1954,
començà un programa de formació postgradua-
da per especialitzar-se en urologia, un precedent
del programa de MIR actual.

Finalment, la Fundació es creà a partir del
Servei d’Urologia de l’Hospital i d’un nou edifici
annex d’entrada pel carrer Cartagena (Figura 3)11.

Figura 3. La Fundació Puigvert dins del marc de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
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o d’un grup de calzes menors que conflueixen
en un de major, deguda a l’obstrucció del coll del
calze, amb la conseqüent acumulació d’orina i la
dilatació que l’acompanya. Aquesta retenció era
un dels elements per realitzar el diagnòstic dife-
rencial amb la megacaliosi. Després d’unes con-
sideracions sobre l’origen, la semiologia urogràfi-
ca i la conducta terapèutica, Puigvert acabava
escrivint: “En resum, hem d’entendre per mega-
caliosi la malformació calicilar generalitzada amb
distensió d’aquestes cavitats per aprimament
hipoplàsic medul·lar, sense modificació de la cor-
tical, ni alteració funcional del ronyó ni de la pel-
vis renal, i amb absència de retenció en amb-
dues cavitats”.4 L’entitat descrita per Puigvert
trigà algun temps en ser reconeguda i cal espe-
rar fins el 1973, quan el nord-americà Gittes
parla per primera vegada de malaltia de Puigvert
al món anglosaxó. Nogensmenys, aquesta pro-
posta no triomfà i l’entitat descrita es coneix com
congenital megacalyces, megacalyces o mega-
calicosis, aquest darrer un terme que modifica
lleugerament el proposat per Puigvert6. En
aquest cas, però, l’epònim no arribà a quallar,
sense que aquest fet tregui interès a l’observació
realitzada per l’uròleg català.

gut el seu fundador, aquesta continuïtat confirma
que Puigvert sabia escollir sense cap dubte els
seus col·laboradors entre els millors professio-
nals de cada àrea.

La megacaliosi o malaltia de Puigvert 

L’any 1963 Puigvert publicà a Medicina Clínica4

un article on analitzava el problema de la inter-
pretació i denominació de les dilatacions dels
calzes renals. Mitjançant els criteris radiològics,
distingia entre la “megacaliosi”, mal anomenada
hidronefrosi “intrarenal” segons ell, de la caliectà-
sia generalitzada o hidrocaliectàsia de l’hidrocal-
ze, del diverticle calicilar, nefrògen o pielògen, de
les cavitats residuals comunicants amb un calze
i del niu litògen calicilar. Després d’una revisió de
la literatura mèdica on mostrava la confusió exis-
tent, Puigvert proposà el terme “megacaliosi” per
anomenar les malalties calicilars, degeneratives o
hipoplàstiques, caracteritzades per un augment
en el nombre, grandària i volums dels espais cali-
cilars amb deformació d’aquests i sense ele-
ments obstructius que expliquin la seva aparició.
En canvi, la hidrocaliectàsia era la distensió d’un

Referències bibliogràfiques

1. Foz i Sala M, Llauradó i Miret E, Ramis i Coris J, coordinadors. Diccionari enciclopèdic de medicina. 2ª ed. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 2000; 1310.

2. Diccionario terminológico de ciencias médicas. 12ª ed., reimpressió ampliada. Barcelona: Salvat Editores, S. A., 1990;
822. 

3. Díaz-Rubio M. 100 médicos españoles del siglo XX. Madrid: You & Us, 2000. 
4. Puigvert A. Megacaliosis: diagnóstico diferencial con la hidrocaliectasia. Med Clin (Barc) 1963; 41: 294-302.
5. Puigvert A. La megacaliosis: disembrioplasia de las pirámides de Malpighio. Rev Clin Esp 1963; 91: 69.
6. Vela Navarrete R. La megacaliosis o enfermedad de Puigvert. Rev Clin Esp 1981; 163: 431-433.
7. Gran Enciclopèdia Catalana. Volum 9. 2ª ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1987: 308. 
8. Corbella J. Història de la Facultat de Medicina de Barcelona 1843-1985. Barcelona: Fundació Uriach 1838; 1996; 211. 
9. Anònim. Antoni Puigvert Gorro 1905-1990. Rev Real Acad Med Barc 1991;  6: 55-56. 

10. Enciclopedia biográfica española. Barcelona: J. M. Massó, 1955; 443-444. 
11. Raventós J, Garcia A, Piqué C. Història de la medicina catalana sota el franquisme i les seves conseqüències. Barcelona:

Hacer, 1990.

Eponimia.qxd  25/2/04  17:33  Página 74



infants no rebien una atenció quirúrgica correcta.
Va fer coneixença i amistat amb Joan Córdoba i

Rodríguez, un dels profes-
sors auxiliars de la Càtedra
de Pediatria, i ambdós es
feren conscients de la
necessitat d’una cirurgia pe-
diàtrica. Amb aquest objec-
tiu van crear una clínica d’in-
fància, el primer servei de
cirurgia infantil, en una torre
al carrer dels Madrazo de
Barcelona. Però les coses
no van anar com volien, ja
que no es podien aplicar
automàticament al nen els
principis apresos per la cirur-
gia de l’adult. Conscient d’a-
questa situació, Roviralta ini-
cià una sèrie d’estades en
centres de París, Munic,

Berlín, Viena i Bolonya, on va obtenir els conei-
xements bàsics per resoldre els problemes qui-
rúrgics dels nens3.

Emili Roviralta i Astoul, l’home

Emili Roviralta i Astoul (Fi-
gura 1) nasqué a Barcelona
el 3 d’abril de 1895 i es lli-
cencià en Medicina a la
Universitat de Barcelona als
22 anys. La seva vocació
quirúrgica fou molt precoç i
ja fou alumne intern de cirur-
gia sota la direcció de
Morales Pérez i, després, de
Joaquim Trias i Pujol. Al ser-
vei d’aquest també hi havia
Joan Puig Sureda, amb qui
mantindria una gran amistat
que marcaria la seva vida
professional3. 

L’interès de Roviralta per la cirurgia pediàtrica
nasqué de la proximitat del Servei de Cirurgia
amb el de Pediatria i de l’observació que els
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Els epònims

Síndrome de Roviralta. Estenosi pilòrica hipertròfica combinada amb una hèrnia d’hiatus (ectòpia gàs-
trica), que es manifesta en forma de vòmits immediatament després del part, sense l’interval lliure que
caracteritza a les estenosis pilòriques; també se la coneix amb el nom de síndrome frenopilòrica1.

Ectòpia gàstrica parcial de Roviralta. Hèrnia hiatal congènita deguda, principalment, a la curtedat de
l’esòfag. És una de les causes freqüents de vòmits; el reflux gastroesofàgic pot provocar ulceracions
i anèmia2.

Tècnica de Duhamel-Roviralta-Casasa. Utilitzada fonamentalment en el tractament dels aganglionis-
mes còlics totals, consisteix en l’exclusió simple del sector intestinal desinnervat i l’extirpació diferida
d’aquest segment dos o tres anys després3.

Figura 1. Emili Roviralta i Astoul (1895-1987)2.

Emili Roviralta i Astoul.
Els epònims de Roviralta 

“El lactant i el nen no han de tractar-se 
com si fossin homes diminuts”

W. E Ladd i R. E. Gross
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Société de Chirurgie de Paris on descrivia la neu-
rectomia perifèrica que fou practicada durant anys
per un altre metge il·lustre de l’Institut Policlínic,
Fernando Martorell5 (a qui també dediquem un
capítol en aquest llibre). Aquesta ponència fou
recollida en el llibre La neurectomia en els tras-
torns circulatoris perifèrics dels diabètics (1935)6.

Però tornem a la cirurgia pediàtrica, la gran
vocació de Roviralta. En els anys següents a la
creació de l’Institut Policlínic, publicà un gran
nombre de treballs dedicats a difondre el conei-
xement sobre malalties pediàtriques d’atenció
quirúrgica i a canviar les actituds terapèutiques
en aquestes situacions. Exemples d’aquests tre-
balls foren “La cirurgia abdominal del nen” publi-
cada l’any 1934 com Monografia Mèdica núme-
ro 81 de l’Acadèmia7 i, en col·laboració amb
Badosa i amb Gallart Esquerdo, El abdomen qui-
rúrgico en el niño (1946)8. El seu interès pels
vòmits dels lactants el portaren a escriure El lac-
tante vomitador (1950)9 que fou publicat en fran-
cès com Les vomissements du nourrisson:
étude critique, diagnostic étiologique, indications
thérapeutiques (1952), un fet prou extraordinari
per l’època (Figura 3). L’any 1953 publicà La
ectopia gástrica parcial en el niño en col·labora-
ció amb Joan Picañol i Jaume Suñol10. Ambdues
obres es convertiren en les més importants de
Roviralta, encara que més endavant en publicà

L’any 1925 s’esdevingué un fet important per
a la vida professional d’en Roviralta: la creació de
l’Institut Policlínic, conegut més endavant com
Clínica Plató (Figura 2). La història d’aquesta ins-
titució és un bon reflex de l’evolució de la medi-
cina catalana i ha estat acuradament explicada
en una publicació recent3. Per a Roviralta supo-
sà l’associació amb quatre metges de gran pres-
tigi, –Puig Sureda, Gallart i Monés, Raventós i
Bordoy i Codina i Altés– i, a més, fou nomenat
secretari de la societat. Suposà la possibilitat
que la cirurgia pediàtrica entrés com especialitat
reconeguda en un centre mèdic important. Tot i
això, un sector de pediatres no va acceptar les
iniciatives de Roviralta de bon grat. A això hi con-
tribuí, sens dubte, la resistència al canvi tradicio-
nal en molts col·lectius professionals, però
també els àcids escrits de Roviralta on criticava
la ignorància i la falta de rigor i de preparació
d’alguns metges de l’època3. 

La tasca de Roviralta no es limità a la cirurgia
pediàtrica. En els primers anys, també va fer
notables aportacions a àrees poc desenvolupa-
des de la medicina com la cirurgia vascular. En
aquest sentit, publicà l’any 1933 un treball on
esmentava que havia practicat, sense èxit, una
neurectomia per tractar la gangrena diabètica4.
Dos anys després, presentava una ponència
sobre la malaltia de Bürger al Congrés de la

Figura 2. L’ Institut Policlínic de Barcelona (1925), avui Clínica Plató, on Emili Roviralta realitzà gran part de la seva vida professional2.
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activitats de la Societat l’any 19453. La seva acti-
vitat fou reconeguda per nombroses mencions,
entre les que destaquen el nomenament de soci
d’honor de la Societat Catalana de Pediatria,
acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, soci de mèrit de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, soci d’honor
de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica i
membre de diverses societats com la Société de
Pédiatrie de Paris, l’Acadèmie Française de
Chirurgie, la British Association of Pediatric
Surgeons i de les societats de Brasil, Argentina i
Equador13.

