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INTRODUCCIÓ. 

l’hemoteràpia a Catalunya hi ha dos moments clau en 
que se situa a un primer nivell, un és en el seu inici i 

-
solidació de l’assistència. 

* El primer punt rau en un episodi bèl·lic, la 

-
nistrament de sang, perquè ja es coneixien els primers 

-
trament en gran escala, per les necessitats de la guerra. 
En aquest punt fou necessària una gran capacitat orga-

Duran Jordà. Així hi hagué la possibilitat de fer transfu-
sions a la reraguarda immediata del front de guerra. Ho 
explica el doctor Carles Hervàs.

* El segon punt està en la 
, que han permès un desenvo-

catalana s’ha situat en un dels primers llocs del món. En 
tres generacions s’ha passat d’un laboratori d’anàlisis 
d’un despatx privat d’un metge a la Rambla de Catalu-
nya de Barcelona, a ser una de les grans empreses del 
sector. Ho explica el Sr. Víctor Grífols. 

* I entremig
guerra al temps actual, hi ha hagut el 

, de la feina de 
cada dia de cara als malalts. Hi hagué puntes més altes, 
amb creació i consolidació d’un servei, al redós de la 

el seguit de persones que han assegurat, des d’altres 

** í . 
Una, el principal centre motor, l’Hospital Clínic, amb 
l’empenta inicial de la càtedra de farmacologia, creant 
(potser millor: tornant a crear) el servei hospitalari de  

 
 
 
transfusions, i després la dotació d’una càtedra, amb el 

-
plica el Dr. Manuel Lozano. 

La segona part, els altres hospitals, el conjunt que no 

un nivell considerables. Serà el meu tema:  
. Alguns són contemporanis rigorosos, pràc-

** La consolidació ve determinada per les possibili-
tats tècniques i les necessitats assistencials. Es desen-
volupa quan un hospital que necessita sang pot tenir al 
mateix temps la possibilitat de captar-la i de subminis-
trar-la. A Catalunya l’Hospital que pot fer-ho amb més 

la Facultat de Medicina. I és gràcies a l’existència d’una 
càtedra de farmacologia, portada pel doctor Francisco 
Garcia-Valdecasas, que crea el servei de transfusions, 
portat pel Dr. Armengol. Després, al cap de bastants 

-
dres i la creació del nivell de professor agregat, el ma-

que era el cap del servei hospitalari de transfusions. 

** De forma paral·lela en el temps s’anirà creant un 
gran servei 
Pedro-Pons, Farreras, Rozman, avui amb una forta pro-

-
-

tema d’avui. De tota manera cal recordar que, si més 

QUÈ PASSAVA EN ELS ALTRES CENTRES I SERVEIS? 

Hi ha diferents nuclis de creixement, que en aspectes 
diversos fan créixer l’hematologia (l’especialitat sence-
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-
ons s’entrecreuen. Ho veurem sense ordre de prioritats 
i les raons d’edat també compten perquè marquen si hi 
ha o no l’experiència dels anys de guerra. Remarquem, 
perquè sovint ni tan sols es recorda, que la idea inici-
al de les transfusions, va venir de les necessitats dels 
serveis de cirurgia, i que dues de les personalitats més 

interns, en càtedres de cirurgia. Miserachs en la del Dr. 
Bartrina, i sobretot Armengol Peracaula en la del Dr. 
Anton Trias Pujol. Aquest fou potser el promotor inicial 

L’OBRA DEL DOCTOR MANUEL MISERACHS  

El doctor Manuel Miserachs i Rigalt, nascut el 2 de 

-

premi extraordinari de llicenciatura. El seu pare era far-

carrera havia estat intern de la càtedra de cirurgia que 
portava el doctor Bartrina. Aviat fou metge de l’ajunta-
ment (Assistència Mèdica Municipal). Es vol dedicar a 

Pau, en el servei de transfusions. Aviat es va incorporar 
també a la  Roja
hospital, que aleshores es digué Hospital General de 

aquest camp, col·laborant amb l’equip de Duran Jordà. 

