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NOTES SOBRE L'AGRUPAMENT ESCOLAR DE L'ACADEMIA DE 
CIENCIES MEDIQUES I EL SEU BüTLLETI (1929) 

Jacint Corbella i Corbella 
Edelmira Dom2nech i Llaberia 

L'Acadtmia i Laboratori de Citncies Mtdiques fou creada a l'últim t e r ~  del 
segle XM, principalment per l'impuls d'alguns estudiants de la facultat de 
medicina de la universitat de Barcelona. Ha tingut una vida molt activa que l'ha 
portat a ser una de les institucions més representatives de la medicina catalana. 
Els estudiants membres de l'Acadbmia han mantigut, des de fa més d'un segle, 
una activitat ben marcada. Un dels períodes en que aquesta activitat fou mCs 
intensa i entusiasta fou a fmals de la dbcada dels anys vint d'aquest segle i els 
anys de la Reptíblica, fms a la guerra. Aquesta i l'elrili posterior van matar 
l'Agrupament. En aquest treball fem una revisió breu d'alguns dels aspectes de 
l'activitat de l'Agrupament, principalment del seu Butlletí. 

Cap els anys de la dictadura de 1923-30 els estudiants van protagonitzar un dels 
períodes més destacats en la seva vida a la facultat. De ben segur que al llarg 
dels anys moltes coses van ser fugisseres i han quedat oblidades, encara que 
valguessin la pena. Altres han deixat una petjada i un rastre ben marcats. En el 
sentit mCs limitat als estudis de medicina probablement el fet més important, a 
la primera meitat del segle XX, va ser la vida intensa de 1'Agrupament Escolar. 

En sentit mCs ampli ho fou la participació dels estudiants de la facultat en les 
lluites contra la dictadura de 1923-30. Cal recordar que aleshores nom& hi havia 
el que avui en diríem dos "campus", el de la plafa de la Universitat, on hi havie 
quatre facultats, i el del carrer de Casanova, el del Clínic. Algunes vegades els 
estudiants de medicina "baixaven" a la plasa de la Universitat. 

L'Agrupament Escolar era, en el seu nom complet, "Agrupament Escolar de 
l'Acadbmia i Laboratori de Cibncies Mbdiques de Catalunya". Recordem que 
1'Acadbmia va ser fundada precisament per estudiants. I en l'any del 
cinquantenari, el 1928, es fundi l'Agrupament. Els estudiants tornaven a dur la 
iniciativa. 

L'Acadbmia, com tantes vegades, era un centre de vida, a vegades de resistbncia, 
altres com a gresol on creixen noves activitats. L'Acadbmia era encara, i per poc 
temps, al carrer de Llúria número 7. Els estudiants tenien un local, cbmode en el 
seu temps, perd que es feia petit. All2 molts hi estudiaven, discutien, feien amics 
que durarien tota la vida i parlaven de moltes coses del món. En molts n'ha 



quedat un record extraordinari. Molt poc desprts la seu de l'Academia, i 
l'Agrupament, va passar a l'edifici del Casal del Metge, a la Via Laietana n6m. 
31. 

El Butlletí de I'Agrupament 

I entre tots ells alguns, m6s decidits o emprenedors, van fer obra escrita que ens 
ha arribat. En aquest sentit Cs important el Butlleti de l'Agrupament. Va 
comenpr el gener de 1929 (1). L7Agrupament es funda el 1928 i en principi les 
seves activitats eren recollides a la prbpia revista de l'Acadbmia, els Annals (2). 

L'Agrupament va ser tirat endavant per uns quants motors. I el seu Butlleti 
tambb. El primer redactor en cap 6s Alfons Trias i Maxencs, que ja era metge. 
Trias fou un home actiu, amb una gran activitat a la dtcada dels trenta, que es va 
orientar principalment a l'Escola &Infermeres de la Generalitat. DesprCs fou 
represaliat. Va recollir, gairebC fins a la seva mort, el 1977, tota la bibliografia 
mbdica en catalh. A la primera redacci6 hi consten, com a secretaris, Antoni 
Tomls i Quevedo, Xavier Farrerons i Co i Viceng Artigas i Riera. Tots van fer 
despres una activitat prou interessant. 