En els seus darrers anys, Roviralta abandonà
l’exercici de la professió, però encara l’any 1985
publicava un article14 on explicava com s’havia
iniciat la cirurgia pediàtrica a Espanya en con-
trast amb la versió que s’havia presentat en una
reunió de la Sociedad Española de Cirugía Pe-
diátrica. Seria el seu darrer escrit. Una arterios-
clerosi obliterant que patia li produí una gangre-
na de la qual no es recuperà i morí a la “seva”
Clínica Plató l’any 1987. A la necrològica, el seu
amic i col·laborador Josep Maria Casasa escri-
via: “El doctor Emili Roviralta i Astoul ha mort als
noranta-un anys d’edat, però la seva forta per-
sonalitat, el seu extens treball científic i la seva
inquietud i manera de ser continuaran com un
record entre tots nosaltres, com un exemple de
tenacitat i de força de voluntat”13. Aquest capítol
vol ser una confirmació d’aquesta premonició i
un reconeixement d’aquells precursors que van
permetre fer de la medicina catalana un dels ele-
ments capdavanters del país.

La síndrome de Roviralta

Des dels seus primers dies com a cirurgià,
Roviralta s’interessà pels vòmits dels lactants
atesa la seva freqüència i l’incorrecte tractament
que rebien les malalties digestives infantils per
part dels pediatres de l’època. L’any 1934 va
publicar la monografia sobre la cirurgia abdomi-
nal en el nen ja esmentada, on mostrà el seu
ampli coneixement sobre aquesta subespeciali-
tat de la cirurgia pediàtrica. En els anys
següents, les seves contribucions a les malalties
abdominals foren freqüents: apendicitis antibiòti-

una altra de gran interès, Diagnóstico y trata-
miento del megacolon (1960)11 escrita en
col·laboració amb Josep Maria Casasa, que
també tingué la versió francesa “Le mégacôlon
congénital, diagnostic et traitement” (1962) i,
finalment, “Hernies hiatales et ectopies partielles
de l’estomac chez l’enfant” (1967)12.

Dins de l’obra social no es pot oblidar fer
esment a la creació del Patronat de “Camitas
Blancas”, creat l’any 1939 en un moment tràgic
per a la societat catalana. Sota els auspicis de la
marquesa de Sentmenat i de Marta Moragas,
entre d’altres col·laboradors, “Camitas Blancas”
s’instal·là en un edifici de la finca de l’Institut
Policlínic i atengué de forma benèfica nombrosos
nens des de la seva creació fins la clausura l’any
1976. Roviralta fou el director de la secció de
cirurgia infantil (1947-1976) i en aquesta institu-
ció es formaren un nombre important de profes-
sionals dedicats a l’assistència pediàtrica. Els
resultats de l’activitat científica de “Camitas
Blancas” foren també molt importants i es calcu-
la que es generaren més de tres-cents articles
dins de les seves parets3,13.

En l’àmbit institucional, Roviralta fou partici-
pant actiu en els inicis de la Societat Catalana de
Pediatria. Fou tresorer (1929 –1931), vicepresi-
dent (1933-1935) i president (1947) després que
Pedro i Pons li encarregués la represa de les

Figura 3. Portada de la versió francesa del llibre on Emili Roviralta
descrivia la síndrome frenopilòrica9.
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En el capítol “Particularitats de la síndrome
pilòrica” del llibre esmentat9, Roviralta escrivia:
“Hem observat amb tal freqüència aquesta
associació patològica, que semblava encara
excepcional  quan començàvem a escriure
aquesta monografia, que la podem considerar
des d’ara no solament com un exemple de sín-
drome pilòrica atípica, sinó també com una enti-
tat nosològica o, almenys, com una síndrome
degudament individualitzada, que mereix un
estudi més profund. Hem observat, per primera
vegada, la coexistència d’una estenosi pilòrica i
d’una ectòpia gàstrica parcial, desprès del fra-
càs d’una pilorotomia, i hem cregut que es trac-
tava d’una simple coincidència”. A continuació,
Roviralta descrivia el cas d’una nena d’un mes
que havia vomitat amb les seves primeres pre-
ses de llet i que fou diagnosticada d’estenosi
hipertròfica de pílor. Es realitzà pilorotomia, però
els vòmits persistiren, malgrat que la biòpsia
confirmà el diagnòstic i finalment el nadó millorà
només amb l’administració de farinetes espes-
ses i tractament postural. A continuació,
Roviralta esmenta altres casos propis i l’existèn-
cia de la mateixa síndrome en pacients d’altres
metges, la qual cosa el convenç de l’existència
d’un quadre específic. Per això conclou: “La sín-
drome frenopilòrica, denominació que propo-
sem per designar els fets que acabem d’expo-
sar, potser no presenta encara l’autonomia sufi-
cient donat que només aportem un grup reduït
d’observacions. Nogensmenys, i fins i tot sense
considerar els factors de certesa que hem apor-
tat, els exàmens radiològics i les quatre inter-
vencions, és possible establir un quadre clínic
que podria servir de marc als estudis següents”.
Poc es podia pensar el cautelós Roviralta que
s’associaria el seu nom a la nova síndrome per
sempre més.

ques, hèrnies d’hiatus, ectòpia gàstrica. Mostra
d’aquest interès fou la publicació del llibre “El lac-
tant vomitador” on realitzava un estudi exhaustiu
de la regió cardiohiatal9. En l’estudi demostrava
que l’hèrnia d’hiatus era responsable de molts
dels quadres dels aleshores anomenats ‘vòmits
habituals’. En aquest llibre exposà una classifica-
ció anatomoradiològica i va descriure una nova
síndrome anomenada la ‘síndrome frenopilòrica’
que va ser coneguda més endavant com la sín-
drome de Roviralta. Aquesta síndrome es carac-
teritza per l’existència d’una estenosi hipertròfica
pilòrica en el 10 % de les hèrnies d’hiatus.
Aquest fet podia produir confusió diagnòstica i,
en conseqüència, complicacions terapèutiques
notables. El propi Roviralta descriu l’origen de la
seva síndrome en un article absolutament reco-
manable per a tots aquells interessats en conèi-
xer la història de la cirurgia pediàtrica a
Catalunya en general i les opinions de Roviralta
en particular.14 En ell, explica Roviralta: “Para
otra dolencia desconocida en EE.UU. llegará el
profesor Bishop de Baltimore a idear una silla lla-
mada por ellos pyloric chair. La utilizaba para
sentar a los niños intervenidos de estenosis
hipertrófica de píloro que en el postoperatorio
seguían con vómitos, incluso a veces con san-
gre. Este signo es inequívoco de la asociación de
una hernia hiatal o una ectopia gástrica con la
estenosis del canal pilórico. La existencia de tal
asociación, que afecta al 10 % de las hernias hia-
tales, fue sustentada por mí en una sesión de la
British Association of Pediatric Surgeons, en
Londres, siendo aceptada sin ninguna objección
en contra. Con el nombre de “síndrome de
Roviralta” fue reconocido por las Sociedades de
Pediatría de París, Buenos Aires, Sao Paulo y por
las Reuniones Internacionales de Pediatría cele-
bradas en Lisboa, Zurich y Sevilla”14
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L’epònim

Síndrome de Burnand-Sayé. Granúlia freda tuberculosa1,2, també coneguda com granúlia crònica3 o
síndrome de Sayé-Burnand.*

Lluís Sayé i Sempere. 
La síndrome de Burnand-Sayé 

en la tuberculosis pulmonar. Un altre exemple d’a-
questa precocitat és que l’any següent Sayé i
Jacint Raventós practicaren a l’Hospital Clínic de
Barcelona el primer pneumotòrax realitzat per

tractar la tuberculosi a l’Estat
Espanyol. Cal recordar que
aquest procediment, inventat
per Forlanini, fou consagrat
ràpidament com una impor-
tant opció terapèutica que
només s’abandonà quaranta
anys després amb l’ús gene-
ralitzat dels fàrmacs antitu-
berculosos. 

Després de llicenciar-se,
Sayé entrà com a metge
intern a la càtedra de
Patologia General d’Eusebio
Oliver Aznar. Amb Joan
Baptista Darder, un bon
coneixedor de la prova de la
tuberculina, i Jacint Reventós
varen convèncer Oliver per

tal que els autoritzés muntar un dispensari, i en ell
iniciaren l’assistència dels malalts tuberculosos5.
Poc després, la repercussió obtinguda amb la

Lluís Sayé i Sempere, l’home

Lluís Sayé i Sempere (Figura 1) nasqué a
Barcelona el 19 de febrer de 1888. La seva fou
una vida dedicada de forma
gairebé exclusiva a la tuber-
culosi, potser perquè dos
dels seus germans moriren
d’aquesta malaltia i el tercer
també la patí, encara que
pogué recuperar-se després
d’una estada al sanatori suís
de Davos4, el mateix que
inspirà a Thomas Mann la
seva obra La muntanya
màgica.

Cursà els estudis de
medicina a Barcelona on es
llicencià amb premi extraordi-
nari (1911). Del seu interès
precoç per la tisiologia n’és
una mostra el fet que, encara
estudiant, presentà, junt amb
Joan Baptista Darder, una comunicació en el
Congrés Internacional de Tuberculosi celebrat a
Barcelona l’any 1910 amb el títol Las opsoninas

Figura 1. Lluís Sayé i Sempere (1888-1975).

*El Diccionari Enciclopèdic de Medicina, en les seves dues edicions, inclou la síndrome a què fem referència com “síndrome
de Burnaud-Sayé”. Altres autors, com Cornudella, esmenten la “síndrome de Bournand-Sayé”. La recerca exhaustiva a la
bibliografia no ha donat referència de cap Burnaud o Bournand vinculat a la recerca de la tuberculosi, però sí de René
Burnand, un important tisiòleg francés. El Dr. Pere de March i Ayuela ens ha manifestat que sempre ha sentit parlar de sín-
drome de Burnand-Sayé i no de les altres possibilitats. A més, tal com s’explica al text, en la publicació original de la sín-
drome els autors són Burnand i Sayé. Per totes aquestes raons, creiem que la denominació de l’epònim hauria de ser la que
proposem i no la del Diccionari Enciclopèdic de Medicina.
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Rivera, però l’arribada de la Generalitat republi-
cana permeté la construcció d’un de nou en els
carrers Goya-Torres Amat, conegut com Dispen-
sari Central Antituberculós (Figura 2), obra dels
arquitectes Josep L. Sert, Joan B. Subirana i
Josep Torres, que s’inaugurà el gener de 1937
quan Sayé ja era fora de Catalunya6. 

