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Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 

Professió, cultura i societat · Activitat col·legial

La Galeria de Metges Catalans ha crescut con·
siderablement durant l’any 2013. Es va comen·

çar l’any amb 150 metges biografiats i l’hem acabat 
amb 200. Com ja s’havia fet amb els 150 primers 
personatges, s’ha tractat de mantenir en el 2013 un 
equilibri en la representació dels diferents períodes 
històrics, de les especialitats, dels motius de la seva 
anomenada i dels territoris on van exercir.

El nombre majoritari de metges incorporats a 
la Galeria el 2013 correspon a metges destacats 
per una activitat professional de primer nivell: 13 
en la segona meitat del segle xx, com Pere Bar·
celó (reumatòleg), Joan Codina (cardiòleg), Lluís 
Folch (psiquiatre infantil), Alfred Gallart (pedia·
tre), Antoni Llauradó (cirurgià), Ferran Martorell 
(angiòleg), Joan Navés i Ramon San Ricart (trau·
matòlegs), Jaume Peyrí (dermatòleg), Lluís Revert 
(nefròleg), Máximo Soriano (internista) i Josep 
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M. Vilaseca (radiòleg), i dos en la primera meitat 
del segle, com Lluís Vila d’Abadal (ORL) i Jaume 
Guerra (assegurances).

Altres van excel·lir treballant fora de Barcelona, 
com Pere Castro a Lleida, Candi Bayés, Josep Sala·
rich i Joan Soler a Vic, Ramon Bassols a Badalona, 
Joan Rodríguez Soriano a Bilbao i Àngel Soler a Vi·
lada, o fora d’Espanya, com el viròleg Jordi Casals 
Ariet als Estats Units. Cinc van patir les conseqüèn·
cies de la guerra civil. Dos es van exiliar a l’estran·
ger –Pere Domingo (biòleg) i Rossend Carrasco 
(endocrinòleg)–, dos van patir un exili interior, com 
Jacint Vilardell (digestòleg) i Francesc Domènech 
(cirurgià), i un va ser afusellat, Rafael Battestini.

Tres metges amb gran prestigi professional van 
ser presidents del Col·legi de Metges de Barcelona 
–Lorenzo Garcia·Tornel, Lluís Trias de Bes i Ra·
mon Trias–, i un en va ser vicepresident, Ramon 
Martínez Callén.

S’han incorporat 11 metges històrics més, tres ca·
tedràtics dels col·legis de cirurgia creats per Carles 
III –Carles Nogués a Burgos, Domingo Vidal a 
Cadis i Josep Rives a Madrid–, i el cap de la sanitat 
militar de l’època, Salvi Illa, tots del segle xviii. 
Del segle xix s’han inclòs Antoni Bayés i Modest 
Furest (hidròlegs), Francesc de P. Campà (obste·
tre), Ramon Masferrer (metge i botànic), Innocent 
Paulí (bacteriòleg), Antoni Ribot (metge i polític) i 
Pere Vieta (metge i físic).

Els altres metges incorporats durant l’any 2013 a la 
Galeria de Metges Catalans ho han estat per raons 
diverses: dos experts de la història de la medicina 
catalana, Oriol Casassas i Josep M. Massons; un ho·
meòpata, Enric Peiró, i dues metgesses de la primera 
meitat de segle, Ignàsia Salvans i Pilar Corrons.   
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1. Acte fundacional del Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya. Barcelona, febrer de 1983. 2. Ignàsia Salvans, amb 

el professor Jaume Ferran. Barcelona, c. 1926. 3. Caricatura de 
Rafael Battestini feta per Romà Bonet ‘BON’, c. 1935. 

4. Pàgina d’inici del web www.galeriametges.cat. 5. Recepció 
de Jordi Pujol a la primera Junta de Govern democràtica del 

COMB, Barcelona, 1980. 6. Alexander Fleming i Lluís Trias de 
Bes, al Monestir de Montserrat, el 1948. 


