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a Galeria de Metges Catalans és una
nova pàgina web del COMB que té
l’objectiu d’honorar la memòria de metges catalans que s’han distingit per una
activitat professional o personal destacada. Tots els metges i metgesses que hi hem
inclòs ﬁns ara i els que hi anirem incloent
en el futur han gaudit del respecte dels
seus coetanis i de prestigi social. Alguns
d’ells l’han conservat ﬁns avui, molts anys
després de la seva mort. Altres, en canvi,
han passat a l’oblit, malgrat que moltes
de les seves accions hagin transcendit el
temps que van viure. Amb aquest web volem lluitar contra el concepte que la fama
és efímera i facilitar el coneixement de qui
eren i què van fer molts metges catalans
que van contribuir en vida al progrés del
coneixement mèdic i a la millora de la salut dels seus conciutadans.
Aquest espai pretén ser alhora informatiu i entretingut. Vol descriure els aspectes
biogràﬁcs més notables d’aquests metges
i metgesses, relatar les seves aportacions
cientíﬁques i aportar aquelles imatges que
ens els mostren en el seu món professional, personal o familiar.
La selecció dels metges que han de sortir
a la Galeria és una feina complexa. Hem
volgut evitar que reﬂecteixi un rànquing
segons el seu prestigi o els seus mèrits acadèmics. També hem defugit ordenar els
personatges cronològicament. Hem fet,
per tant, una selecció amb criteris heterogenis i hem inclòs metges de diferents èpoques històriques, de diferents especialitats
i també metges que van destacar més per
les seves activitats polítiques, patriòtiques
o culturals que no pas per les estrictament
mèdiques. Veureu, si consulteu la Galeria, que hi ha metges de l’època medieval,
com Jacme d’Agramunt o Arnau de Vilanova i, igualment, metges traspassats l’any
2012 com els doctors Josep M. Massons
o Ramon Trias. Hi ha molts metges dels
segles xviii i xix com Pere Virgili o Pere
Mata. Tot i així, el gruix de biograﬁats
més importants el formen els companys
del segle xx: els que han estat un exemple
de metge amb gran prestigi mèdic, com
els professors Pedro Pons o Piulachs, els
que han destacat més per la seva dedicació
a la política, com Jaume Aiguader o Josep
Dencàs, per la seva contribució a dur la
vacuna de la verola a Amèrica, com Josep
Salvany, o aquells que van ser afusellats
durant la Guerra Civil, com els doctors
Santiago Vivancos, Bertomeu Fabres o
Marià Mullerat.
Així, aquest web aspira a convertir-se en
una mena de diccionari il·lustrat de metges
catalans, ja famosos o que haurien de serho. Ens agradaria que quan es parli d’un
metge, els mèrits del qual no us siguin familiars, tingueu el neguit de consultar la
nostra Guia de Metges Catalans per veure
si hi és i què va fer. Si això passa, haurem

Al juny del 2011, la pàgina sorgeix de
reunions entre persones interessades en la
història de la medicina catalana, seguida
d’una proposta a la Junta de Govern del
COMB tres mesos després. Obtinguda
l’aprovació del projecte, a ﬁnals d’abril del
2012 es presenta públicament la Galeria de
Metges Catalans amb les primeres 50 biograﬁes i, a ﬁnals d’any, ja en sumen 150.
Amb l’experiència dels primers nou mesos,
podem atribuir a la Galeria més mèrits dels
que pensàvem que tindria ja que, a banda
de contribuir al coneixement de la medicina catalana que esperàvem, hem comprovat que estem afavorint la projecció social
del Col·legi. Efectivament, molta gent del
món cultural català, no relacionada amb la
medicina, consulta aquestes pàgines i va-
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> El web Galeria de Metges Catalans
vol facilitar el coneixement de qui eren
i què van fer molts metges catalans
que van contribuir en vida al progrés
del coneixement mèdic i a la millora
de la salut dels seus conciutadans
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complert amb els objectius que teníem
quan vàrem dissenyar el web. Esperem,
a més, que la iniciativa de rememorar els
metges destacats faci augmentar la nostra
autoestima col·lectiva. En mirar els noms
dels metges biograﬁats, comprovareu que
si, en el passat, la medicina catalana ha
tingut un gran prestigi, es deu als metges
que han exercit a la nostra terra. Catalunya ha estat i és una terra de grans metges
i aspirem que ho continuï sent.
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lora positivament la iniciativa del Col·legi
de Metges de Barcelona. També podem dir
que augmenta la cohesió col·legial ja que els
familiars dels biograﬁats –molts dels quals
són metges– es relacionen amb les persones
que treballen en aquest projecte i, per tant,
ni que sigui indirectament, també ho fan
amb el Col·legi en revisar els textos de les
biograﬁes dels seus familiars, aportant iconograﬁa i participant en els actes col·legials
en què es parla de la Galeria de Metges.
Per tot plegat, invitem els col·legiats que
encara no hi hagin accedit a visitar la Galeria. Estem convençuts que els agradarà.
1. Pàgina d’accés al web www.galeriametges.cat.
2. August Pi-Sunyer, com a professor, a l’orla del curs 19041905 de la Facultat de Medicina de Barcelona.
3. Manuel Corachan, a l’orla del curs 1899-1905 de la
Facultat de Medicina de Barcelona. 4. Trinitat Sais, asseguda
la segona per l’esquerra, amb la Junta Organitzadora del 1r
Congrés d’Higiene Escolar. Barcelona, 1912. 5. D’esquerra
a dreta: Xavier Vilanova, Joaquim Trias i Pujol i Agustí Pedro i
Pons. Al fons, Pere Nubiola. Barcelona, 1954.
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