L’època transcorreguda des de la seva llicen-
ciatura fins al seu exili veié com Sayé desplegà
una extraordinària activitat professional. L’arriba-
da de la Universitat Autònoma de Barcelona li va
permetre ser nomenat professor agregat de
Tisiologia a la Facultat de Medicina7. Poc des-
prés, Sayé demanà al Patronat de la Universitat
la creació de l’Obra Antituberculosa de la
Universitat Autònoma, que li fou concedida el 18
d’octubre del 1933. Al principi es realitzava el
reconeixement clínic i radiològic de tots els alum-
nes d’ingrés i dels tres primers cursos de medi-
cina, però l’any següent es feu extensiva a la
totalitat dels alumnes de medicina i als tres pri-
mers cursos de les altres facultats8.

Sayé assolí un dels llocs més notables de la
medicina catalana de la seva època. A la direc-
ció del Servei de Tisiologia de l’Hospital Clínic,
del Servei d’Assistència Social de Tuberculosos

realització de pneumotòrax terapèutics va per-
metre la dedicació d’una sala per a malalts tuber-
culosos a l’Hospital Clínic, gràcies a un donatiu
del barceloní Joaquim Sans, es va fer sota la
direcció de Sayé6. L’experiència guanyada li per-
meté doctorar-se a Madrid l’any 1912 amb la tesi
Tratamiento de la tuberculosis pulmonar por el
neumotórax artificial7. L’any 1913 obtingué per
oposició el títol de professor auxiliar numerari
d’Anatomia Patològica i Patologia General a la
Universidad de Valladolid, que abandonà poc
temps després per continuar la seva tasca a
Barcelona, on continuà com a professor auxiliar
de Fisiologia a la càtedra de Pi i Sunyer. L’any
1914 fou pensionat per la Junta de Ampliación
de Estudios per perfeccionar els seus coneixe-
ments en tisiologia al servei del professor Brauer
a l’Hospital Eppendorf a Hamburg. La seva esta-
da, però, fou interrompuda per l’esclat de la I
Guerra Mundial. Encara l’any 1919, creà
Archivos Españoles de Tisiología, la primera
revista especialitzada sobre tuberculosi a
Espanya8.

Encara que era molt jove, Sayé ja era cone-
gut i la seva tasca en l’àmbit de la tuberculosi
despertava gran interès. La seva capacitat de
treball i d’organització quedà palesa quan
l’Institut d’Estudis Catalans va crear l’any 1918 el
Centre d’Estudis Sanitaris amb la finalitat de
recollir dades que poguessin ser emprades per
resoldre els problemes de salut de Catalunya5.
En aquest moment es creà un grup de treball
sobre la tuberculosi dirigit per Sayé i en el qual
tingué un paper rellevant Tomàs Seix. Les dades
obtingudes per aquest últim permeteren bastir
l’informe “Mortalitat tuberculosa a Catalunya i
especialment a Barcelona” que aconsellà la fun-
dació del Servei d’Assistència Social dels
Tuberculosos de Catalunya. Aquest fructificà
amb la creació d’un dispensari que, sota la direc-
ció de Sayé i l’organització de Seix, inicià les
seves activitats al carrer de Radas, al Poble Sec,
el 23 d’abril de 19214. Malgrat que l’aspecte
exterior era molt pobre (era fins i tot anomenat la
“barraca”), es convertí en un centre molt impor-
tant d’assistència clínica i d’irradiació científica, i
allà inicià les vacunacions de Calmette-Guérin
(BCG) l’any 1924. Aquest dispensari treballà a un
ritme molt menor durant la dictadura de Primo de

Figura 2. El Dispensari Central Antituberculós Dr. Lluís Sayé, inau-
gurat l’any 1937.
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organitzà la lluita antituberculosa a Uruguai, creà
el servei d’examen de col·lectivitats, exercí en el
dispensari central de Montevideo, donà confe-
rències i cursos, assessorà els governs de Cuba,
Perú, Brasil i Xile, i fou consultor de l’Hospital
Central de Buenos Aires8. La seva tasca fou
reconeguda amb múltiples distincions, com la
medalla de l’Ordre O’Higgins de Xile (1951), el
nomenament de Comendador de la Orden
Nacional del Mérito de Carlos Juan Finlay a Cuba
(1951) i el Doctorat Honoris Causa de la
Universidad Mayor de San Marcos de Lima l’any
19385. També fou nomenat membre d’honor de
gairebé totes les societats de tisiologia d’Amè-
rica Central i Amèrica del Sud i també del nord-
americà American College of Chest Physicians
(1950). A l’Argentina deixà un gran record, i
encara l’any 1993 fou homenatjat per la Liga
Argentina contra la Tuberculosis. A Europa tam-
poc era oblidat i l’Institut Pasteur de París li con-
cedí la medalla de plata pels seus treballs sobre
la vacunació antituberculosa (1951).

L’any 1951 Sayé decidí tornar a Barcelona,
però ja res era com ho havia deixat a la seva par-
tida quinze anys abans. Comparat amb la seva
situació privilegiada d’aleshores, trobà un
ambient fred on ja no era ni de lluny qui havia
estat ni tenia cap tipus d’influència a la nova
societat. Tots els seus càrrecs havien desapare-
gut o estaven ocupats des de feia anys per altres
persones. Probablement en el seu aïllament
també influí la seva personalitat. Com ha escrit
Cornudella5, Sayé actuava com a magister dixit.
Les seves intervencions eren tallants, fruit de la
seva llarga erudició, la qual cosa desanimava els
joves a intervenir a les reunions. Oriol Anguera3

ha escrit que “A Sayé el van marcar, més que la
poca guerra que va viure, els 16 anys d’exili, car
al seu retorn va trobar diferent allò que havia dei-
xat, i no va encertar els mitjans de comunicació
adequats per entendre què passava. Sayé mai
no havia tingut en compte ‘els altres’. Publicava
i no anomenava els seus col·laboradors. Et
demanava que fessis coses que no sabies per a
què les volia, i mai no et deia si les havia utilitza-
des ni per què no les utilitzava... Torna el mestre
Sayé i ja no té capacitat de convocatòria, ja no té
deixebles, ja no té alumnes, ja no té col·labora-
dors, ja no té res més sinó un buit que se li torna

de Catalunya, del Servei de Tisiologia de la
Quinta de Salut l’Aliança, de l’Obra Universitària
Antituberculosa i la seva dedicació universitària,
hi afegia una important activitat a la pràctica pri-
vada. I, a més, viatjava amb freqüència: anava a
Madrid i a París mensualment per acudir a ses-
sions científiques, i a Portugal per a la supervisió
de sanatoris3. Tota aquesta frenètica activitat feu
que Sayé es convertís en un dels metges cata-
lans més coneguts i amb més prestigi a l’estran-
ger. Com a prova, fou un dels primers que publi-
cà una obra científica fora de l’Estat Espanyol.
Assistia a les reunions de l’Institut Pasteur de
París i la seva figura era reconeguda a molts paï-
sos, especialment d’Iberoamèrica. Així, l’any
1927 el govern argentí el convidà a donar una
sèrie de conferències a la Universidad de
Córdoba. Després anà a Nova York pensionat
per la Rockefeller Foundation per estudiar l’obra
antituberculosa nord-americana. Aquesta repu-
tació científica fou reconeguda amb múltiples
distincions, així França el nomenà Officier
d’Acadèmie (1928) i Chevalier de la Légion
d’Honneur (1930), i Dinamarca, Cavaller de
l’Ordre de Danborg (1926)5. 

En l’àmbit acadèmic tampoc s’aturava. Junt
amb Conrad Xalabarder i Jacint Reventós pro-
mogué l’Associació de Tisiologia (1930) de la
qual fou primer president; aquesta societat esde-
vingué l’any 1959 l’Associació de Patologia
Respiratòria, ja sota la presidència de Jacint
Reventós8. L’any 1930 fou nomenat membre de
la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona on
ingressà amb el discurs “Les fases inicials de la
tuberculosi pulmonar a l’adolescent i a l’adult”.
La brillant vida professional de Sayé a Barcelona
s’aturà però sobtadament amb l’arribada de la
Guerra Civil.

El mes de setembre de 1936 Sayé fou ame-
naçat per part del marit d’una malalta, fet que,
sumat a l’ambient revolucionari de la Barcelona
de l’època, li va fer deixar Barcelona9. Sayé s’e-
xilià a França on residí un any a París, treballà a
l’Institut Pasteur, aprofitant una invitació del seu
director, i va escriure el llibre La tuberculose pul-
monaire chez les sujets apparemment sains. Fou
però convençut per l’uruguaià Abelardo Sanz i
l’argentí Lorenzo Armani per viatjar a Sud-
amèrica8. Allí l’obra de Sayé fou molt important:
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tinc l’encàrrec de dir-li que reculli tot el que sigui
seu i em deixi la clau, perquè ací pensen d’ins-
tal·lar-hi altres serveis’.” Quan arribà a casa seva,
Sayé digué a la seva esposa: “La meva vida és
acabada”. Per Oriol i Anguera3, la seva mort s’ini-
cià en aquell moment encara que no es materia-
litzés fins disset anys després. A conseqüència
d’una arteriosclerosi cerebral diagnosticada l’any
1964 per Belarmino Rodríguez Arias, Sayé entrà
en un estat de desorientació que es complicà
amb un estat demencial que el portà a una vida
purament vegetativa. Fou ingressat al servei de
Francesc Vilardell a l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau on morí el 27 de juny de 1975. La seva
dona, Mirka, el cuidà fins al final, però també
emmalaltí greument i morí sis setmanes després4. 

Quan es trobava ja en una situació d’absolu-
ta desconnexió amb la realitat, Sayé rebé un nou
reconeixement institucional. El 6 de novembre de
1972 la Comissió Permanent del Patronato
Nacional de Enfermedades del Tórax de Madrid,
a proposta del seu secretari general Carlos
Zurita, va acordar per unanimitat conferir el nom
de Lluís Sayé al Dispensari Central Anti-
tuberculós de Barcelona.9 En l’edifici inaugurat
l’any 1937 hi conviuen actualment el Centre de
Prevenció i Control de la Tuberculosi Dr. Lluís
Sayé, el Dispensari Central de Malalties del Tòrax
i el CAP Lluís Sayé (Figura 2). 

