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SOBRE ALGUNS ASPECTES DE L'OBRA ESCRITA DEL DOCTOR DIDAC 
PARELLADA (1914 - 1994). LA HISTORIA DE LA MEDICINA 

Edelmira DOMENECH i LLABERL4 

El doctor Dídac Parellada i Feliu (Tiana, 18-4-1914 - Barcelona, 3-5-1994) tC una 
obra molt extensa. Ha estat fonamentalment psiquiatre, i la immensa majoria 
dels seus escrits estan en aquesta direcci6. La seva obra institucional Cs sblida, 
com a metge director de l'Institut Psiquihtric Femení de Sant Boi de Llobregat 
(1947-1971) i de la Clínica mental de la Diputaei6 de Barcelona a Santa Coloma 
de Gramenet (1972-1976). Fou director de les revistes "Informaciones 
Psiquihtricas" (1955-1970) i "Rapports de Psicologia y Psiquiatria Pedihtricas" 
(1968-1978). Tenia facilitat per escriure i és autor d'un nombre elevat de 
treballs, de nivells diferents. 

Podríem dividir els seus escrits segons dos criteris: per la seva extensi6 o per la 
seva temhtica. Ambdues divisions s6n valides i es complementen. 

D'acord amb la primera, per l'extensi6 del treball, en separem tres grups: 1. Els 
llibres i monografies; 2. Els articles científics; 3. Els articles de premsa, que 
tenen mCs fugacitat. 

D'acord amb el segon criteri, la temhtica, en diferenciem els següents aspectes: 

1. Obra estrictament psiquihtrica, centrant-nos com a tal la clínica, prevenció i 
teraphutica. Es la part més essencial de la seva activitat. Ja cal dir ara que 
Parellada fou fonamentalment un metge psiquiatre. 

2. Els escrits en els que predomina un caire humanístic i literari, sovint 
relacionat amb dos vessants, el prbpiament psiquihtric i l'histbric. 

3. Treballs d'histbria de la medicina, que de fet s6n d'histbria de la psiquiatria i 
la majoria d'histbria de la psiquiatria catalana. 

Els hem posat en aquest ordre atenent-nos principalment a l'evolució 
cronolbgica de la tematica de l'autor. Els treballs psiquihtrics els comensa l'any 
1942. Estan vius ja des del comensament de la seva activitat assistencial i 
cientifica. En canvi els d'histbria de la medicina ocupen l'filtima part de la seva 
vida, i en l'tiltim període de manera gairebe majorithria. El  vessant mCs 



humanístic el trobem gairebé en tot el temps de la seva producció. Aquí 
comentarem únicament la part de la seva obra dedicada a la histbria de la 
medicina. 

* Parellada fou un amic i abans d'entrar en l'anhlisi dels seus treballs histbrics 
voldria remarcar algunes de les seves qualitats: 

Dídac Parellada fou un gran treballador. La seva humanitat i vocació de 
psiquiatre van fer que es donés a molts malalts. La seva bonhomia feien d'ell un 
home equilibrat i amb seny, un home de pau i concbrdia. Ha deixat més de tres- 
centes publicacions. S'ha dit que li agradava escriure, perb escriure sempre 
requereix un esfors. Va treballar fins a dltima hora. Fou també un home íntegre 
i conseqüent. La seva conducta mai no va trair el seu pensament i paraules. I va 
ser fidel sempre a la seva ideologia. 

* Parellada fou un home ordenat i aixb ens ha permbs entrar amb una certa 
facilitat en l'anasi de la seva obra. Ell mateix n'ha deixat prou informació, tot i 
que en alguns aspectes, els relacionats amb una forma aparentment minor, la 
col.laboració a la premsa, és bastant incompleta. Ens ha deixat multitud de 
separates i fotocbpies, i un curriculum ordenat on recull fins a 275 publicacions, 
deixant fora les de la premsa, que foren freqüents i no esmenta. Aixb arriba 
prlcticament fins que va entrar a l'Acad5mia de Medicina, on fou electe Pany 
1985 i ingressa el 1986. Així doncs podem considerar que la seva obra escrita, de 
carhcter científic, estl al voltant dels tres-cents treballs. D'ells una trentena 
tenen relació directa amb la histbria de la medicina. 