Els alumnes acabaven els estudis i els caps van anar essent substituits. MCs 
endavant, entre altres, hi anem trobant, Manuel Corachan i Llort, Lluís 
Moragas, Alfons Puig, i potser mCs actius, Joaquim Nubiola i Sostres i Jordi 
Vallbs i Ventura. M6s endavant el redactor en cap 6s Agustí Amell, i a la 
secretaria s'incorporen Jaume Elias, Lluís Batalla, Josep Paravicini i altres. 
Aquest Butlleti t6 una considerable importbcia en el seu temps, entre els 
estudiants, i Cs el que ens ha permbs conbixer moltes coses que si no, haguessin 
quedat oblidades. 

El Butlleti tC una estructura oberta, en realitat 6s el batec d'un jovent actiu i 
preocupat. T6 una finalitat concreta: desvetllar i culturalitzar la joventut, de fer- 
10s interessar per les coses, tot i respectant clarament la diversitat d'idees, perb 
amb alguna orienta& clara, tot i que admet perfectament la discordansa 
d'opinions. Així es diu: "Encaminat l'Agrupament a la consecuci6 d'un nivell 
cultural remarcable per a cadascun dels seus socis, els treballs que es presentin 
podran versar sobre qualsevulla de les activitats científiques, artístiques, morals, 
etc., que són d'interb per a tothom" (3). 

L'orientaci6. Les grans línies 

L7Agrupament omplia una tasca de formaci6 humana. No deixava els aspectes 
científics: es feien cursets i conferbncies, a vegades pels propis estudiants. TambC 
es donaven algunes beques a estudiants per a formaci6 curta a l'estranger. Perb 



hi havia a més una funció clara d'interts per la cultura i pel món, de convivtncia 
social. L'Agrupament va deixar molt bon record eo molts dels seus socis que en 
els anys foscos de la dictadura enyoraven el seu temps d'estudiant, que havia 
coincidit amb un moment de creixement de la ciutat (Exposició de 1929), de 
llibertat ciutadana (la Repfiblica), i de' canvi en l'ensenyament (Universitat 
Autbnoma). I aixb amb independtncia del color polític posterior que tinguessin. 

Una prova, ja ben inicial, de l'interts molt més enllh de la facultat i de la 
medicina, que movia els membres de l'AgrupaciÓ el podem trobar en l'enquesta 
de vuit punts que ja surt des del primer número del Butiletí. En resumim alguns 
trets i qüestions que es plantegen: 

- Esteu satisfet de la instrucci6 i educaci6 que us donaren? 
- Quins autors i llibres de la literatura universal preferiu? 
- Qub penseu dels problemes socials? 
- Quin interts sentiu per la vida internacional? ... nacionalismes estatals, 
internacionalisme, Estats Units d'Europa, Internacional Socialista, Societat de 
Nacions ... 
- Quin judici us mereix la guerra?. 

Cal dir que el nombre de respostes, que es donen amb detali, 6s evidentment 
petita i que hi ha una bona dispersió de criteris. 

L'obertura cultural: el món de l'art. 

Aquest Cs un dels trets més importants de l'activitat del grup, el que es reflexa en 
el Butlletí. Ja en el comensament hi ha una certa insisttncia sobre l'art 
avantguardista i la seva repercussió a Catalunya (4). El mateix any 1929, que 6s 
de creixement de la ciutat, amb molta edificació nova, la urbanització de la 
muntanya de Montjuic, es dedica un número monograc a l'arquitectura, amb 
una intenci6 precisa: obertura a "elements que professen altres estudis" (5). 