L’obra de Sayé i la contribució 
a la lluita antituberculosa

L’obra escrita de Sayé és molt àmplia, ja que
publicà centenars de treballs i quinze llibres, entre
els que destaquen Profilaxis de la tuberculosis
(Barcelona, 1924), Quimioterapia de la tuberculo-
sis (Barcelona, 1927), Pneumolyse intrapleurale
(París, 1932), Crisoterapia de la tuberculosis
(Barcelona, 1933), “Les noves orientacions de la
lluita antituberculosa i la seva aplicació a
Catalunya” (Monografies Mèdiques 68-69,
Barcelona, 1933), La tuberculose pulmonaire chez
les sujets aparemment sains et la vaccination anti-
tuberculeuse (París, 1938), Doctrina y práctica de
la profilaxis de la tuberculosis (Buenos Aires, 1940)
i un tractat de dos volums titulat La tuberculosis
tráqueo-bronco-pulmonar (Buenos Aires, 1950),

un infern’. Cornudella és de la mateixa opinió8:
‘Lluís Sayé era erudit, dogmàtic, amb una gran
projecció científica a Europa i Amèrica Llatina...
el seu to mordaç i irònic retreia la gent jove i li
restava simpatia. La ressaca que va deixar
aquest tarannà va influir molt en la fredor que
trobà al seu retorn de l’exili”.

A la seva tornada l’única activitat pública que
li van permetre fou la vacunació amb BCG dels
nounats de la Casa de Maternitat i la dedicació a
l’Obra Antituberculosa Universitària que realitzà
gratuitament8. Però l’any 1954 l’arribada del nou
catedràtic de Patologia General, Arturo Fer-
nández Cruz, va canviar la situació. Ordenà que
les revisions dels estudiants es fessin dins de la
seva càtedra, encara que es permetia que en
Sayé fos “vivaquejant”, en paraules de Cor-
nudella5, i vacunés les infermeres a l’obra antitu-
berculosa7. 

Encara, però, la seva figura era respectada
en molts ambients científics catalans. Així, set
anys després del seu retorn publicava Trata-
miento y profilaxis de la tuberculosis pulmonar
(Barcelona, 1958) i l’any 1963 la Societat
Catalana de Biologia li demanava el discurs inau-
gural del curs, que donà amb el títol de “L’obra
antituberculosa internacional”. El mateix any,
Pedro i Pons, que se l’estimava molt, li encarre-
gà cinc lliçons magistrals sobre tuberculosi per a
la seva càtedra que foren publicades a  Medicina
Clínica l’any següent. També aquell any fou elegit
vicepresident de la Reial Acadèmia de Medicina i
poc després l’Acadèmia de Ciències Mèdiques li
lliurà un diploma d’honor.

Els darrers anys de la seva vida no foren gens
feliços. Acostumat a treballar sense aturar-se, vis-
qué molt malament la seva jubilació que, a més,
li fou comunicada de la pitjor manera: mitjançant
un “ofici” lliurat per un bidell el dia abans de com-
plir setanta anys. Poc després se’l comminà a
deixar lliures les dependències de l’Obra
Antituberculosa on encara seguia treballant.
Domingo9 va descriure la forma en què això suc-
ceí: “Quan no li restava més que el Servei
Antituberculós de la Universitat, que havia fundat
al primer pis de l’Escola de Medicina, un dia va
haver de sentir de la seva infermera, seva perquè
ell mateix la pagava, les paraules següents: ‘De
part del senyor Degà de la facultat de Medicina,
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que causava mort i patiment des de feia segles.
No visqué, però, el temps suficient per veure
com la malaltia tornava a esdevenir de nou una
amenaça a la fi del segle XX.

La síndrome de Burnand-Sayé

La gènesi del descobriment de la síndrome que
es coneixeria com “síndrome de Burnand-Sayé”
(Figura 3) i que es reflectiria a l’article publicat a
Annales de Médicine l’any 1924 (Figura 4) la des-
criu amb detall Josep Cornudella, qui va escriure
la que considerem com la millor obra disponible
sobre Sayé4:

“Un ejemplo de estas desazones fue el epi-
sodio-problema, nimbado de frenesí, de la tuber-
culosis hematógena, en la década de los treinta.
Sayé se lanzó a él con su característica impetuo-
sidad. Incluso descubrió una forma clínica, la
“granulia crónica o fría”, ligada a aquella patoge-
nia, que los Anales de la Tisiología denominaron
de Sayé-Bournand* (veure Nota). Una forma de
bacilosis pulmonar de evolución lenta, con poca
sintomatología, que por la génesis de conduc-

en col·laboració amb Diego Hernández Luna i
Álvaro Benze, considerada com la seva contribu-
ció més important. Després del seu retorn a
Catalunya publicà Tratamiento y profilaxis de la
tuberculosis pulmonar (Barcelona, 1958).

Entre les múltiples contribucions de Sayé, la
més important és sens dubte la lluita antituber-
culosa, de la qual n’és reconegut unànimement
com el seu iniciador a Espanya10. Com ja s’ha
esmentat, la vacunació BCG fou introduïda per
Sayé el mes de novembre de 1924, poc després
d’iniciada a França, amb la col·laboració de Pere
Domingo (que preparava les vacunes al
Laboratori Municipal), de Tomás Seix i Manuel
Miralbell11. Els resultats cada vegada més posi-
tius amb la vacuna BCG portaren a que el govern
republicà aconsellés la seva utilització el 1931 i
l’any 1933 es vacunava ja tots els nadons10.
L’obra de Sayé fou interrompuda per la Guerra
Civil i una de les conseqüències fou la inexistèn-
cia d’un pla espanyol de vacunació fins el
Congrés Internacional de BCG l’any 1948. Quan
Sayé tornà, la tisiologia havia canviat considera-
blement, ja que l’aparició de la quimioteràpia
antituberculosa féu que la malaltia deixés de ser
l’epidèmia blanca per convertir-se en una malal-
tia en regressió i curable amb els nous medica-
ments. Sayé formà part dels homes que havien
aconseguit el triomf sobre una de les plagues

Figura 3. Imatge radiològica de la granúlia freda o síndrome de
Burnand-Sayé13

Figura 4. Primera pàgina de l’article “Granulies froides et granulies
croniques”, publicat per R. Burnand i L. Sayé a Annales de
Médicine (1924)12, que donà lloc a l’epònim “Síndrome de
Burnand-Sayé”.
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vien 26 observacions de l’anomenada granúlia
crònica, freda (o miliar crònica)12. Aquestes for-
mes de tuberculosi miliar crònica, gairebé sem-
pre apirètiques, es prolongaven durant mesos i
anys; i de vegades acabaven amb meningitis
tuberculosa, d’altres amb una ràpida afectació
pulmonar. No era infreqüent que curessin espon-
tàniament de forma completa. Per Burnand i
Sayé, la propagació lenta d’aquestes formes es
realitzaria per via exclusivament limfangítica, és a
dir, a través dels limfàtics intersticials del pulmó.

ción sanguínea no era tributaria de colapsotera-
pia, sino de la auroterapia; en aquellos momen-
tos en plena moda. La temática dio lugar a bri-
llantes polémicas protagonizadas por la flor y
nata de los tratadistas tisiólogos europeos:
Brauening, Pagel, Raedeker, Simón y, natural-
mente, Sayé. Incluso le dedicó cursillos mono-
gráficos de tuberculosis hematógena.”4

René Burnand (1882-1960), metge francès
nascut a Versalles i mort a Lausana, i Lluís Sayé
van publicar l’any 1924 un treball en què descri-
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L’epònim

Síndrome de Tolosa-Hunt. Síndrome d’afectació combinada dels nervis motor ocular comú, patètic,
primera branca del trigemin i motor ocular extern, produïda per aneurisma o trombosi del si cavernós
i de la sella turca, que envaeixen la paret externa del si cavernós1.

Eduard Tolosa i Colomer.
La síndrome de Tolosa-Hunt

tament del Dr. Rodríguez Lafora i sota la direc-
ció del Dr. Castro. 

El seu interès per la neurocirurgia aparegué
poc després degut a, en paraules del propi
Tolosa2, “el deseo de curar un importante grupo
de casos neurológicos ante el cual el neurólogo
permanecía totalmente impotente y la vivencia
directa que sobre la Fisiología y la Anatomía
cerebrales proporciona la Neurocirugía me lleva-

ron irrestiblemente hacia la
misma”

Els seus inicis quirúrgics
els realitzà amb el Dr. Puig
Sureda i l’any 1930 inicià els
seus estudis neuroquirúrgics
a l’Hôpital de la Pitié de París
amb els doctors Vincent i
David; posteriorment visità
nombrosos centres, entre
els que Tolosa destacava el
Wenzel-Hanke Krankenhaus
de Breslau (avui Wroclaw)
amb el Dr. Foerster i el
Serafimerlasarettet d’Esto-
colm amb el Dr. Olivecrona.
Fou nomenat professor
agregat de neurologia a la
Universitat Autònoma de

Barcelona (1934), treballà amb el Dr. Corachan
Llort (potser el primer neurocirurgià català) fins la
seva mort, fou neurocirurgià assistent de la clíni-

Eduard Tolosa i Colomer, l’home

Eduard Tolosa i Colomer (Figura 1) nasqué el 24
d’octubre de 1900 a Barcelona, es llicencià en
Medicina a aquesta ciutat el 1921 i es doctorà
vuit anys després amb la tesi Algunas conside-
raciones sobre el diagnóstico diferencial de la
enfermedad de Raynaud2. Interessat per la
medicina interna, passà algun temps com assis-
tent a la Clínica Mèdica del
Dr. Ferrer i Solervicens, però
de seguida s’interessà per
l’estudi de les malalties neu-
rològiques. Amb aquest fi,
treballà dos anys com assis-
tent en el Dispensari de
Neurologia del Dr. Barraquer
Roviralta a l’antic Hospital
de la Santa Creu i més tard
amb el Dr. Andrè Thomas a
l’Hôpital Saint Joseph de
París. A França aprofità per
assistir a diversos cursos 
de Guillain i Alajouanine, i
visità els serveis de Foix,
Lhermitte i Barré. La seva
formació es completà amb
una estada a Madrid on tre-
ballà a la consulta externa del Dr. Sanchis
Banús. Aprofità, també llavors, per realitzar un
treball experimental a l’Institut Cajal, en el depar-

Figura 1. Eduard Tolosa i Colomer (1900-1981).
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Sociedad Luso-Española de Neurocirugía i de
l’Associació de Neurologia i Psiquiatria de
l’Acadèmica de Ciències Mèdiques de Catalunya
i Balears2-4. 

Per a molts, Tolosa, junt a Adolf Ley, fou el
gran iniciador de la neurocirurgia catalana i un
dels seus primers especialistes a Espanya.
Eduard Tolosa i Sixto Obrador (síndrome de
Dott-Obrador) són probablement els únics neu-
rocirurgians espanyols presents a l’eponímia
mèdica mundial.