El tema histbric significa doncs prhcticament un 10 %, en nombre, dels treballs 
mbdics de Dídac Parellada, en una avaluació global. Si ho analitzem de manera 
fraccionada en el temps, en l'últim decenni són majoritaris. Si tenim en compte 
l'obra més voluminosa, els llibres, el paper de la histbria de la medicina 6s prou 
gran, prlcticament són el primer grup. Aixb fa doncs que Dídac Parellada, que 
ha estat fonamentalment un psiquiatre, ja ho hem dit, pugui ser considerat 
també com un historiador de la medicina. 

* ¿Com arriba Parellada a aquest camp? Hi arriba tard, aquest és un fet prou 
clar en l'anhlisi de la seva obra. A la relació de trebails que ens ha deixat el 
primer data de 1942. El primer d'histbria de la medicina, el que vol dir en el seu 
cas histbria de la psiquiatria, data del 1957. Tarda quinze anys a venir i és el 
número 29 de la llista. Es una aportació aillada sobre Pi i Molist i la colbnia de 
Gheel. El primer de carhcter humanístic data del 1%3 i és el ntlmero 38. El 
segon de tipus histbric data de 1975, és una aportació al segon congrés d'Histbria 
de la Medicina Catalana. Al llistat és el número 174 dels seus trebails. 

Cal dir que en el primer Congrés, el de 1970, presidit per un psiquiatre, Ramon 
Sarró, Parellada va participar-hi com a moderador de la taula sobre "Les gran 



etapes de la psiquiatria catalana", perb sense signar cap trebali. En el segon 
CongrCs hi t t  una comunicaci6. En l'espanyol d'histbria de la medicina, que es 
va fer el 1979, tC tres aportacions. I arrenca fort a partir del 1980 amb un llibre 
que 6s cabdal, "L'obra psiquiitrica catalana impresa a l'entresegle 1875-1936". 
DesprCs en el CongrCs de Poblet de 1985 ja hi fa una tasca molt activa, el que el 
porta a ser proposat com a president del V& CongrCs, el de Barcelona de 1988, i 
a ser president de la Societat Catalana d'Histbria de la Medicina. 

La dedicaci6 de Dídac Parellada a la histbria de la medicina creiem doncs que Cs 
una conseqiibncia dels Congressos d'Histbria de la Medicina Catalana. El camp 
estava evidentment abonat, perb l'enzim catalitzador que va fer abundant la 
tasca van ser els Congressos, que donaven una via de sortida als treballs, si mCs 
no per mitjh de les actes, recollides a partir del tercer congres en la revista 
Gimbernat. En aquesta revista hi trobem gairebe la meitat dels títols sobre tema 
d'histbria de la medicina publicats per Parellada. 

Tamb6 cal dir una altra cosa que ens pot fer modificar una mica aquesta visi6. 
Es evident que en la premsa diiria un tema de psiquiatria té gairebé nomts el 
valor de la divulgaci6. Perb en el camp de la histbria la valoraci6 pot ser diferent. 
I ja hem dit que ara no tenim el coneixement suficient de l'obra periodística de 
Dídac Parellada, plasmada principalment al Diari de Barcelona i al Correu 
Catali. Pel coneixement parcial que en tenim sabem que hi ha alguns articles 
que tenen relaci6 amb els nostres temes, perb no en tenim una visi6 global. 
Probablement tinguin un nivell d'informaci6 i una intenci6 diferents dels que es 
publiquen en revistes tbcniques, perb aixb no vol dir que no tinguin interes 
algunes de les seves aportacions. Es un vessant diferent que coneixem poc. 