Poc més endavant hi ha un número extraordinari i molt important pel que 
representa. Es el monograc extra de 1930 dedicat al Superrealisme (6). Les 
col.laboracions s6n extraordinhies, tenint en compte que les demanaven 
estudiants de medicina. Hi trobem escrits de Josep Vicens Foix, Guillem Diaz- 
Plaja, que aleshores tenia vint anys, Ramon Gómez de la Serna, Manuel 
Altolaguirre, Sebastih Gasch, i també de Salvador Dalí i Joan Miró entre altres. 
Entre l'obra dels estudiants potser cal destacar una p e p  de teatre ultra curta, en 
un acte: "Ismael 22", de Jordi Vallb (7). Aquest número va tenir molt bxit i va 
ser demanat des de diversos paisos. 

Jordi V d & s  i Ventura fou un dels membres més actius dels primers temps de 
l'Agrupament. Es troben escrits seus en diversos flocs de la revista. Es va exiliar 



per la guerra i va estar a Mbxic, Sudambrica i als Estats Units, on va morir a 
Houston. Ara ens importa recordar alguns dels seus escrits posteriors, així 
llibrets de contes per a nens. El primer que hem vist és "Els pollets de colors", 
publicat a Mbxic el 1944, dins de la col.lecció "Els infants catalans a Mbxic". Un 
segon llibret, "L'infant de neu", aparegué a Bogoti el 1945. Més tard, en la seva 
etapa als USA, que fou mts llarga, va publicar, entre altres coses una cartilla 
"How to live with an alcoholic". Fou director de la unitat d'alcoholisme de 
l'hospital de Veterans de Houston i professor al Coiiege de Medicina de la 
Baylor University. 

La visi6 crítica 

Aquest 6s un altre dels mbrits de la revista, saber explicar les coses que 
consideren negatives, normalment de manera bastant correcta i poc agressiva. 
La primera línia d'aquesta crítica t s  sobre l'ensenyament. Ja es reflexa a la 
primera pregunta de l'enquesta inicial, perb va rnts enlih. Hi ha de tot: hi ha qui 
troba les coses bé, perb altres no. 

La crítica general contra l'ensenyament és que ha estat massa memorístic, i aixb 
gairebé a tots els nivells. Altres vegades es concreta. Recollirem alguna opinió: 
"La meva instrucci6, la que rebem tots, ts, sense discussi6, deficient ..." (8); o 
"estem conformes amb la il.lustraci6 que ens donaren, tant a la primera 
ensenyansa com a la segona ..." (9); "N'estic forsa descontent: la instrucció la 
trobo deficient i absurda ..." (10). Aixb pel que fa a l'ensenyament general, previ a 
la facultat. Perb aquesta tampoc se'n salva massa, en el seu conjunt. 

Una resposta prou interessant és la de Jaume Raventós, que era un estudiant 
que va aprofitar molt el temps. Estava integrat a l'Institut de Fisiologia en el seu 
temps &estudiant i havia publicat algun treball. Després va fer carrera a l'exili. 
Perb era un home que podia estar content del que havia fet a la facultat. La seva 
resposta 6s clara: "La instrucci6 rebuda en les universitats, degut a la seva 
orientaci6, 6s l'ensenyansa mts feble que hom pot rebre" (11). La resta de la 
resposta ho matisa una mica i carrega també la culpa sobre els instituts, perb 
reflexa un fet propi d'una bona part, sobre tot de la joventut: hom desitja rebre 
molt mts del que se li dóna. L'altre enquesta el mateix ntímero t6 un sentit 
idbntic: "Resoltament no... de la Facultat ni parlar-ne. S6n excepcionals els 
professors que prefereixen una intel.ligbncia agil a una rica membria; tampoc 
aquí no ens ensenyen a pensar" (12). 1 accepta una part de culpa pels propis 
estudiants: "Dissortadament tambt esti massa arrelada entre els estudiants la 
memoriopatia". 