La síndrome de Tolosa-Hunt

També hom la defineix com una oftalmoplègia
unilateral associada amb dolor retroorbitari o
periorbitari en l’àrea innervada per la primera divi-
sió del nervi trigemin. Els atacs poden ser alter-
nants d’una banda a l’altra i poden anar acom-
panyats o seguits de parèsia dels nervis oculo-
motors aïllats o donant la síndrome de la fissura
orbitària superior completa. Excepcionalment
afecta la innervació pupil·lar simpàtica de l’ull.
Hom creu que és a causa d’un procés inflama-
tori inespecífic i a teixit granulomatós en la fissu-
ra orbitària superior o en el si cavernós5. Afecta
a ambdós sexes i el seu començament és més
freqüent en la cinquantena. És de localització
unilateral, dóna un dolor retroorbitari progressiu i
pot manifestar-se com un escotoma guspirejant,
de vegades de tipus recurrent, després de
remissions de mesos o anys. A vegades pro-
gressa de la visió borrosa a la ceguesa total. Pot
ser degut a diversos processos inflamatoris del si
cavernós i normalment l’anatomia patològica
mostra aquesta afectació sense altres estructu-
res afectades. El tractament és etiològic, encara
que els pacients amb lesions granulomatoses
milloren amb l’administració de corticosteroides.
Pot durar dies o setmanes i pot desaparèixer de
forma espontània o després del tractament amb
aquests fàrmacs, encara que de vegades pot
recidivar6.

La primera descripció d’aquesta síndrome
fou realitzada l’any 1954 quan Eduard Tolosa
publicà al Journal of Neurology, Neurosurgery
and Psychiatry7 el cas del pacient que l’immorta-
litzaria a la bibliografia mèdica (Figura 2). Anys

ca quirúrgica del Dr. Puig Sureda a l’Hospital
Clínic (1935) i cap de secció de Neurologia i
Neurocirurgia de l’Institut Policlínic de Barcelona
(1934). Però la seva gran activitat científica i
assistencial començà el 1940 quan fou nomenat
director del Servei de Neurocirurgia de l’Institut
Neurològic Municipal de Barcelona, creat quatre
anys abans pel Dr. Belarmino Rodríguez Arias3,
responsabilitat que exercí fins la seva jubilació el
1970. També treballà com a neurocirurgià a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, adscrit al
dispensari del Dr. Barraquer Ferrer, des de 1944
a 1954, a l’Hospital del Sagrat Cor i a l’Hospital
de Nens Pobres (1955). Quan el 1956 es varen
crear els serveis de Neurocirurgia a l’actual
Hospital General Universitari del Vall d’Hebron,
Tolosa va ser nomenat cap d’un dels serveis (el
Dr. Adolf Ley encapçalà l’altre), que fou organit-
zat amb l’ajuda dels doctors Fuenmayor i
Figuerola. L’any 1970 es jubilà i deixà tots els
seus càrrecs; encara però, fou nomenat profes-
sor honorari de l’Escola Professional de
Neurocirurgia de la Universitat Autònoma de
Barcelona l’any 1975. Eduard Tolosa morí el 4 de
desembre de 1981 després de disset anys de
lluita amb una malaltia que havia tractat tantes
vegades, la malaltia de Parkinson4.

L’activitat científica i assistencial d’Eduard
Tolosa fou intensa, com ho demostren les seves
prop de 200 publicacions. És tanmateix recordat
com un gran clínic i destaquen especialment les
aportacions en el camp de la patologia tumoral,
tant en la seva vessant semiològica com quirúr-
gica, i en el tractament dels hematomes subdu-
rals i epidurals. Fou pioner de la cirurgia estereo-
tàxica en els anys seixanta, que emprà per al
tractament de la malaltia de Parkinson i per a la
realització de biòpsies cerebrals4. Destacà espe-
cialment la publicació de Angiografía cerebral
(1953), una de les primeres publicacions en
espanyol sobre aquest tema. També fou autor de
“Síndromes extrapiramidals” dins de les
Monografies Mèdiques (Barcelona, 1931) i
Cirugía del dolor (Barcelona, 1941). També tin-
gué un paper important en l’àmbit de societats
científiques, ja que fou membre fundador de la
Sociedad Española de Neurología (on també fou
tresorer i vicepresident) i de la World Federation
of Neurosurgical Societies. Fou president de la
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grafía de la carótida izquierda excluyó la posibili-
dad de un aneurisma de la carótida infraclinoi-
dea. La exploración quirúrgica de la región opto-
quiasmática fue negativa. El paciente falleció en
el Servicio y la autopsia mostró que la porción
intracavernosa del sifón carotídeo izquierdo se
hallaba envuelta en un manguito de un tejido
blanduzco que englobaba los nervios oculomo-
tores. El examen histológico mostró que se tra-
taba de un tejido de granulación inespecífico”.

L’any 1961, Hunt i els seus col·laboradors8

descriviren sis casos més emprant les seves
observacions personals, i casos clínics ja publi-
cats sota la denominació general de Painful oph-
talmoplegia. Intentaren descriure una nova sín-
drome seguint bàsicament els criteris de dolor
periorbitari, oftalmoplègia, disfunció del nervi tri-
gemin, presència freqüent de remissió espontà-
nia i de recurrència, i manca d’afectació d’altres
estructures. Hunt demanà a Tolosa les seves
preparacions histològiques2, la qual cosa  li va
permetre comprovar l’existència d’un teixit de
granulació inespecífic dins del sinus cavernós,
sense arteritis primària. Tolosa publicà un altre
cas amb remissió espontània l’any 19619 i cinc
anys després, Smith i Taxdall10 publicaren quatre
casos nous i varen designar a la nova entitat ana-
tomo-clínica “síndrome de Tolosa-Hunt”, afegint
la resposta als corticosteroides com un criteri
diagnòstic més. 

després ell mateix ho descriuria de la següent
manera2:

“En este trabajo describimos un caso (un
varón de cuarenta y siete años) afecto de dolo-
res en región orbitaria izquierda de un mes de
duración, asociados a una oftalmoplejía izquier-
da que se completa en el curso de una semana.
Tres años antes había presentado un episodio
similar de algunos días de duración. La arterio-

Figura 2. Reproducció de la primera pàgina de l’article d’Eduard
Tolosa al Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry7.
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Josep Trueta i Raspall.
El mètode Trueta

L’epònims

Mètode Trueta. Cura de les fractures obertes per neteja a fons amb aigua i sabó, afaitada, si cal, de les
regions immediates, desbridament ampli, extirpació de tots el teixits lesionats (especialment les
esquirles d’os), reducció de la fractura i immobilització extensa amb un embenat de guix1. També se’l
coneix com mètode de Trueta, tractament de Trueta, tècnica de Trueta2, mètode espanyol, tècnica
d’Orr-Bastos-Trueta3 i tractament d’Orr2.

Josep Trueta i Raspall, l’home

“Nihil est hic opus disputationibus, sed contemplatione
natura tacita”
(Allò que ací es diu, no és el producte de discussions, 
sinó el resultat de la contemplació de la natura)

Joan Lluís Vives. De tradendis dis-
ciplinis, 1531 (citat per Josep
Trueta a The principles and practi-
ce of war surgery)4

Josep Trueta i Raspall nas-
qué el 27 d’octubre de 1897
a Barcelona. Segon fill de
Rafael Trueta, metge, i
Mercè Raspall. El seu avi
patern, Josep, li va transme-
tre el gust per les llargues
caminades, per la política i
per l’esport, aficions que
també li fomentaria el seu
pare. Així, Josep Trueta va
practicar la natació, el futbol,
la boxa, el tennis i l’atletisme.
També la pràctica de l’esgrima , amb domini de
l’espasa, el sabre i el floret, va ser una de les
seves aficions que, a més, li va permetre utilitzar
amb destresa les dues mans (ell era esquerrà), la
qual cosa més endavant li permeté d’operar
també amb les dues mans.

Des de petit volia ser pintor i va començar a
estudiar pintura, però el seu pare –que estava
il·lusionat en què continués la tradició familiar de
cinc o sis generacions dedicats a la ciència i a la
medicina– el va convèncer que per ser un bon
dibuixant li calia conèixer a fons l’anatomia:

“Estudia medicina i aprèn
anatomia, i si continues
entossudit a pintar no exer-
ceixis la carrera”. Va compa-
ginar els estudis de
Medicina amb la pintura i va
exposar en dues ocasions
els seus quadres durant la
carrera. Però com més tard
diria ell mateix: “quan vaig
poder fer dissecció amb les
meves pròpies mans, de
seguida em vaig adonar de
quina hauria de ser la meva
missió en la medicina: fer art
en el cos humà”5. Es va lli-
cenciar el setembre de 1921

(durant el període 1919-1921 havia estat alumne
intern del Departament de Medicina Interna del
professor Ferrer Solervicens)  i se’n va anar a
Madrid on es doctorà el 1922 (les assignatures
de doctorat, fins ben avançat el segle XX sols es
podien programar allí)6. A Barcelona, aquell

Figura 1. Josep Trueta i Raspall (1897-1977).
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de les seves investigacions es va concretar en
els cinc punts del que es coneixeria arreu com el
“mètode Trueta”7: tractament quirúrgic immediat,
neteja, excisió de la ferida, drenatge i immobilit-
zació amb l’embenat de guix. Per tal que l’evolu-
ció de la ferida fos correcta calia seguir fil per
randa els cinc punts. Com el mateix Trueta expli-
cava5: 

“Tots els punts són de vital importància, però
l’èxit de la seva aplicació gira entorn del tercer
punt: l’excisió de la ferida. Sense una excisió
correcta, encara que els altres punts es complei-
xin fidelment, la tècnica és inoperant i pot fins i
tot ser perillosa...”. 

El 1934 presentà aquesta nova tècnica a la
Societat Catalana de Cirurgia però, tot i que va
ésser rebuda amb un cert escepticisme i només
alguns cirurgians, entre ells Gubern Salisachs, es
decidiren a emprar-la, amb el temps i l’èxit dels
resultats, el nou mètode es va anar estenent. El
1936 presentà, per segona vegada, davant la
mateixa societat, el mètode per curar ferides
obertes8. 

Aquell mateix any va començar la guerra i
Trueta tractà els ferits de guerra amb el mètode
que fins llavors havia emprat en altres ferits.
L’arribada a Barcelona del coronel J. d’Harcourt,
famós cirurgià de l’exèrcit, va donar una enorme
embranzida al mètode de Trueta, ja que
d’Harcourt va decidir adoptar-lo a l’exèrcit i ell
mateix el va aplicar amb molt d’èxit durant l’o-
fensiva republicana de Terol (desembre de 1937-
gener de 1938) i va establir un esquema per
coordinar el tractament de les lesions en els seus
diferents estadis des de l’hospital de campanya
fins al de reraguarda5.

La situació bèl·lica que es vivia a Barcelona i
la gran quantitat de ferits que en Trueta tractava
va fer que les meravelles d’aquell tractament
“miraculós” s’anessin escampant per la ciutat i al
front. Els resultats que havia anat obtenint el van
portar a publicar el 1938 Tractament actual de
les ferides de guerra, editat per la Generalitat de
Catalunya, que es traduí al castellà, al francès i a
l’anglès. L’aplicació del mètode Trueta va perme-
tre vèncer el que havia estat el gran enemic dels
ferits de guerra: la gangrena.

