
 1 

ACTE ACADÈMIC D'INAUGURACIÓ DEL CURS 2010-2011 DELS  ESTUDIS 
DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  I LA 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA  
 
Lliçó inaugural a càrrec de Montserrat Tura i Camafreita, metgessa i consellera 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
 
Barcelona, 30 de setembre de 2010 
Parc de Recerca Biomèdica de Catalunya - Barcelona 
 
 
Què espera la societat dels futurs graduats en medi cina 
 
 
Tota persona, pel sol fet de ser-ho, desitja saber, conèixer el perquè de les 
coses.  
Aristòtil 
 
 
Per a la predicció de l’activitat solar futura resulta imprescindible conèixer 
l’activitat solar del passat. És necessari remuntar-nos a èpoques anteriors a les 
primeres observacions telescòpiques de les taques solars, realitzades a l’entorn 
de 1610, després que Galileu i altres científics inventessin el telescopi. 
 
Les variacions del cicle regular de producció de taques solars, que avui sabem 
que és d’11,1 anys (que correspon a la meitat del cicle solar magnètic), van 
experimentar una notòria absència entre els anys 1645 i 1715. Aquest període 
insòlitament fred va ser batejat amb el nom de Petita Edat de Gel. 
 
Altres científics afirmen que entre 1450 i 1550 es produí una altra etapa de 
baixa activitat solar, en què les zones glacials i el clima àrtic van estendre’s per 
zones inusuals; com a conseqüència, es van perdre multitud de collites i la fam 
va fer estralls entre els nostres avantpassats. 
 
L’any 1530 (coincidint amb un d’aquests períodes), va aparèixer a la península 
l’angina gangrenosa o diftèria, que es convertí en una malaltia endèmica amb 
períodes clarament epidèmics i que va fer néixer la primera Administració 
sanitària: la Magistratura Sanitària, coneguda com a Vuitenes del Morbo. 
 
L’any 1651 (coincidint amb la Petita Edat de Gel), arribà per mar a Barcelona 
una epidèmia de pesta negra o bubònica, que s’allargà fins al final del 1652. 
Segons manuscrits de l’època, hi hagué més de 30.000 morts. El Consell de 
Cent nomenà les Juntes del Morbo, formades pel Cap del Morbo, que 
organitzava el desallotjament de les cases on hi havia alguna persona malalta; 
els bastoners, que controlaven les portes de la ciutat; els perfumadors, que 
desinfectaven les cases, i els gaters, que recollien els animals morts, sobretot 
rates.  
 
La ciutat es dividia en quarters, cada un amb un conseller i una Vuitena del 
Morbo. En acabar aquesta epidèmia, entre desercions i morts, el cens de 
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Barcelona constava de 14.645 persones, una desena part dels habitants 
inicials. 
 
És extraordinàriament lògic que entre la Petita Edat de Gel i la pesta bubònica 
(que, com saben, és una malaltia infecciosa aguda, zoonòtica i molt contagiosa, 
amb un agent causal actualment conegut i amb mitjans per reconeixe’l 
ràpidament: el petit bacil Yersenia Pestis, que envaeix quasi la totalitat dels 
òrgans del malalt i, evidentment, la sang), la suma de factors negatius 
provoqués un decreixement demogràfic, una situació molt difícil per a 
l’estabilitat política d’aquella etapa i unes situacions de vida deplorables per a la 
majoria de la població. 
 
D’allà neixen la major part de les commemoracions festives del nostre 
calendari, basades en promeses de retre homenatge etern a sants i 
marededéus en molts llocs anomenats el vot del poble. 
 
Des de mitjan segle XIV fins al final del segle XVIII, Europa va viure una 
epidèmia de pesta per generació. 
 
Mirant amb ulls actuals, ni el fred ni la Yersenia Pestis es convertirien en el 
cataclisme que representà aleshores per als habitants de Barcelona i el seu 
entorn. 
 
És evident que els científics d’aleshores, tot i no disposar dels coneixements 
actuals, van condicionar l’organització política municipal i el moviment de 
persones i mercaderies, i van identificar clarament la participació de les rates 
en l’extensió i gravetat de l’epidèmia. 
 
