Activitat col·legial. Professió, cultura i societat

El COMB edita un llibre sobre la figura
del doctor Pere Calafell i Gibert, metge de nens
JOSEP MARIA CASASA,
comissionat de
l’“Any Dr. Pere Calafell”

L’exposició del
COMB ressaltava
la capacitat que tingué
el doctor Pere Calafell
i Gibert de constituir un
grup de pediatres, prou
nombrós i eficient, que,
seguint la seva manera
de fer i de pensar, va
arribar a tenir una
influència decisiva en
la pediatria catalana
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1. Pere Calafell i Gibert
(1907-1984). En homenatge,
editat pel COMB.
2. Mercè Calafell,
a l’acte inaugural de
l’“Any Dr. Pere Calafell”.
3. Els doctors Josep Maria
Casasa, Miquel Bruguera, Oriol
Casassas i Jaume Iglesias,
a l’acte inaugural de la
sessió “Pere Calafell i el seu
polifacètic exemple”.
4. Joaquim Ramis i Miquel
Bruguera, a la inauguració
de l’exposició “Pere Calafell,
metge de nens”.
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’any 2007 ha estat l’any escollit pel Col·legi
Ldoctor
de Metges de Barcelona per homenatjar el
Pere Calafell i Gibert. La figura d’aquest
“metge de nens”, del qual es complia el centenari
del seu naixement, ha estat degudament glossada
amb diferents actes i amb l’exposició, presentada
al mateix Col·legi. L’exposició del COMB ressaltava la capacitat que el doctor Calafell tingué per
constituir un grup de pediatres, prou nombrós i
eficient, que, seguint la seva manera de fer i de
pensar, va arribar a tenir una influència decisiva en
la pediatria catalana. La col·laboració precisament
d’alguns d’aquests pediatres en la realització de
l’“Any Dr. Pere Calafell” ha estat fonamental per
fer comprendre les grans virtuts i qualitats humanes que configuraven la seva personalitat.
De manera especial cal fer menció, d’altra banda,
de l’ajuda prestada per la Mercè Calafell, germana
d’en Pere, que malgrat la seva edat ha mostrat uns
ànims i una vivacitat extraordinaris per proporcionar-nos informació directa, amb innombrables documents i fotografies que tenia arxivats a casa seva.
Recordem que la Mercè, juntament amb l’Assumpció, esposa del doctor Calafell, va ser un dels pilars
fonamentals per mantenir l’activitat constant de
Pere Calafell. La Mercè no solament ens va emocionar en el parlament de la sessió inaugural amb una
dissertació sobre la vida familiar de Pere Calafell,
plena d’anècdotes, que mostraven episodis curiosos
de la seva vida, sinó que també ens ha obsequiat
darrerament amb un escrit deliciós que es pot llegir
al primer capítol del llibre que, com a colofó de tots
aquests actes de l’“Any Dr. Pere Calafell”, ha editat
el Col·legi de Metges de Barcelona.
La participació de Joaquim Ramis i d’Oriol
Casassas ha estat transcendental en l’organització
de l’“Any Dr. Pere Calafell”. Amb Joaquim Ramis,
entre moltes altres activitats, volem recordar l’entrevista que vàrem efectuar a dos dels protagonistes més veterans que acompanyaren Pere Calafell
des dels primers anys. Ens referim a Simeó Selga,
de Manresa, i a Júlia Corominas, psiquiatra infantil. Amb el primer, Pere Calafell va trobar una
estimable ajuda per estendre la Societat Catalana
de Pediatria per les comarques de Catalunya. Amb
la Júlia s’establí una complicitat entre la pediatria
i la psiquiatria.
Amb Oriol Casassas vàrem tenir un assessor imprescindible quan es va haver de tractar la configuració del llibre que el Col·legi de Metges de
Barcelona ha editat sobre la figura de Pere Calafell.
El seu mèrit ha consistit a reunir textos i referències exposats durant la llarga vida de Pere Calafell,
alguns per col·laboradors importants del grup que
ja no estan entre nosaltres, com Ramon Martínez
Callen i Joan Ripoll.
L’“Any Dr. Pere Calafell” ha arribat a la seva fi. El
dia 12 de febrer de 2008 se celebrà l’acte de cloenda amb la presentació del llibre que ja hem mencionat. Aquest representa un magnífic testimoni
escrit que quedarà per a la història de la medicina
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i de la pediatria catalana. En la seva elaboració hi
han intervingut, al primer capítol, com ja hem dit,
la Mercè Calafell. En els següents s’han reproduït les conferències que es varen pronunciar en els
dos actes celebrats durant l’“Any”: “Pere Calafell i
la Pediatria Social”, per Joaquim Ramis; “El Dr.
Pere Calafell i la Societat Catalana de Pediatria”,
per Francesc Prandi; “Pere Calafell davant dels infants”, per Amat Palou i Maria Rosa Llitjós; “El
Dr. Calafell que vaig conèixer”, per Jaume Iglesias;
“El subtil mestratge de Pere Calafell”, per Oriol
Casassas; “Pere Calafell, metge de nens, l’exposició”, per Salvador Piqué; “Pere Calafell i les guarderies infantils”, per Miquel Barnadas; “El Grup
Calafell”, per Gonçal Figueras; “Pere Calafell i la
salut dels escolars”, per Albert Pi Ferrer, i “El llegat
Pere Calafell”, per Josep M. Casasa.
En la segona part del llibre es fa memòria, sota el
títol d’“El respecte i la consideració a Pere Calafell:
dels anys cinquanta fins avui, unes mostres”, de
diferents aspectes de la Societat Catalana de Pediatria, de la Biblioteca Pere Calafell de Sabadell, del
Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
de 1984, de les reunions que se celebraven tots els
dimarts a casa seva. S’acaba amb un escrit d’Oriol Casassas, titulat “Aproximació al pensament de
Pere Calafell”, escrit un temps després de la seva
mort, que resumeix molts dels aspectes que perfilaven la seva personalitat.
Pere Calafell va ser un home que sense ocupar
càrrecs, sense fer ús de cap poder autoritari, es
convertí en el líder més apreciat que ha tingut mai
la pediatria catalana, la qual gràcies a ell ha sabut
mantenir sempre un compromís de país, d’unitat,
de creixement i també de força i prestigi en les relacions exteriors.
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