Ja en temps anteriors a la guerra havia publicat sobre 
el tema. 

 (B. 

40, pp. 341-345

-
guerra 

I encara més tard:  Barce-

-

d’Infecciosos, director del primer banc de Sang de Bar-

i president, de l’Associació Catalana d’Hematologia i 
-

nants de sang. Precisament va morir, el 6 de maig de 

un grup de donants de sang. Aquesta, la captació de 
donants, va ser una de les idees directrius de la seva 

Acadèmia de Medicina de Barcelona, ara de Catalunya, 
publicant algun treball a la seva revista: 

 Anales de Medicina 

Entre les publicacions cal esmentar també les traduc-
cions: va traduir el llibre de Pietro de Nicola -

i de Paolo Introzzi  -

Miserachs, queda, entre els que es van dedicar a 
aquest camp com el més dedicat a la captació de do-
nants. Ja he dit que morí en el curs d’un acte on feia una 

L’ACTIVITAT DE JORDI GUASCH I SAGRERA  

Va ser un altre dels coetanis, en els anys en que 
emergia l’hematologia com a especialitat clínica i tera-

doctor Ferrer Solervicens, dirigint el laboratori des de 

-

-
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-

 
Escolar de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques li edità el 
llibre -

Acabada la guerra se li prohibí l’entrada a l’hospital. 

-
guel Servet, un text sobre  

-
tum de l’inici de l’hematologia a Espanya, i del seu pas 
de l’estudi de les infeccions l’interès per l’estudi de la 

  dins de l’Encyclopédie 
médico-chirurgicale. 

La seva obra més important fou la creació i publicació 
de la 
molt llarga. 

Al principi i durant alguns anys va tenir la seu, i re-
dacció, a la Clínica Plató, Copèrnic 28. Després va passar 
a Saragossa, dirigida per Antoni Raichs i Solé, que era 

del servei d’Hematologia i Hemoteràpia de la Residèn-
cia de la SS de Saragossa i allà hi va radicar la revista. 

-

 (Rozman, 2008, pp. 67-76). Guasch fou 
membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medi-
cina de Barcelona (ara de Catalunya), i va ser candidat 

EL DOCTOR ANTONI ARMENGOL I PERACAULA 

-

-

d’un temps passà a Saragossa. Va treballar a l’Hospital 

-
bera, que es cuidés del que va ser el primer servei de 

de Metges de Llengua Catalana, col·laborant a la revista 
-

sats de la Universitat de Barcelona en acabar la guerra. 
Va ser un dels primers en  
entre nosaltres. Juntament amb Coll Sampol tractà aquí 
el primer cas d’eritroblastosi fetal (icterícia maligna del 

de l’Hospital. Valdecasas va recordar i reivindicar l’obra 
-

tat Rh. Vist el temps en que va passar, la més immedia-
ta postguerra mundial, el treball no va tenir difusió, ni 
es va publicar. En el grup de col·laboradors d’Armengol 
esmenta Coll Sampol, Sabala Safont, Bravo Morate, Tor-

 també és important. Hi havia 
a Barcelona un , que provenia de l’Ín-

volia emigrar, el va deixar al zoo de Barcelona. D’allà el 
van cedir al laboratori de la càtedra de Farmacologia. 

la càtedra, el senyor Jofre, i un ajudant aleshores molt 
jove, Ricardo Rojas. Amb la sang del Pepito s’inoculaven 

al cap d’alguns anys una lesió cervical que el va incapa-

-
(v. pp. VIII-IX, in 

i acaba:

-
-

de determinacions de grups sanguinis efectuades per 
Grífols, Miserachs, Guasch, A. Armengol i M. Ribera, pe-

(Cid. F. Op. Cit. p. 346). 
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També , que va treballar molt ac-

transfusions, va publicar un treball: -

 

101-105. Vives va treballar bastants anys en el laborato-
ri de la Clínica Mèdica del Dr. Màxim Soriano, ajudà en 

-
ratori privat d’anàlisis. Més tard col·laborà amb el prof. 