Des d’aleshores fins a la meitat del segle XIX, a Barcelona va haver-hi 28 
epidèmies importants. El Consell de Cent prohibí, l’any 1668, trobades o 
ballades, aplecs o aglomeracions, i fins va arribar a prohibir l’assistència a les 
esglésies. 
 
L’any 1680, es va construir un altre dels primers grans centres sanitaris: la 
Casa de Convalescència, que amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que 
datava de l’any 1450, formaven les dues grans institucions sanitàries de 
Barcelona. 
 
Per tant, l’economia, el comerç i les terres condicionaven l’organització de la 
societat. Però una constant ha mogut les decisions de la humanitat: evitar la 
mort. 
 
L’any 1720, és la Junta Superior de Sanidad del Consejo Real de Castilla, 
creada pel Decret de Nova Planta, la responsable de minimitzar una nova 
epidèmia de pesta negra. 
 
L’any 1730, apareix per primera vegada la febre groga, malaltia causada per un 
llavivirus. 
 
Entre els anys 1738-1740, una nova epidèmia de pesta. 
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L’any 1753, es construí la Barceloneta sobre les runes del barri de la Ribera i la 
Ciutadella, lloc insalubre i entrada de noves epidèmies.  
 
Els higienistes comencen la batalla per a la canalització de les aigües residuals, 
i comença a qüestionar-se l’existència de les muralles, que obliga a tenir una 
ciutat de carrers estrets, humits i llòbrecs. 
 
A l’estiu de 1800, apareix novament la febre groga. Aquell mateix any, el Dr. 
Piguillem vacunà per primera vegada cinc nens contra la verola. 
 
Lluny de la gran ciutat, la medicina rural, no sempre prou reconeguda, iniciava 
a Catalunya una de les activitats que va fer possible la millora de l’estat de la 
salut de la societat del segle XVIII i XIX: la immunització preventiva. 
  
L’any 1804, ocupació francesa, nova epidèmia de febre groga i canvi de lleis 
sanitàries. 
 
L’any 1819, una gran epidèmia de còlera. 
 
L’any 1820, la pesta torna a fer-se present. 
 
L’any 1821, torna la febre groga. Van morir més de 10.000 persones. 
 
L’any 1828, novament la pesta. 
 
L’any 1834, el còlera. 
 
L’any 1835, desamortització, crema d’edificis. Una revolta que permet 
l’esponjament de la ciutat emmurallada. Creació d’espais com la plaça Reial.  
 
L’any 1854, segona gran epidèmia de còlera. Aquell any, Flippo Pacini 
descobreix el vibrió del còlera, però la notícia es va publicar en una revista de 
poca difusió, i molts pocs col·legues seus van poder fer ús d’aquesta important 
descoberta. 
 
Les autoritats es plantegen enderrocar les muralles i construir una ciutat de 
carrers amples. 
 
L’any 1859, S’APROVÀ EL PLA CERDÀ (Ildefons Cerdà) 
 
L’any 1875, tercera gran epidèmia de còlera. 
 
L’any 1884, quarta epidèmia de les mateixes proporcions. 
 
L’any 1905, l’Instituto de Higiene Urbana intervé en zones on s’acumulaven 
deixalles i rates, cremant o regant amb desinfectants fenòlics, amb 
desratitzacions i finalment amb vacunes i sèrums antipestilencials. 
 



 4 

A partir de llavors, la ciutat comptava amb tres locals de desinfecció, amb 
policia sanitària, autoclaus, lleixivadora i forn crematori. 
La suma de científics, metges i enginyers, tots amb plantejaments higienistes, 
aconsegueixen modificar l’organització governamental i, especialment, la forma 
física de la ciutat. 
 
La verdadera grandeza de la ciencia acaba valorándose por su utilidad.  
Gregorio Marañón 
 
 
A partir de 1875, les grans avingudes de l’Eixample d’Ildefons Cerdà prenien 
forma, i un altre enginyer de caminos, canales y puertos, Pedro Garcia Faria, 
va realitzar el projecte de sanejament d’aigües residuals de la ciutat de 
Barcelona. 
 
