Activitat col·legial. Professió, cultura i societat

CIRIL ROZMAN,
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A l’exposició del
COMB Una visió
polièdrica del Dr.
Pere Farreras i Valentí,
s’hi podien trobar
objectes tan diferents
com una col·lecció
completa del tractat
“Farreras-Rozman”, un
microscopi de l’Escola
d’Hematologia o un
estic d’hoquei sobre
herba que l’homenatjat
va utilitzar l’any 1948
als Jocs Olímpics de
Londres

Els actes de
l’“Any Dr. Pere Farreras
i Valentí”
aig experimentar una profunda alegria
V
pel fet que el nostre Col·legi de Metges decidís dedicar l’any 2008 al meu mestre més estimat, Pere Farreras i Valentí. I també que el càrrec
de comissionada de l’any recaigués en la ﬁlla de
l’homenatjat, Anna Farreras i Roca. Com a resum d’aquestes activitats em referiré a dos esdeveniments, una exposició i un llibre.
El primer esdeveniment va tenir lloc l’1 de febrer de 2008 i consistí en la dedicació del nom
Farreras Valentí a la sala d’actes de l’Hospital Clínic. Els assistents varen ser saludats pels doctors
Belenes i Rodés, autoritats de l’esmentat hospital. Seguidament, el president del COMB, Miquel Bruguera, va declarar obert el “2008: Any
Dr. Pere Farreras i Valentí”. A mi em va correspondre glossar els aspectes més destacats del meu
mestre, la gran majoria lligats al Clínic. Finalment, els seus ﬁlls Anna i Pere varen descobrir
la placa commemorativa que dóna el nom a la
sala d’actes.
El segon esdeveniment es va celebrar al Collegi de Metges de Barcelona el dia 28 de maig de
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1. Plafons de l’exposició Una visió polièdrica del Dr. Pere Farreras i Valentí.
2. Màrius Foz, Ciril Rozman, Miquel Bruguera i Jacint Corbella, a l’acte d’inauguració de
l’exposició.
3. Miquel Bruguera presenta els actes de l’“Any Dr. Pere Farreras i Valentí” a l’Hospital Clínic.
Acte de dedicació del nom Farreras i Valentí a la sala d’actes de l’hospital.

2008, sota la presidència del doctor Bruguera i
amb una nodrida assistència. En la seva introducció, el doctor Bruguera va destacar que “fa onze
anys que el Col·legi dedica l’any a un personatge
important de Catalunya i que aquesta iniciativa
s’ha consolidat i té un cert ressò mediàtic, a causa
de la qualitat de les persones que hem escollit per
dedicar-los l’any”. Pere Farreras i Roca va parlar
sobre l’entorn familiar i els aspectes humans de
Farreras i Valentí; Màrius Foz va referir la intervenció de Farreras i Valentí a Medicina Clínica i
al Tractat de Patologia i Clínica Mèdiques d’Agustí
Pedro i Pons; Francesc Cardellach va abordar el
paper de Farreras en el text d’A. von Domarus i
el pas al Farreras-Rozman; jo vaig parlar dels antecedents, la creació i la consolidació de l’Escola
d’Hematologia i, ﬁnalment, Jacint Corbella analitzà l’obra escrita de Pere Farreras i els reconeixements públics que va tenir. Les intervencions
d’aquest acte acadèmic es poden seguir a www.
combtv.cat.
A continuació, Miquel Bruguera, president
del COMB, i Anna Farreras, comissionada de
l’“Any” varen inaugurar l’exposició Una visió polièdrica del Dr. Pere Farreras i Valentí, que es va
poder visitar ﬁns al 31 de desembre de 2008, i on
es podien trobar objectes tan diferents com una
col·lecció completa del tractat “Farreras-Rozman”,
un microscopi de l’Escola d’Hematologia o un
estic d’hoquei sobre herba que l’homenatjat va
utilitzar l’any 1948 als Jocs Olímpics de Londres.
El qualiﬁcatiu “una visió polièdrica” estava plenament justiﬁcat.
Finalment, i com és habitual, el Col·legi va editar un llibre en homenatge a Pere Farreras i Valentí, distribuint un exemplar entre els nombrosos
assistents a l’acte acadèmic i a la inauguració de
l’exposició. En aquest cas, no es tractava d’un llibre inèdit, sinó d’una reimpressió modiﬁcada del
text que el doctor Jacint Corbella i jo mateix havíem coordinat l’any anterior sota el patrocini de
la Fundació de l’Escola d’Hematologia “Farreras i
Valentí”. El seu contingut consisteix en una ﬁtxa
bibliogràﬁca introductòria, seguida d’un extens
estudi de l’homenatjat en quatre parts: 1. L’entorn familiar i els aspectes humans; 2. El metge
i la seva obra; 3. Records biogràﬁcs i personals, i
4. Reconeixements. Al llibre, hi col·laboren 22
autors i conté un bon nombre d’il·lustracions. En
l’edició feta pel COMB, el format és l’utilitzat
habitualment per a aquestes ocasions i, a més a
més, està precedit per un pròleg a càrrec del doctor Miquel Bruguera. Després de referir-se a diferents personalitats de Catalunya, distingides amb
la dedicació d’un “Any”, el president del COMB
analitza alguns aspectes del doctor Farreras, recorda l’anècdota de la visita mèdica que aquest va
fer al mateix doctor Bruguera: “Em va donar una
classe de com s’ha de visitar un malalt que no he
oblidat mai”, i acaba dient: “Desitjo que tots els
que llegeixin aquest llibre acabin coneixent millor un dels personatges més extraordinaris de la
medicina catalana, mort prematurament, abans
d’haver donat tot el seu potencial mèdic i humà
a una societat que l’admirava.”
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