El 1939, Trueta surt de Catalunya i se’n va a
Perpinyà on espera un visat per anar a

mateix any començà a treballar al Departament
de Cirurgia de l’Hospital de la Santa Creu, al cos-
tat del professor Corachan, el seu gran mestre. A
últims de desembre de 1923 es casà amb
Amèlia Llacuna, amb qui tindria quatre fills. El pri-
mer sou, però, el va guanyar com a metge de
guàrdia a la Caixa de Previsió i Socors Anònima
d’Accidents. Tenia a més uns altres ingressos
gràcies a l’administració d’injeccions de Salvar-
san contra la sífilis5. 

Molt aviat es decantà cap a la traumatologia
i inicià una intensa activitat investigadora i assis-
tencial en aquesta especialitat. Més tard,
Corachan li confiaria la direcció de la Caixa de
Previsió (1929-1939), amb activitat quirúrgica a
la Clínica del Remei. A principis dels anys trenta,
amb Corachan, va anar en viatge d’estudis a
l’Europa Central6. En tornar d’aquest viatge ja es
va orientar definitivament cap a la patologia qui-
rúrgica de l’aparell locomotor. En són un reflex
les seves publicacions d’aquell període7. El 1933
és ajudant de la Càtedra de Patologia Quirúrgica
de la Universitat de Barcelona i el 1935 és
nomenat cap de cirurgia de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau7; en morir el professor Ribas i
Ribas, Trueta el succeeix com a professor de
patologia quirúrgica en el marc de la Universitat
Autònoma6.

El mètode Trueta: una entre moltes 
altres contribucions seves a la cirurgia
ortopèdica i a la traumatologia

L’any 1924, el cirurgià nord-americà W. Orr va
publicar un article en què donava a conèixer un
mètode per al tractament de l’osteomielitis cròni-
ca. Es fonamentava en un drenatge ampli dels
teixits corresponents a la regió de l’os infectat;
l’obertura es tancava amb un gran embenat de
guix5. Trueta, per encàrrec del Dr. Corachan, va
assajar aquest procediment amb malalts del seu
servei i obtingué resultats sorprenents. Això el va
portar a provar aquest tractament en ferides fres-
ques. Mica en mica el va anar perfeccionant i va
introduir-hi nous aspectes: calia eliminar els cos-
sos estranys i les restes de teixits deteriorats, i fer
una excisió i drenatges perfectes seguits de la
immobilització amb embenats de guix. El resultat
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medicina, la seva activitat científica va ésser molt
àmplia i les seves contribucions en diverses àrees
van ésser extremadament importants.

La troballa de la doble circulació renal és un
dels seus descobriments més rellevants. Les
seves observacions van començar el 1936,
durant la guerra, en observar que molt sovint es
produïen fallides renals després dels traumatis-
mes produïts per accidents o per ferides causa-
des pels bombardeigs. L’any 1942, a Oxford,
juntament amb Barnes, va dur a terme una sèrie
d’investigacions en animals, seguides d’estudis
angiogràfics, de determinacions del calibre dels
vasos renals, d’experiments per determinar l’e-
fecte de la disminució del volum sanguini sobre
el calibre del vasos renals i d’estudis amb esti-
mulació de nervis de diversos tipus. Aquests i
altres estudis posteriors portaren a Trueta i els
seus col·laboradors a formar un nou concepte
respecte a la circulació renal: descobriren la
segona circulació del ronyó9: “La sang que arriba
al ronyó té potencialment dos camins per a tra-
vessar aquest òrgan, i segons les circumstàncies
pot passar gairebé exclusivament per una d’a-
questes vies o per l’altra, o bé en proporció
variable a través de cadascuna”. El 1947 ho
publicà a l’obra Studies of the renal circulation,
que dos anys més tard seria traduïda al castellà7.
Trueta resumeix aquest descobriment de la
següent manera5: 

“En realitat el ronyó presenta dues circula-
cions potencials: una de més gran i una altra de
més petita. En ocasions la sang pot passar quasi
exclusivament per l’una o per l’altra. En els casos
se xoc experimental o clínic es produeix una des-
viació de la circulació cortical, que es redueix i
fins arriba a ser anul·lada cap a la juxtamedul·lar,
drecera per la qual el trànsit és més ràpid, fins el
punt de no donar temps ni perquè la sang cedei-
xi l’oxigen a les cèl·lules renals, com ho prova l’e-
xistència de la mateixa proporció d’oxigen en la
sang de la vena renal que a la de l’artèria”.

A més, i d’especial interès en aquest llibre
d’epònims, aquesta àrea de recerca dóna lloc a
un altre epònim que porta el nom d’en Trueta, és
“l’experiment de Trueta” que es descriu com1:

“Diverses circumstàncies patològiques (is-
quèmia, reaccions tòxiques, excitació del ciàtic)
redueixen la circulació a través de la cortical del

Veneçuela. Allí, dues metgesses angleses, per
encàrrec del Foreign Office, que ja havia enviat
cirurgians observadors a entrevistar-se amb
Trueta els anys 1937 i 19386, el conviden a anar
a Londres a pronunciar unes conferències sobre
el tractament aplicat als ferits de guerra a
l’Hospital General de Catalunya (ara Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau). A Londres va exposar,
a més, l’ experiència que havia adquirit sobre l’e-
vacuació de ferits de bombardeigs i sobre el ser-
vei de defensa passiva durant els més de 300
atacs aeris que havia sofert Barcelona. El minis-
tre de Sanitat anglès el va nomenar “Conseller
per a Ferides de Guerra”4 i la família Trueta s’es-
tablí a la Gran Bretanya. El 1940 fou contractat
per la Universitat d’Oxford. Aquell mateix any
forma part del Consell Nacional de Catalunya,
constituït a Londres, i el 1941 escriu The Spirit of
Catalonia on dóna a conèixer al món anglosaxó
la contribució catalana al naixement i desenvolu-
pament de la civilització occidental. 

El 1943 li encarreguen la direcció del servei
d’accidents de la Radcliffe Infirmary6 i el 6 de
maig de 1943 la Universitat d’Oxford li concedeix
el grau de Doctor Honoris Causa7. Havia publicat
Atlas of traumatic surgery. La bondat dels princi-
pis bàsics del mètode no s’extingí ni perdé vali-
desa amb l’aparició dels antibiòtics4. El mètode
Trueta s’aplicaria amb èxit durant la Segona
Guerra Mundial i, més tard, a les guerres de
Corea i del Vietnam (en aquesta darrera guerra
tots els oficials metges foren instruïts en els prin-
cipis i tècniques del desbridament de les ferides
i del tancament retardat), amb la consegüent sal-
vació de milers de vides humanes. Trueta, però,
es lamentava del fet que seria recordat per
aquest aspecte ja que “la tècnica... ha estat rea-
litzada damunt dels nostres semblants, víctimes
de la guerra...” considerant que “els cirurgians,
per llei de la nostra professió, han de fer la gue-
rra a la guerra”4.

Altres importants aportacions
d’en Josep Trueta a la ciència: 
la doble circulació renal i l’estudi de l’os

Tot i que el mètode sobre el tractament de les feri-
des és l’aportació més coneguda de Trueta a la

Eponimia.qxd  25/2/04  17:33  Página 93



Josep Trueta i Raspall. El mètode Trueta

-94-

dues vegades per al premi Nobel. A Espanya,
per les circumstàncies polítiques que es vivien,
els honors li arribaren tard i no va ser fins el 1969
que va rebre el premi Virgili de la Societat de
Cirurgia de Barcelona i un any més tard se’l va
designar Acadèmic d’Honor de la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona. El 1972
fou nomenat membre numerari de l’Institut
d’Estudis Catalans i el 1976 Doctor Honoris
Causa de la Universitat Autònoma de Barcelona
i se li va concedir la Medalla d’Or de Barcelona i
la Gran Creu de Carles III. A la tardor de 1976, ja
molt malalt, va pronunciar en l’acte celebrat a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau el que
havia de ser el seu darrer parlament públic. Són
aquestes unes paraules que s’han reproduït mol-
tes vegades en moltes publicacions i que resu-
meixen part del seu pensament5: 

“Havent deixat Catalunya quan la democràcia
moria en ella, és per mi una font de gran satis-
facció el que aquest títol em sigui conferit quan
la democràcia hi reneix... La llibertat és consubs-
tancial en la meva vida. Aquest acte d’avui signi-
fica el veritable retorn a la meva terra, que vaig
deixar perquè no volia veure morta la llibertat del
meu poble”.

Havia tornat a Catalunya després de jubilar-
se a Oxford i hi va morir el 19 de gener de 1977.
A títol pòstum se li va concedir la Medalla d’Or
de Sant Jordi i el premi Jaume I. Poc després de
la seva mort, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i Balears el va homenatjar; Annals
de Medicina en va publicar els parlaments11. 

ronyó i menen la sang cap els glomèruls juxta-
medul·lars (curt circuit o drecera); la formació
d’orina queda així molt reduïda o anul·lada”. 

El 1949, Josep Trueta fou nomenat Professor
d’Ortopèdia de la Universitat d’Oxford i, com
diria més tard, “per tant, amb una certa tristesa,
vaig cloure el capítol de la investigació renal”.
L’any 1955, lord Nuffield va fer una gran donació
que va permetre construir un gran centre de
recerca al Wingfield-Morris Hospital i es va cons-
tituir el Nuffield Orthopaedic Centre: es crearen
laboratoris, una biblioteca, una sala de conferèn-
cies, etc., fins a completar-lo l’any 19584. La
càtedra i el laboratori van afavorir encara més la
tasca investigadora de Trueta que va seguir la
seva recerca en l’estudi de l’os, àrea en la qual
se centren les seves altres grans aportacions a la
medicina4,10: el creixement dels ossos i la seva
estimulació, l’osteomielitis, la circulació del cap
femoral, l’artrosi de l’anca, la circulació del cap
femoral en l’infant i l’osteogènia i la calcificació.
Els problemes de la circulació de l’os, de la for-
mació de l’os i, sobretot, de l’osteoblast i del seu
origen, van ocupar els darrers anys de les seves
activitats investigadores. Fins que es retirà de la
Càtedra (finals de 1965)7, els treballs d’investiga-
ció en el departament de la seva direcció foren
molt nombrosos.

La recerca en aquests temes acaparava part
de la seva activitat quan el 1976 la malaltia que
el portaria a la mort l’any següent es va manifes-
tar. Havia publicat més de 200 treballs i 20
monografies. Havia rebut reconeixements i con-
decoracions arreu del món i havia estat proposat

Figura 3. Josep Trueta, operant.

Figura 2. Josep Trueta i la seva esposa Amèlia amb Pau Casals i
la seva esposa Marta, a Puerto Rico, l’any 1973.