L’aportació d’aquests enginyers de camins a la salut dels barcelonins i catalans 
en general és comparable a l’aplicació dels coneixements dels enginyers 
industrials i de telecomunicacions a la creació dels moderns sistemes de 
diagnòstic per la imatge (tomografia axial computaritzada, ressonància 
magnètica, etc.). I m’atreveixo a comparar-ho amb la importància del 
descobriment, l’any 1948, per Selman Abraham Waksman, de 
l’ESTREPTOMICINA, el primer fàrmac eficaç contra la tuberculosi i el fàrmac 
d’elecció en els casos que actualment encara es diagnostiquen de pesta negra 
al món (Índia, Perú, Brasil, EUA, Moçambic, Zaire, Àsia Sud-oriental) 
 
Si s’estima l’art de la medicina, s’estima també la humanitat. 
Plató 
 
 
I cada individu d’aquesta humanitat intenta viure tant temps com sigui possible i 
tan bé com pugui. 
 
L’extraordinari desenvolupament científic del segle XX que va començar matant 
rates i canalitzant aigües residuals, va continuar descobrint la utilitat dels 
antibiòtics, de la vacunació sistemàtica i va commocionar-se quan Watson i 
Crik demostraven l’estructura de doble hèlice formada per dues cadenes en 
l’ADN, l’any 1953. 
 
Des d’aleshores, el coneixement per mantenir les funcions cel·lulars i els 
sistemes de diagnòstic precoç han fet evolucionar la capacitat de guarir, que 
tenim encomanada tots nosaltres, de manera vertiginosa. 
 
La totalitat de les decisions de les societats avançades més o menys 
encertades en els darrers 50 anys van encaminades a assolir l’anomenat 
benestar, que ha tingut com a resultat més evident l’increment de l’esperança 
de vida. 
 
Europa  Homes 79,80 
   Dones  85,90 
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No ens hem posat d’acord en la definició de salut, però, al capdavall, tots la 
busquem; és un bé essencial el valor del qual s’aprecia especialment quan 
falta. 
 
El Dr. Josep Laporte i Salas, en una extraordinària intervenció en l’acte 
d’investidura com a doctor honoris causa de la UOC, parla de la multiplicitat de 
definicions per al terme salut: 
 
OMS: La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no 
solament l’absència de malaltia. 
 
X Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (Perpinyà 1976): Aquella 
manera de viure que és autònoma, solidària i joiosa. 
 
Institut de Bioètica de Madrid: La salut és la capacitat de dur a terme el projecte 
de vida que un es marca. 
 
Pel Dr. Diego García, reconegut expert en bioètica: De la salut i de la vida cal 
donar-ne una definició més biogràfica que biològica. Si jo volgués ser pilot 
d’aviació o córrer els cent metres lliures en menys de 10 segons, m’hauria de 
considerar un malalt pel fet de ser miop o per la meva insuficient capacitat 
pulmonar. Com que el que vull ser és professor d’universitat, em considero una 
persona sana. 
 
En l’actual societat, la complexitat de situacions personals, que és gairebé 
infinita, i la complexitat d’organització dels serveis sanitaris i serveis públics en 
general en aquest món avançat en què afortunadament ens ha tocat viure, fan 
evident que mai podrem donar per acabat un sistema de salut que resolgui tots 
els problemes que la ciutadania ens planteja i els plantejarà com a metges. 
 
Amb garantia d’aigua potable, canalitzada i depurada la residual, amb una 
alimentació correcta i amb hàbits higiènics acceptables, la població que hem 
d’atendre tendeix a una esperança de vida que aviat superarà els 90 anys i que 
abans del 2030 (si no hi ha cataclismes socials) se situarà a l’entorn dels 100 
anys. 
 
El Servei Nacional de Salut anglès ha publicat un llibre d’història de la seva 
constitució on accepta el fracàs conceptual de la seva pròpia creació. 
 