ANALISI DE L'OBRA D'HISTORIA DE LA MEDICINA 

La centrarem en dos camps, d'extensi6 diferent, els llibres i els articles en 
revistes. Parellada Cs autor de quatre llibres d'histbria de la medicina: dos els 
signa com tínic autor i els altres dos s6n en col.laboraci6 triple. 

Els articles se centren bisicament en dues linies: l'anasi de l'obra personal de 
psiquiatres "menors" i els estudis del contingut de diccionaris mbdics. 

I. LA BZBLZOGRAFU PSZQUUTRlCA (1980) 

El text de "L'obra psiquiitrica catalana impresa a l'entresegle, 1875-1936" 6s un 
llibre important. A mes esta molt ben editat, el mes acurat que ha fet l'autor (1). 
Es una font d'informaci6 imprescindible pel qui vulgui conbixer amb detall qub 
es va publicar de psiquiatria aquí durant seixanta anys, que han estat els de la 
formaci6 de l'especialitat a Catalunya. Recull 1.517 referbncies bibliogrilftques, 
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buidades de 26 revistes, apart de les monografies. El mateix autor remarca que 
hi ha un 72 % de treballs originals, el que són 1.096 treballs, i un 28 % de 
recensions i comentaris. 

Ens permet veure, ben rgpidament, el lloc que ocupa cada autor dins del nostre 
panorama. Així tenim el capítols dels grans treballadors de l'especialitat, amb 
mCs de cent aportacions, que són quatre. Dos pertanyen a la que en podríem dir 
"segona generació" de psiquiatres. La primera, mes extensa en el temps, és la 
dels mestres anteriors, els fundadors: Gin6 entre ells. A la segona, de fet 
deixebles de Gint, l'tinic que es preocup2 d'aglutinar un grup i crear escola, són 
Artur Galcerin i Granes, i Antoni Rodríguez-Morini. Ambdós van treballar a 
Nova Betlem, i el període estudiat per Parellada inclou la totalitat de la seva 
obra. Els altres dos, de la generació següent, són Emili Mira i Bel-larmí 
Rodríguez Arias, amb només una part de la seva obra en aquest període. 

TambC ens fa descobrir el nom de psiquiatres "secundaris", avui en part oblidats, 
i sobre alguns dels quals Parellada hi ha tornat. Exemples en són Ferran Bravo 
Moreno, Pere Ribas i Pujol, Pere Rius i Matas. 

Es una eina de consulta i treball bisica pel qui vulgui conCixer aquest període la 
histbria de la nostra psiquiatria. Es va fer una edició llarga i malgrat tot és un 
Uibre no excessivament conegut perb amb els anys acabar2 essent molt buscat. 

2. ELS METGES ESCRIPTORS CATALANS 

Es el text del seu discurs d'ingrés a la Reial AcadCmia de Medicina, fet el 14 de 
desembre de 1986. El discurs té 107 pigines, a mCs de 67 d'apbndix. TC més de 
cent pigines (i el llibre sencer dues-centes una) i ja es pot veure que pel seu 
volum és mCs que un discurs (2). També és una eina de treball. 

Aquí enganxa, més que en cap altre treball seu, el vessant d'historiador i 
dl'humanista. A la mateixa taula del discurs, com a índex del contingut i títol dels 
diversos capítols, hi podem trobar algunes de les claus de la manera de fer d'en 
Parellada, sigui com a afirmació o com a pregunta, sovint retratant-se ell mateix: 
"El metge com a treballador del progrés i la cultura". O bé la pregunta "PerquC 
els metges escriuen literatura?" i immediatament una resposta: "El diicil 
coneixement de la persona". Es un text que aporta una quantitat d'informació 
impressionant pel coneixement del vessant cultural, no l'estrictament cientfic, 
dels metges catalans, i la seva contribució a la cultura del país. I tambt cal dir 
que junt a l'obra dels mCs coneguts: Llorens Villalonga a la novel.la, Mhrius 
Torres a la poesia, Jaume Salom al teatre, esmenta una munió de dades sobre 
fets menys coneguts i de menys difusió, i probablement qualitat en la majoria, de 
les afeccions dels nostres metges. 