Eponimia.qxd  25/2/04  17:33  Página 94



EPONÍMIA MÈDICA CATALANA. ELENA GUARDIOLA I JOSEP-ELADI BAÑOS

Q
U

A
D

E
R

N
S

 D
E

 L
A

 F
U

N
D

A
C

IÓ
 D

R
. 

A
N

T
O

N
I 

E
S

T
E

V
E

  
N

º 
1

-95-

Referències bibliogràfiques

1. Foz i Sala M, Llauradó i Miret E, Ramis i Coris J, coordinadors. Diccionari enciclopèdic de medicina. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 2000; 675, 1172, 1752, 1803.

2. Diccionario terminológico de ciencias médicas. 12ª ed. reimpresión ampliada. Barcelona: Salvat Editores, 1990; 700.
3. Moral Torres J. El “método español” en el tratamiento de las heridas de guerra (técnica de Orr-Bastos-Trueta). A: Los

médicos y la medicina en la guerra civil española. Madrid: Saned, 1986; 157-166.
4. Esteve i de Miguel R. El doctor Josep Trueta. La seva contribució a la cirurgia ortopèdica i a la traumatologia. Homenatge

al Dr. Josep Trueta i Raspall. Annals de Medicina 1978; 64: 199-203.
5. Rodrigo A. Trueta. Gent Nostra n. 35. Barcelona: Edicions de Nou Art Thor, 1984.
6. Fernández Sabater A. Les contribucions científiques de Trueta. Annals de Medicina 1998; 82: 39-41.
7. Rodrigo A. Doctor Trueta, héroe anónimo de dos guerras. 4ª ed. Barcelona: Plaza & Janés, S. A. Editores, 1978.
8. Trueta J. Tratamiento de las heridas de guerra. Revista de Cirugía de Barcelona, septiembre-octubre 1936.
9. Piera i Robert L. Un descobriment de Trueta: la doble circulació renal. Homenatge al Dr. Josep Trueta i Raspall. Annals

de Medicina 1978; 64: 204-208.
10. Broggi M. Josep Trueta i la biologia de l’os. Homenatge al Dr. Josep Trueta i Raspall. Annals de Medicina 1978; 64: 209-

215.
11. Homenatge al Dr. Josep Trueta i Raspall. Annals de Medicina 1978; 64: 199-222.

Eponimia.qxd  25/2/04  17:33  Página 95



Eponimia.qxd  25/2/04  17:33  Página 96



Q
U

A
D

E
R

N
S

 D
E

 L
A

 F
U

N
D

A
C

IÓ
 D

R
. 

A
N

T
O

N
I 

E
S

T
E

V
E

  
N

º 
1

-97-

L’epònim

Hipodermitis nodular subaguda migratòria o síndrome de Vilanova-Piñol. Malaltia de pannicle adi-
pós caracteritzada per l’aparició de nòduls a les cares anterior o externa de les cames, que s’este-
nen perifèricament i formen una vora de color vermellós. Ulteriorment el nòdul s’aplata, es reabsor-
beix i queda una pigmentació residual durant molt de temps. També ha rebut el nom de panniculitis
nodular subaguda migratòria1. 

Xavier Vilanova i Montiu 
Joaquim Piñol i Aguadé
La hipodermitis nodular subaguda migratòria 
o síndrome de Vilanova-Piñol

Civatte i Ferrand, entre d’altres, des de 1924 a
1926. Aprofità la seva estada per viatjar a
Estrasburg per treballar amb Pautrier i a Milà on
passà una llarga temporada amb Passini, una
altra figura de l’època. Quan es considerà format
tornà a Barcelona i es doctorà a Madrid dos anys
després amb la tesi Tractament de les tinyes
amb sals de tali. 

L’any 1936 se’n va anar a Amèrica i passà un
any a Colòmbia on
dirigí la leproseria
Aguas de Dios. Des-
prés tornà a Espanya
i l’any 1942 guanyà
la Càtedra de Der-
matologia i Venere-
ologia a la Universitat
de Valladolid. No hi
passà massa temps
en aquesta ciutat, ja
que dos anys des-
prés guanyà la ma-
teixa càtedra a la
Universitat de Valèn-

cia. L’any 1947 guanyà el concurs de trasllat a la
càtedra de Barcelona que Jaume Peyrí havia dei-
xat vacant després de la seva jubilació3. De retorn
a la seva ciutat, Vilanova s’hi va mantenir per
sempre més i consagraria els dinou anys

Xavier Vilanova i Montiu 
i Joaquim Piñol i Aguadé, els homes

Xavier Vilanova i Montiu

Xavier Vilanova i Montiu (Figura 1) nasqué a
Barcelona l’1 d’agost de 1902. Fou el segon
representant d’una família de dermatòlegs en el
moment del desenvolupament de la nova espe-
cialitat. El seu
pare, Pelai Vilano-
va, està conside-
rat com un dels
creadors de la
dermatologia ca-
talana, junt amb
Jaume Peyrí i Pau
Umbert2. Vilanova
es llicencià a la
Universitat de Bar-
celona l’any 1923 i
romangué un curt
temps al servei
d’en Peyrí al Clí-
nic. Aconsellat pel seu pare, que mantenia bones
relacions amb els dermatòlegs francesos, marxà
a París on s’especialitzà a l’Hôpital Saint Louis,
potser el millor centre de l’època per aprendre
dermatologia. En aquest hospital es formà amb

Figura 2. Joaquim Piñol i Aguadé
(1917-1977).

Figura 1. Xavier Vilanova i Montiu
(1902-1965).
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secció de Venereologia i Treponemosi de
l’Organització Mundial de la Salut. La mort el sor-
prengué a París el 8 de maig de 1965 quan
anava a assistir al congrés dels dermatòlegs de
llengua francesa. La seva vida es va aturar sob-
tadament quan era president de la Academia
Española de Dermatología i havia de presidir el V
Congrés Iberollatinoamericà que se celebraria a
Barcelona l’any 1967. Vilanova deixava una
important escola, com a prova el nombre dels
seus deixebles que arribaren a ser catedràtics:
Felipe de Dulanto, Josep Cabré, Josep Maria
Mascaró, Josep Maria Giménez-Camarasa i
Josep Maria de Moragas. D’entre els seus
col·laboradors i deixebles, un dels més impor-
tants fou, sense dubte, Joaquim Piñol.

Joaquim Piñol i Aguadé 

Joaquim Piñol i Aguadé (Figura 2) va néixer a
Puigcerdà el 28 d’octubre de 1917, fill d’un notari
de Cornudella que es trobava accidentalment a
aquella ciutat per motius professionals. Es llicencià
en medicina a Barcelona l’any 1942 i es doctorà a
la mateixa ciutat l’any 1956. Estudià l’especialitat a
Barcelona amb Peyrí i Vilanova i a Madrid amb Gay
Prieto, Orbaneja i Álvarez Sáinz de Aja5, però la
resta de la seva vida professional transcorregué a
Barcelona. Allí fou professor adjunt i el 1965, quan
va morir Vilanova, passà a encarregar-se de la
càtedra. Dos anys després, el 31 de gener de
1967, fou finalment nomenat catedràtic després
de difícils oposicions i hi romangué fins al final de la
seva vida. Piñol dirigí també l’Escola Professional
de Dermatologia i l’Escola de Serologia. Entre els
nombrosos càrrecs destaquen la vicepresidència
de l’Associació de Dermatòlegs de Llengua Fran-
cesa i del Col·legi Iberollatinoamericà de Derma-
tologia així com la direcció de la revista d’aquesta
darrera institució i de Medicina Cutánea. També
fou membre de la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona i President d’Honor de l’Academia
Española de Dermatología. Autor de més de 400
publicacions i de sis llibres de dermatologia, desta-
cà especialment en el camp de la citologia cutània,
els tumors, les porfíries (va descriure la porfíria
hepatoeritrocitària), la fotobioquímica i les malalties
per radiacions lumíniques. 

següents de la seva vida professional a fer del seu
departament un dels millors d’Espanya3,4. 

L’arribada de Xavier Vilanova a l’hospital del
carrer Casanova comportà una renovació impor-
tant de l’activitat de la càtedra, tant en la dedica-
ció docent com en la investigadora i, natural-
ment, l’assistencial3. Per a Vilanova, acostumat
als hospitals francesos, la situació del servei de
Dermatologia no era l’òptima. En Peyrí havia llui-
tat de debò per aconseguir l’afermament de l’es-
pecialitat de la qual n’era el primer catedràtic des
de 1915, però les dificultats que hi havia trobat,
sobretot dins de l’hospital, havien impedit dotar
el seu servei d’una organització òptima. Per
exemple, les instal·lacions de la càtedra es tro-
baven repartides en tres llocs diferents i distants
dins de l’hospital. Vilanova reconegué les dificul-
tats trobades pel seu predecessor quan comen-
tava que “Peyrí es va haver de conformar amb el
que li van deixar”4. Per posar-hi remei, Vilanova
inicià una reorganització profunda dels dispensa-
ris, creà nous laboratoris i, poc després, fou
nomenat director de l’Escola Professional de
Dermatologia, creada per ordre ministerial el 25
d’abril de 1952.

La seva activitat científica fou extensa com ho
demostren les seves més de cinc-centes publi-
cacions. Entre les seves contribucions més
recordades, figura la introducció a Espanya de la
prova de Nelson pel diagnòstic de la sífilis.
Mantingué nombrosos contactes internacionals,
especialment a França, on tenia grans amics, i a
Amèrica del Sud. Aplegà nombroses distincions
nacionals i internacionals. Fou acadèmic electe
de les acadèmies de medicina de València (1944)
i de Barcelona (1950), President d’Honor de la
Academia Española de Dermatología i membre
corresponent estranger de l’Acadèmia Nacional
de Medicina de França, on fou nomenat Officier
de l’Ordre de la Santè Publique. També era
membre d’honor de les societats alemanya,
argentina, brasilera, francesa, anglesa, holande-
sa, belga, iraniana, italiana, mexicana, portugue-
sa, uruguaiana, veneçolana i israeliana de der-
matologia. Fou president electe del Col·legi
Iberollatinoamericà de Dermatologia (1962) i de
la Academia Española de Dermatología (1963).
El seu coneixement de les malalties venèries fou
reconegut amb el nomenament com expert de la
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què del seu nom: “hipodermitis” ja que afecta la
hipodermis, “nodular” perquè el nòdul és la lesió
elemental, “subaguda” per assenyalar el caràcter
subagut de la seva evolució i “migratòria” per
remarcar la tendència de la lesió a ser extensa i
a canviar de localització. 