En acabar la Segona Guerra Mundial i superades les seqüel·les de la Gran 
Guerra, va creure que hi havia una quantitat limitada de malalts i que, per tant, 
el cost anual dels serveis de salut disminuiria quan una actuació eficaç 
aconseguís reduir la taxa de morbiditat. Aquest convenciment pressuposava 
que la diferència entre salut i malaltia era ben clara, i a mesura que una 
persona “malalta” passés a “sana o estabilitzada” disminuiria el nombre 
eventual de pacients. Però trobar-se bé o malament supera moltes vegades 
l’existència clara de patologies objectivables, i cada vegada la societat ens 
ofereix més reptes. 
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L’aparició de la SIDA, l’alcoholisme i altres hàbits tòxics, la depressió, l’estrès, 
la vida en edats poc comunes i fins ara excepcionals, ens porten a afirmar que 
hem de preparar el sistema sanitari per a la convalescència, per fer front a les 
demències (senils i presenils) i altres malalties degeneratives. 
 
Novament, l’objectiu dels humans és viure. Viure tant com sigui possible i viure 
tan bé com sigui possible. 
 
Catalunya s’ha situat al capdavant de molts països avançats en matèria de 
transplantaments impensables fa només dues dècades, i és capdavantera en la 
detecció precoç del càncer i en la seva curació o cronificació. 
 
Però aquests grans esforços, les grans investigacions, han d’anar acompanyats 
de l’atenció a les patologies més freqüents, a l’atenció adequada del sentiment 
de no estar bé que pot tenir etiologia psíquica o somàtica, i que en la nostra 
societat conviu amb noves situacions de pobresa que ens retornen al passat. 
 
Alguns de vostès s’incorporaran a grans equips d’investigació i pràctica 
puntera, altres atendran en la medicina primària la patologia més freqüent i 
hauran de lluitar contra la inèrcia dels temps. 
 
Novament, ara de manera molt diferent de com ho vivien en la Catalunya 
medieval o en la revolució industrial del segle XIX, que va suposar grans 
millores i grans problemes, els científics tenim un compromís amb nosaltres 
mateixos: el de ser millors, el de no perdre mai la inquietud per aprendre i el 
d’estar a l’alçada i impulsar els canvis tecnològics que ens acompanyaran tota 
la vida. 
 
De la nostra feina diària, de la seva feina diària de manera individual i 
col·lectiva, en dependran una bona part del benestar i una bona part de les 
decisions dels governants. Perquè l’objectiu dels humans sempre serà el 
mateix: viure, viure tant com sigui possible i tan bé com sigui possible. 
 
Caldria afegir tots aquells científics que coneixen en profunditat les evolucions 
del clima i treballen perquè no es desestabilitzin els equilibris ecològics que fan 
possible la vida al planeta TERRA. 
 
La responsabilitat de la feina dels científics, no només dels metges, de tots els 
científics, és retornar a la societat el que la societat els ha donat en forma 
d’oportunitats d’adquirir coneixements. 
 
Ho han de tornar amb humilitat i valentia, perquè els grans canvis només els 
han protagonitzat els valents i només la humilitat els manté sensibles al dolor 
humà, a les diverses intensitats del dolor humà. Si la vida d’estudiant, de 
resident o metge en exercici els sembla dura i difícil, pensin en els nostres 
avantpassats, que intentaven curar la hipertensió amb sangoneres i 
diagnosticaven la diabetis tastant l’orina. Els que veien morir els seus malalts 
amb la impotència de les grans epidèmies i moltes vegades morien amb ells de 
tuberculosi, pneumònia, diftèria, febre tifoide, verola, xarampió, septicèmia, tos 
ferina, meningitis, còlera, febre groga i altres malalties infeccioses. 
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Que les meves paraules serveixin com a homenatge al personal que es posa al 
capdavant d’un edifici creat per atendre malalties infeccioses i evitar-ne 
l’extensió, i per encoratjar-los a tots vostès a no renunciar mai a la gran 
responsabilitat d’usar els seus coneixements científics per diagnosticar, guarir i 
dirigir la societat cap a una atenció dels malalts que no sobrepassi els principis 
ètics de la dignitat humana. 
 
 
El grau més elevat del saber és contemplar el perquè de les coses. 
Sòcrates 
  
 
Moltes gràcies, 
  
 
 
 