En un altre aspecte queda la crítica directa contra algun professor concret. Aquí 
a vegades hi ha una certa agressivitat, perb pel que coneixem la crítica no esta 
allunyada de la realitat. Així en el cas de la Patologia General, quin ensenyament 



es qualifica &ignominiós, perb el que explica és veritat: assisthcia obligatbria, 
perqub es passa Uista; exigbncies memorístiques, a! peu de la lletra, que feien 
riure, fins i tot en el seu temps (13). A vegades la forma no esta justificada. Així 
en el mateix sentit de crítica agressiva, en un camp diferent, el &una conferbncia 
sobre art, trobem l'article "Una conferhncia putrefacta", perqut es posa contra 
l'avantguardisme. (14). 

La crítica contra l'allunyament dels alumnes dels brgans de  decisió de  la 
universitat també és clara. Joaquim Nubiola reclama els drets dels estudiants, 
en un article "Sobre la intervenció dels estudiants en la Universitat". Proposa: 
"Per aixb el millor és que l'actual procediment &examen desaparegui" (15). Cal 
recordar que els exhens  eren sovint orals, o sigui sense prova ulterior en cas 
&una reclamació que aleshores era impensable. D'altra banda la representació 
dels estudiants en els brgans de govern era nul-la. No va arribar, amb una 
expressió que avui consideraríem irrisbria, fins els anys de 17Autbnoma. També 
hi ha alguns articles de professors defensant una certa obertura, per exemple en 
el cas &Antoni Trias, potser el professor amb una orientació més liberal pel que 
fa a l'estructura i govern de la universitat. 

Quim Nubiola i Sostres era un estudiant actiu, satíric i emprenedor. Era fiíl del 
catedratic &obstetrícia, amb idees nacionalistes i després de la guerra va ser 
perseguit. Al cap dels anys va fer moltes coses, entre elles va portar una secció 
setmanal de medicina al Diari de Barcelona, pels volts de 1970 feia caricatures 
intencionades i quan ja estava jubilat va comensar nous estudis. 

Un altre punt de la crítica universitkia és l'ensenyament prictic. En veurem un 
exemple. La secció de "Retalls", signada per J. Mas, és prou clara. "Les 
practiques a la nostra facultat són del més graciós que hi ha, de prictic només hi 
ha el de pagar les 25 pessetes obligatbries" "Un dels e x h e n s  prlctics més 
humorístics són els de Patologia General" "...Perqub ja se sap que tot plegat no 
res, fum &estampaw (16). 

El feminisme 

No podem diu que la revista tingués cap caire feminista, perb queda bastant clar 
que els dos sexes són iguals pel que fa a la feina. Es bastant significatiu un 
editorial de Pany 1933 "La dona a la Universitat" (17). Es reconeixen situacions 
difícils que milloren: "Avui aixb esta, sinó abolit, almenys minvat, i la dona es 
mou en la Universitat i en particular en la Facultat de Medicina amb una certa 
Uibertat. Tota? No, no pas tota la que necessita ..." 

La proporció de noies estudiants que són membres de l'Agrupament és petita. A 
la primera llista de socis, de l'any 1929 &un global de 266 membres només 6 són 
noies, que per ordre dels llistat són: Edelmira Llaberia, Serafina Palma, Empar 



Valls, Roser Venturini, Laura Prats i Montserrat Farran (18). L'any següent 
n7hi sis mts de noves. Perb el seu nombre mai no seria gaire alt, perqub la 
proporci6 &estudiantes era petita. Alguna vegada hi ha una discreta polbmica 
(19). 