Aquesta entitat fou descrita com lesions
nodulars de localització profunda a la part inferior
de les cames, que creixien per confluència o
extensió perifèrica fins formar plaques extenses
de fins a 20 cm de diàmetre. Només es trobaven
en dones que havien patit prèviament mal de coll,
i desapareixien després d’un tractament curt amb
iodur potàssic. Les troballes histològiques també
eren característiques: les lesions es localitzaven
en els septes interlobulars de la hipodermis, i
s’observava proliferació capil·lar amb infiltracions
disseminades d’histiòcits i monòcits, així com
canvis notables en les fibres de col·lagen6.

Tres anys més tard publicaren les troballes de
nous pacients i comentaren les dificultats diag-
nòstiques amb altres quadres clínics com la vas-
culitis nodular, la panniculitis de Pfeiffer-Weber-
Christian, l’eritema nodós i la cel·lulitis per esta-
si8. En aquest nou article, Vilanova i Piñol ano-
menen la seva entitat com “panniculitis migratò-
ria nodular subaguda”, nom amb què és cone-
guda a la majoria de la literatura anglosaxona.

Piñol morí més jove que el seu company i
amic Vilanova. Un càncer de pulmó acabà pre-
maturament amb la seva vida el 17 d’agost de
1977, i així es truncà una vida professional que
molt probablement hauria donat encara grans
satisfaccions.

Vilanova i Piñol treballaren junts des de l’arri-
bada del primer a la càtedra de Barcelona. La
seva relació fou estreta i plena d’intercanvi d’idees
i de conceptes, més enllà de la relació mestre-dei-
xeble que podria fer pensar la diferència d’edat i
de rang acadèmic. Carreras6 ho posà de relleu en
una anècdota personal: “Un dia vaig consultar un
cas dubtós a Vilanova, i després de pensar-s’hi
molt va dir seriosament: ‘Pregunta-ho a en Piñol,
que ho sap tot’.” Era evident que Vilanova consi-
derava a Piñol com el seu successor natural a la
càtedra i així ho féu notar poc abans de la seva
mort, quan demanà a Piñol que anés a París a lle-
gir la seva ponència, ja que Piñol havia d’ocupar el
seu lloc al mig de la dermatologia francesa6. A la
seva mort, Piñol va escriure la semblança més
extensa i sentida del seu professor, col·lega i amic.
Val la pena recordar les darreres paraules d’a-
quest escrit: “La seva vida fou una lliçó de corat-
ge per aquells que lluiten per no ser com són
sense assolir-ho, per aquells que no tenen volun-
tat de ser millors demà que avui. La seva mort fou
una lliçó de pau, per a tots”2.

La hipodermitis nodular subaguda 
migratòria o síndrome de Vilanova-Piñol 

Joaquim Piñol explicà la gènesi del descobriment
de la forma següent: “Amb mi mateix va publicar
[Vilanova] la descripció d’una nova entitat clínica
fins llavors no coneguda, que estava avui ampla-
ment comentada en tots els textos i manuals de
Dermatologia, la hipodermitis migratòria de
Vilanova i Piñol, afecció ben corrent que havia
passat desapercebuda”4.

La hipodermitis fou inicialment descrita a la
literatura mèdica francesa amb el nom de “hypo-
dermite nodulaire subaiguë migratrice”7 (Figura
3). Xavier Vilanova i Joaquim Piñol descriviren
extensament onze pacients amb la malaltia i rea-
litzaren un detallat diagnòstic diferencial per
refermar la novetat de l’entitat. Explicaren el per-

Figura 3. Primera pàgina de l’article on Vilanova i Piñol varen
publicar la seva descripció original de la hipodermitis nodular
migratòria subaguda7.
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Martorell, prova flebogràfica, 55, 56
– signe, 55
– síndrome, 55-57
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Sarcoma Rous, 34
Separador despreniment retina, 7
Septum crurale, 52
Serafimerlasarettet Estocolm, 87
Seroteràpia antidiftèrica, 39
Sèrum antipestífer, 39
Servei Assistència Social Tuberculosos Catalunya, 
– fundació, 82
– Geriatria, Hospital Municipal Nostra Senyora 
– Esperança, 18
– Neurologia, Hospital Nostra Senyora Sagrat Cor, 30
– Neurologia, Hospital Sant Pau i Santa Tecla Tarragona, 
– 18
– Neurologia, Hospital Santa Creu i Sant Pau, 10, 18
Signe contrast Barraquer, 31
– Homans, 55
– Martorell, 55, 59
– Pedro Pons, 59, 62
– Pedro Pons-Soriano, 59
– pinçament flanc Piulachs, 65
– Barraquer i Bordas, 10, 17
Síndrome arc aòrtic, 55, 57
– Banti, 61
– Barraquer-Simons, 29
– Burnand Sayé, 81, 85
– Dott-Obrador, 88
– fiblada, 55
– fiblada Martorell, 55
– frenopilòrica, 75, 78
– Roviralta, 77
– Leriche, 57
– Martorell, 55-57
– Martorell-Fabré, 55, 57
– obstrucció troncs supraaòrtics, 57
– oclusió troncs supraaòrtics, 55, 56
– Peter Pan, XIV
– Piulachs-Hederich, 65, 66
– Roviralta, 75
– Sayé-Burnand, 81
– Takayasu-Martorell, 55
– Tolosa-Hunt, 87
– Vilanova-Piñol, 97, 99
Sociedad Española Angiología, 56
– – Cirugía Pediátrica, 77
– – Neurología, 88
– Luso-Española Neurología, 88
–  Médicos Escritores y Artistas, 68
Societat Catalana Biologia, 84
Societat Catalana Cirurgia, 67
– – Neurologia, 18
– – Pediatria, 77
– Biologia Barcelona, 33
– Cirurgia Barcelona, 94
– Cirurgia Mediterrània Llatina, 67
Société Pédiatrie, 77
Sonda Béniqué bàscula cirurgia prostatoperineal, 72
– Faucher, 67
– tutor Puigvert, 72
Supraaòrtics, troncs, 55 
Takayasu, malaltia, 57
Takayasu-Martorell, síndrome, 55
Tècnica Barraquer, 21, 22

Pielotomia extensa, 45, 46
– transversa intrasinusal, 47
Pinça Arruga, 3, 5, 8
Pinçament flanc Piulachs, signe, 65
Piulachs, signe pinçament flanc, 65
Piulachs-Hederich,  síndrome, 65, 66
Porfíria hepatoeritrocitària, 98
Premi Bréant, 39
– Golden Eagle, 46
Procediment antireflux Gil-Vernet, 45, 48
– Barraquer, 11
Procediments Barraquer, 25, 26
Progresos Patología Clínica, revista, 60
– Terapéutica Clínica, revista, 60
Pròstata, càncer, 42
Prova flebogràfica Martorell, 55, 56
– Nelson, 98
Puigvert, revista, Archivos Españoles Urología, 71
Puigvert i Gorro, sonda Béniqué bàscula cirurgia 
– prostatoperineal, 72
– – – – tutor Puigvert, 72
– intervenció, 71
– malaltia, 71, 74
– megacaliosi, 71
– operació, 71
Queratofàquia, 25, 27
Queratomileusi, 25, 27
Queratoplàstia refractiva, 25
– – queratofàquia, 25
– – queratomileusi, 25
Qüestió Ferran, 38, 39
α-quimotripsina, 22, 23
Quinta Salut Aliança, 82
Radcliffe Infirmary, 93
Reacció Wassermann, 3
Real Academia Medicina Cirugía Madrid, 37
– – Nacional Medicina, 60, 68
Real Colegio Cirugía Barcelona, 67
Reflex prensió peu Barraquer, 31
Reflux gastroesofàgic, 75
– vesicoureteral, 45, 48
Reial Acadèmia Medicina Barcelona, 18, 19, 38, 56, 60, 
– 83, 84, 94, 98
– – – Catalunya, 77
– – – Cirurgia Barcelona, 30
Retina, despreniment, 4-6
Retractor Gil-Vernet, 47
Revista, Archivos Españoles Urología, 71
– Barcelona Quirúrgica,   
– Española Reumatismo y Enfermedades 
– Osteoarticulares, 60
– Medicina Clínica, fundació, 60
– Progresos Patología Clínica, 60
– – Terapéutica Clínica, 60
Rockefeller Foundation, 83
– Institut, 34, 35
Rosenmüller, Cloquet, 52
Rous, sarcoma, 34
Roviralta i Astoul, Societat Catalana Pediatria, 77
Roviralta, síndrome, 75, 77
Santa Creu, Dispensari, 11
Sarcoma gallines, 34
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Universidad Valladolid, 81, 97
Universitat Autònoma Barcelona, 55, 72, 82, 87, 88, 
– 92, 94
– Barcelona, 60, 65, 71, 75, 92
– Catalana Estiu, 60
– Oxford, 93
– València, 97
– Yale, 34, 35
Uretrocistorràfia intravesical, 71
Vacuna, 39
– antialfa, 40
– anticolèrica, 37
– – Ferran, 37
– antidiftèrica, 39
– antipesta, Ferran Haffkine, 39
– antiràbica, 39
– – mètode supraintensiu vacunació, 39
– antitífica, 39
– antituberculosa, antialfa, 40
– BCG, 85
– Calmette-Guérin, 82
– Ferran, 37, 38
– Ferran-Haffkine, 39
– tècnica Pasteur, 37, 39
Vibrió colèric, 38
– –  cultius, 38
– – inoculació, 38
Vilanova-Piñol, síndrome, 97, 99
Virus, 34
– sarcoma gallines, 35
Vòlvul, 67
Wassermann, reacció, 3
Wenzel-Hanke Krankenhaus Breslau, 87
Wingfield-Morris Hospital, 94
World Federation Neurosurgial Societies, 88
Zonulòlisi enzimàtica, 21-23

Tècnica cerclatge, 5
– Duhamel-Roviralta-Casasa, 75
– emulsió fotogràfica, 37
– Gil Vernet, 44
– Gonin, 3, 5
– Läwen, 43
– Legueu, 44
– Orr-Bastos-Trueta, 91
– Pasteur, 37
– Trueta, 91
Tècniques Barraquer, 25, 26
Telefonia, 37
Teoria contagi animat, 37
– vírica càncer, 35
Tolosa-Hunt, síndrome, 87
Tonòmetre, 3
Tractament Orr, 91
– Trueta, 91
Trasplantament còrnia, 4, 5
– pàncrees, 45
– renal, 45, 46
– ronyó, 45
– testicle humà, 45
Trepans dacricistotomia, 7 
Trigonoplàstia, 45, 46
Tromboangeïtis obliterant, 55
Troncs Martorell, 55
– supraaòrtics, 55
– – obstrucció, síndrome, 57
– – oclusió, síndrome, 57
Trueta, mètode, 89, 92
– tècnica, 91
– tractament, 91
Tuberculosi miliar crònica, 86
Úlcera hipertensiva, 55, 56
– Martorell, 55-57
Universidad Córdoba, 83
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