3. ALTRES DOS LLIBRES: 

Els esmentar& perb no en far6 comentari perqub hi he intervingut 
personalment. Un 6s les "Bases hist6ricas de la psiquiatria catalana moderna". 
Es va editar l'any 1987 i recull una quarantena d'articles que estaven esparsos 
sobre el tema (3). La seva intenci6 era fer conbixer una massa de treball prou 
extensa sobre un tema concret, la histbria de la nostra psiquiatria. En aquest 
recull, que aplega escrits de nou autors, hi ha una dotzena de treballs de 
Parellada. Ja els comentarem en I'apartat d'articles. L'altre és el "Lexicon" un 
llibre que li feia molta il.lusi6 i que despr6s esmentar6 (4). 

Hi  ha tambt un altre llibre "Psiquiatria y Literatura" que recull una visi6 
psiquihtrica de molts aspectes de la literatura, publicats a la revista Glosa, i que 
s'escau mes en el capítol &Humanitats (5). Es un recull de quaranta-un articles 
publicats a la revista "Clínica Rural" que demostren l'esperit analític en les 
lectures de Parellada i un bon coneixement de la literatura universal. 

4. ELS ARTICLES D'HISTORIA DE LA PSIQUIATRIA. LES 
PERSONALITATS SECUNDARIES 

Potser la línia més important en els articles de Parellada pel que fa a la histbria 
de  la medicina estricta 6s la recuperaci6 del coneixement de l'obra dels 
personatges secundaris de la nostra psiquiatria. Es una orientació important 
perqub mentre que les personalitats de primer ordre solen ser m6s conegudes 
les altre queden esvaides i acaben diluides en el record col.lectiu. En aquest 
sentit 6s una aportaci6 important i marca una línia. 

Aquest 6s un vessant actiu en l'activitat de Parellada en els últims anys. T6 una 
línia conductora ben clara, donar informaci6 sobre fets i persones poc 
conegudes. Potser 6s m6s útil analitzar l'obra d'un autor que t6 una activitat 
pública, una obra extensa, treballs previs sobre el tema. Seria el cas dels que 
Sarr6 anomenava quatre grans: Mata, Letamendi, Pi i Molist i Gin6 i Partaghs. 
Perb creiem que 6s més difícil, costa mts de trobar dades, sobre autors de 
segona línia. Aquesta ha estat l'especialització de Parellada en el nostre camp. 
Fer con&ixer i'obra d'alguns psiquiatres que estaven, totalment oblidats. Els seus 
escrits potser han tingut menys importbcia o transcendbncia que els primers, 
perb contribueixen a formar tamb6 el cos de la nostra psiquiatria. Una 
especialitat no es fa amb quatre persones soles, sin6 amb el conjunt de tots, i 
cadascun hi ha fet una funcib El desenvolupament d'aquest vessant, si m6s en la 
seva expressi6 pública, i en part en la seva intenció, creiem que 6s un fruit de 
l'activitat dels Congressos d'Histbria de la Medicina Catalana. 



Els seus escrits publicats versen sobre persones de finals del segle XIX, com 
Josep Call i Morros, amb la seva "Higiene del alma" de 1888; Baldomer 
Comulada, amb la seva tipologia cranioscbpica; Antoni Rodríguez Morini i Pere 
Ribas i Pujol, deixebles directes de Giné a Nova Betlem. TambC els d'aquest 
segle, com Rius i Mates i Joan Vilató, ambdós traspassats els anys quaranta; 
Dídac Ruiz, personatge curiós mort el 1959 a Tolosa de Llenguadoc; Tomis 
Busquet, Joan Juncosa, Joan I. Valentí Marroig, Manuel Morales de Velasco, 
Nicanor Ancochea i potser algun altre (6 a 17). Altres pocs han romas inbdits. 