 EL TREBALL DE FRANCESC MARTÍNEZ RIBERA 

És potser el més desconegut entre el grup de 
capdavanters inicials. Havia nascut a la Seu d’Urgell el 

-

Armengol en el servei de transfusió de sang, en un local 
del c. Rosselló 255, pral 2a. per encàrrec del prof. An-

Metges de Llengua Catalana. 

MÉS TARD. 

L’ISOPLASMA DEL DOCTOR JOSEP M. MASSONS. EL 

El doctor Josep M. Massons i Esplugas (Valls, 

més recursos i possibilitats en camps molt diversos de 

la vall d’Hebron. Tenia una gran experiència en cirurgià 
de les urgències de la guerra, a les Brigades Internacio-
nals. Allà va veure el drama de la manca de sang. I tam-

transport d’oxigen amb l’hemoglobina, sinó que també 
tenien importància altres factors, com és el volum de 
sang, la volèmia, amb el plasma, i els seus components. 

-
-

-

 
 Amb la tècnica d’aleshores 

 -

 La sang l’anava a 

-

éxito

-

-

anar a veure el doctor Valdecasas, recent arribat, i van 

-
-

pital del Mar; va seguir amb nens ingressats a pediatria 
del Clínic, deshidratats per les diarrees. El doctor Rafael 

-

Walter Oppenheimer. 

-
-

seus treballs. També el va presentar al Vè congrés de 
-

 éficace

Després Massons es va dedicar a la -

amb empresaris italians. També a 
, i molt més tard, ja jubilat, a la 
, havent fet un conjunt de treballs molt nota-

de l’Alt Maresme (Calella, Santa Susanna).
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LA VALL D’HEBRON

El doctor Walter Oppenheimer Springer havia nascut 

-
-

 -

 

recerca de la càtedra de Pediatria de Barcelona, amb el 

-
lla arribà a la càtedra de Fisiologia de Barcelona, Gras 
en Bioquímica, i Vives Mañé i Oppenheimer, en Fisio-

s’inaugurà la Residència del Seguro, a la Vall d’Hebron, 
Oppenheimer en fou cap del servei d’Hematologia i He-
moteràpia. 

Amb el volum assistencial que tenia va desenvolupar 

tècniques d’exsanguino-transfusió, pel tractament de 
l’eritroblastosi fetal, l’icterícia maligna del nadó, en la 
que fou expert i va fer bastantes publicacions. Fou pre-
sident de la Societat Catalana d’Hematologia i Hemo-
teràpia. 

-
vitat important el doctor Joan Sauleda i Parés

pediatria, fou metge de guàrdia del servei de transfu-

doctor Àngel Ballabriga es va fer càrrec de la unitat de 
cures intensives pediàtriques, molt d’acord amb el seu 

escola. amb la seva experiència. 

S’ha esmentat dins de l’apartat dedicat al doctor 
-

persones que es van dedicar a aquest tema, en podem 
destriar quatre línies. 

- 1. Una, la més directament hemoteràpica, les trans-

van dedicar primordialment a fer transfusions, o a orga-

nitzar serveis de transfusió. És a dir l’enfocament més 
directament assistencial. És l’hemoteràpia.

-
es. L’etapa en que el ferro com a medicament és més 
important. També les anàlisis, i la línia de laboratori. És 

-
nica. Ja hi ha prou antecedents abans entre nosaltres. 

Patologia Mèdica de Barcelona, encara en aquest ma-

quan encara era professor a Cadis, una obra -

  Tot i que l’enfocament i la 

ne una breu anàlisi.

sang amb tècniques molt més complexes: la fragmenta-
ció dels components. En bona part la industrialització, 

cap a les tècniques de la plasmafèresi.

 

 

Dr. Anton Trias i Pujol
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Dr. Manuel Miserachs i RigaltDr. Antoni Armengol i Peracaula

Portada revista Dr. Miserachs Dr. Jordi Guasch i Sagrera Dr. Josep Vives Mañe
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Dr. Josep M. Massons EsplugasDr. Francosco Garcia Valdecasas

Portada revista Dr. Antoni Raichs i Solé Dr. Walter Oppenheimer Springer