El nacionalisme 

Es un altre dels trets bastant característics dels membres de l'Agrupament. 
Entre els diversos escrits cal destacar el de Jordi Vallbs "Per una Universitat 
Catalana", on s7analitza l'actuaci6 de la Federaci6 catalana d'estudiants (20). 
Jordi Aleu reprbn, poc desprts, el tema en un altre article (21). Abans encara 
s'havia fet una manifestaci6 clara, en un article editorial, d'occitanisme, recolzant 
la tasca dels elements intel.lectuals d70ccithnia. Ja s'albira la línia de 
col.laboraci6 de les tres universitats occitanes d'aleshores: Tolosa, Montpeller i 
Bordeus. El títol de l'editorial 6s prou clar: "Oc" (22). Es diu: "Per la nostra part, 
des del Butlleti de l'Agrupkent Escolar, creiem que podem col.laborar en 
l'obra occitana". Recordem que pocs anys mts tard sortirl, amb un nivell prou 
alt, la revista "La Medicina Catalana", que es subtitularh "Portantveu de 
l'occitiinia MBdica", impulsada principalment per Leandre Cervera. 

Alguns col.laboradors. 

Ja n'hem esmentat bastants. Recordarem una vegada més la tasca constant i 
entusiasta de Joaquim Nubiola i de Jordi Vallbs. S6n dos dels motors del 
Butlletí. Perb aquí cal fer un esment particular a Mkius Torres i Perenya. Era 
un estudiant mts aviat tímid amb un grup d'amics que tambt trobem a les 
phgines del Butlleti: Jaume Elias i Santiago Montserrat. Signat amb els seus dos 
cognoms hi ha un article de caire científic sobre "Hipertensi6 juvenil i 
albumintiria ortosthtica", que per ara t s  l'únic article cientific que hem trobat 
(23). Es un treball prou llarg, fet per un estudiant, amb vint cites b ib l i~gr~ques .  
Es el text &una cornunicaci6 presentada a l'agrupament el 9 de desembre de 
1932. Un altre article, signat nomts Mkius, creiem que tambt es d'ell, sobre el 
tema de la universitat catalana (24). 

MLius Torres va deixar aviat l'activitat mbdica. Just desprb d'acabar els estudis 
anh a Lleida on treballa poc temps amb el seu pare, Humbert Torres, també 
metge. Una tuberculosi el va fer ingressar ben aviat al sanatori de Puig d'olena, 
on va morir l'any 1942. Entremig va haver-hi la guerra civil, l'exili de la família i 
la seva obra que el situa com un dels poetes lírics mts importants de Catalunya 
(25). 

També dins d'aquestes sessions científiques, hi ha el que creiem que és el primer 
article de Santiago Montserrat: "Judici comparatiu dels mbtodes ortodiagrhfics", 



on estudia la projecció de l'ombra cardíaca (26). Montserrat (+ 1994) faria 
desprts una obra important com a psiquiatre. Jaume Elias i Cornet, l'altre amic 
íntim de Mkius Torres era un dels membres de la redacció del Butlletí. En 
representació de 1'Agrupament fou membre de la Junta de Govern de 
l'Acadbmia de Citncies Mediques (1935-36). Va treballar en el servei de 
Martínez Garcia a Sant Pau i desprts de la guerra es va exiliar a Anglaterra. Al 
seu retorn treballa com a pediatre, s'integrh en el cenacle dirigit per Pere 
Calafell i fou sempre una persona &una extraordinhia discreci6 (27). El 1936 
el secretari de PAgrupament era Sime6 Selga i Ubach, de Manresa, que desprts 
havia de ser el pediatre de mts pes al Bages durant molts anys (28). 

Finalment potser val la pena de comentar una iniciativa, la de demanar que es 
fessin jardins, per a 6s dels estudiants, en el tros del carrer de Casanova del 
davant de la facultat. Es demanava concretament: "...3er. Transformació del tros 
del carrer de Casanova, entre Provenw i Cbrsega, en jardí, prhvia la desviació de 
la línia de tramvies...". Hi ha un escrit signat en representació de PAgrupament 
Escolar per Pere Calafell i, en nom de la secci6 de medicina de la Federació 
Catalana &Estudiants Catblics, per Joaquim Verdaguer. L'escrit, de 10 de 
desembre de 1929, esta dirigit al dega, que era el doctor Angel Ferrer i Cajigal. 
Aquest el recolza i els jardins es van acabar fent (29). 
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