Alguns els va fer sol i altres en col.laboraci6. No fóra just, ni haguCs estat en 
l'esperit de Dídac Parellada, deixar &esmentar-los, així Ricard Pons i Bartran, 
Pau Ortega, Dombnech Saumench, Bartomeu Mestre, J.L. Martí i Tusquets, i 
Francesc Xavier Buqueras. 

Altres articles. Queden alguns treballs de la mateixa orientació, perb no tan 
lligats a aquesta línia de psiquiatres d'obra poc coneguda. Són pocs, i en menció 
breu: i una referbncia a "la colbnia de orates de Gheel", visitada per Pi i Molist, 
que fou el primer treball de Parellada en aquesta línia, l'any 1957. També escrits 
sobre Monlau, la Revista Frenopitica Barcelonesa, de Joan GinC, o referbncies a 
la fisiognbmica &Esteve Pujasol, o aspectes les concepcions psicosomitiques en 
l'obra de Joan Freixes i Freixes (18 a 22). 

5. L'ANALZSI DE DICCIONARIS. EL 'ZEXICON" 

Aquest vessant es va desenvolupar més clarament despres del seu ingrCs a la 
Reial Acad2mia i el seu nomenament com a bibliotecari. La idea ja la tenia al 
cap de feia temps i la prova n'Cs el "Lexicon". Va anar fent una lectura detallada 
de molts aspectes que li semblaven interessants dels vells diccionaris mbdics que 
hi ha a I'Acadtmia, des del "Thesaurus" de Burnet o el "Lexicon" de Castello, del 
segle XVII, als de  James o Col de Vilars. Es  van publicar a la revista de  
1'Academia (23 a 27). TambC havia recollit una relativament extensa 
terminologia de la medicina popular catalana, publicada com a article l'any 1988 
(28) 

TambC va interessar-se pels reculls histbrics dels escrits de la seva especialitat. 
Així en va publicar un sobre bibliografia psiquiitrica del segle XVIII (29), en 
una línia que volia continuar en altres períodes. El del XVII no va arribar a 
imprimir-10. Quan es va publicar el cathleg de la biblioteca de l'Acadbmia, de la 
que n'era aleshores responsable, va fer una nota sobre aquesta obra (30). 

En aquesta línia hi ha el "Lexicon Psiquiitric arcaic i curiós". Es un text publicat 
l'abril de 1993. El primer manuscrit el tenia fet de feia temps, i la seva edició va 
durar alguns anys. Fonts diverses donaven un contingut molt divers i poc 
uniforme i calia donar una certa unitat al conjunt.,I en aquest temps s'anaven 



buidant altres fonts que ampliaven considerablemellt el contingut. Així ha sortit 
la versió definitiva. Un punt, en el que vam estar-hi ficilment d'acord, va ser 
respectar les diverses fonts idiomiitiques, el que significava una certa 
complexitat. Era un llibre que li feia il.lusió i a vegades esmentava la trobada de 
noves dades per a una segona edició. 

5. LA SEVA TESI DE DOCTORAT 

Parellada va llegir la seva tesi de doctorat Pany 1978 i la va fer sobre un tema de 
caricter d'histbria general de la psiquiatria. Feia una anhlisi de diverses idees i 
patologies importants en la psiquiatria per mitjh de l'estudi del contingut 
d'algunes revistes del segle XIX. Són dos volums ben gruixuts amb un total de 
mes de set-centes cinquanta pigines. Hi ha tamb6 una part iconogrifica, efigies 
dels psiquiatres mes coneguts, en part en forma de caricatura, que dóna una 
certa amenitat al contingut. El seu director fou el doctor Joan Obiols i Vié, 
catedritic de psiquiatria de la Universitat de Barcelona (31). 

