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Projecte

Metges catalans
a l’exili
«Metges catalans a l’exili» és un projecte del Museu d’Història
de la Medicina de Catalunya que ha tingut el suport del
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Aquest projecte es-
tà basat en una recerca oberta sobre la medicina catalana del
primer terç del segle XX i sobre el significat de la fi de la guer-
ra per a un conjunt de professionals que es van veure forçats
a l’exili.

Presentem aquí un projecte comú amb mitjans de difusió
diferents i alhora complementaris. En efecte, «Metges catalans
a l’exili» s’ha construït bàsicament com una exposició i com
un lloc web i, al voltant d’aquests dos eixos, la recerca efectuada
ens ha permès organitzar conferències, produir publicacions
i dissenyar una guia educativa. Aquest projecte es va iniciar el
2006 i des d’aleshores ha generat diversos productes culturals,
entre els quals excel·leix una exposició itinerant des del 2007,
amb un calendari lligat fins al 2010, i que actualment s’exposa,
del 25 de març al 25 d’abril, a la Biblioteca de Medicina de la
UAB a Bellaterra, i del 28 d’abril al 28 de maig, a la Unitat Do-
cent de la UAB a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Bada-
lona.

L’arribada de la Segona República va comportar canvis fo-
namentals en el món universitari català. La Facultat de Medicina,
que l’any 1907 s’havia traslladat del carrer del Carme a les no-
ves instal·lacions tocant al recinte del nou Hospital Clínic, va
experimentar una revifalla a partir de la publicació del decret
de creació de la Universitat Autònoma de Barcelona (1933).
El redreç experimentat per la medicina catalana a partir de les
actuacions de la Mancomunitat de Catalunya i el mestratge ex-
ercit a la Facultat de Medicina per alguns professors a partir
de la dècada dels anys vint van contribuir a consolidar unes ba-
ses que es van veure enfortides a partir del 1933. El curs 1934-
1935 va incorporar un professorat, en diverses categories, de
més d’un centenar de persones procedents dels millors serveis
mèdics de Catalunya. La transformació en l’ensenyament i
en la investigació va ser immediata i va permetre millorar la
qualitat tècnica de l’assistència mèdica en els anys següents. Va
ser un període marcat pel desig de traspàs de les competències
sanitàries a la Generalitat de Catalunya.

L’esclat de la guerra el 1936 va transformar aquest redreç de
la medicina catalana en tots els terrenys i la desfeta de 1939
no va fer sinó deturar aquell creixement, impedir la via cata-
lana de desenvolupament triada anys abans. La major part

d’aquells col·laboradors en les tasques docents de la nova Fa-
cultat de Medicina van ser represaliats pel nou règim i una part
ben significativa es va veure abocada a un exili forçat, lluny de
la seva terra.

Aquest és el punt de partença de la recerca que portem a ter-
me i, per això, bona part de la nostra atenció se centra en el
primer terç del segle XX i en el període de la Segona Repúbli-
ca. No només ens interessen els metges sinó també el seu com-
promís amb la societat, fet que ens porta a plantejar un
conjunt d’aspectes que mostren qüestions tan importants com
ara la política científica espanyola i catalana del moment, el ca-
talanisme mèdic o la vertebració professional.

En aquest projecte volem anar més enllà del punt on
s’acostumen a aturar les històries o les obres de referència, és
a dir, l’any 1939 o just el període de guerra. L’objectiu cercat,
per tant, consisteix a fixar l’atenció en aquells metges, aquells
professors de la Facultat de Medicina que van haver d’exiliar-
se i van haver de refer la seva vida lluny de Catalunya. Volem
posar de manifest, mitjançant l’observació de les activitats
dels metges que van haver de començar de bell nou les seves
carreres professionals, allò que la dictadura franquista va es-
troncar: la preparació d’uns individus l’excel·lència en el tre-
ball dels quals era ja prou evident en els anys de la Segona Re-
pública.

El web www.metgesalexili.cat constitueix un recurs de su-
port a l’exposició que permet introduir diverses funcions i te-
mes mitjançant una plataforma digital d’accés lliure. D’una ban-
da, permet fer una visita a l’exposició virtual, considerada un
complement bàsic per a la preparació de la visita física real o
per a l’estudi o el treball a l’aula un cop efectuada la visita re-
al. De l’altra, es tracta, en efecte, d’un lloc web relacionat amb
la història. No es tracta, però, d’un llibre, sinó d’un conjunt
de materials en un procés constant de renovació, lligats al ma-
teix eix: la reconstrucció dels fets i processos que van portar a
la vertebració de la medicina catalana en el primer terç del se-
gle XX i al seu estroncament a partir de 1939. En aquest sen-
tit, el nostre objectiu principal és aportar coneixements a par-
tir de l’oferiment de continguts: documentació de premsa i
d’arxiu i fotografies digitalitzades procedents dels fons histò-
rics del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya.

El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya aporta el
conjunt dels continguts que oferim en aquest itinerari histò-
ric: textos, documents històrics, imatges, etc. En el projecte,
però, hi han col·laborat moltes altres persones, sovint familiars
d’alguns dels metges que van protagonitzar aquell redreç pro-
fessional, com també institucions. L’exposició i el web, per
tant, constitueixen el resultat d’una recollida de materials que
intenta contribuir al procés de recuperació, conservació i di-
fusió del patrimoni històric científic de Catalunya.
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