6. AL TRES ASPECTES 

L'obra de carlcter m6s humanístic 6s molt extensa. Ja s'ha esmentat el llibre 
sobre "Psiquiatria y Literatura", que recull articles sobre una histbria psiquiitrica 
de la literatura. Altres dos ilibres són aprofundiments més monogracs sobre 
Pobra d'un autor concret. Es el cas del "Recordatori a Chesterton" publicat el 
1974 (32) i "La resposta de Papini" de deu anys més tard (33). Tenen prbleg i 
cloenda de tres amics seus de molts anys: Octavi Saltor, Leandre Amigó i Tomas 
Roig i Llop. Aquí s'hi reflexa la visió cristiana de la personalitat de Parellada. I 
encara cal esmentar un tercer llibre en aquest sentit, les membries d'una penya 
barcelonina on va estar bastants anys, la del Rall (34). No 6s ara el moment 
d'analitzar-los, perb sí de deixar-ne constincia en aquesta línia. 

Des del punt de vista de l'activitat institucional cal recordar que Dídac Parellada 
fou president de la Societat Catalana d'Histbria de la Medicina, el quart en la 
seva llista, i tamb6 president del Vi? Congrés d'Histbria de la Medicina Catalana, 
que es va fer a Barcelona, a les sales de la Reial Acadtmia de Medicina, el mes 
de juny de 1988. 

A l'Acadtmia de Medicina en fou membre electe el 1985, ingressi el 1986 i des 
d'aquell any ja forml part de la junta directiva en qualitat de bibliotecari-arxiver 
(1986-1988) i bibliotecari (1988-1992). 

Voldria acabar aquesta comunicació recordant algunes de les paraules que vaig 
dir en ocasió de la sessió necrolbgica que es feu a la Societat Catalana d'Histbria 
de la Medicina, de l'Acadtmia de Citncies Mtdiques, el 2 de novembre de 1994: 



"Parellada ens ha deixat per tant moltes coses. La seva desaparició tot i que era 
prevista, esperada per ell mateix amb gran serenor, ens ha deixat un buit. Ja no 
truca a casa els vespres per a comunicar-nos, amb il.lusi6, que havia trobat 
alguna referbncia interessant. Perb al mateix temps ens ha deixat una pau molt 
gran, la pau que deixa l'home bo que ha fet el que havia de fer". 

RESUMINT 

Resumint doncs els principals aspectes de l'activitat de Dídac Parellada com a 
historiador de la medicina cal assenyalar: 

1. Forma una part important de la seva obra, en conjunt poc mCs del 10 % del 
total de referkncies, i molt més si es consideren nomCs els llibres. 

2. El desenvolupament d'aquesta activitat es va fer principalment en el període 
final de l'activitat de Dídac Parellada, i va venir influida pel desenvolupament 
dels congressos d'histbria de la medicina catalana. 

3. La seva línia mes important de treballs ha estat en I'estudi de I'obra poc 
coneguda i de les personalitats secundiries de la psiquiatria catalana. 

4. Pe1 coneixement d'aquest obra "oblidada o dispersa" 6s important el seu llibre 
"L'obra psiquihtrica catalana impresa a I'entresegle". 

5. En els tíltims temps va dedicar part del seu treball a l'estudi de diccionaris 
antics, que ha dut a diversos articles a la revista de I'Acadbmia, i a la publicació 
del "Lexicon psiquihtric arcaic i curiós". 

6. En la seva obra minor, dispersa en premsa dikia, i que ell no ha recollit en el 
curriculum que va dipositar a I'Acadkmia, ni ha deixat fotocbpies ni retalls, 
creiem que hi ha d'haver algunes referbncies d'interbs per la histbria de la 
medicina. 

7. Institucionalment ha estat president de la Societat Catalana d'Histbria de la 
Medicina i del Vb CongrCs d'Histbria de la Medicina Catalana. 
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