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El Dr. B. Robert va esser una persona de gran relleu social a la Barcelona
dels voltants del 1900. Als trenta-tres anys va guanyar la catedra de Patologia
Modica i als trenta-set, en trasliadar-se J. de Letamendi a Madrid, es va conver-
tir en el metge consultor mes prestigi6s del pais. A part de la seva reconeguda
labor docent, va portar a terme una gran tasca divulgadora, en diverses revistes,
dels principals avengos de la medicina. Fou president de l'Ateneu, de la Societat
Economica d'Amics del Pais, de 1'Academia i Laboratori i de la Reial Academia
de Medicina. Era una persona despresa i abnegada, com a membre de les Juntes
Provincial i Municipal de Sanitat va rebre diverses condecoracions amb motiu de
la seva intervenci6 en les epidemics de febre groga i de colera dels anys 1870
i 1885.

Com a regidor va formar part, en dues ocasions, de l'Ajuntament de Barce-
lona, essent-ne nomenat alcalde l'any 1899; mes tard fou diputat a les Corts es-
panyoles. Va esser el primer president de la Lliga Regionalista.

En el curs del temps va anar passant d'una tebia critica at centralisme ma-
drileny at mes fervent catalanisme, i adopta actituds patriotiques per les quals
avui es popularment recordat.

El motiu de la nostra investigaci6 es estudiar els seus projectes i les seves
realitzacions dins el camp sanitari mentre va estar at davant del Consistori bar-
celoni. El dia de la seva presa de possessi6 (17 de mare de 1899) va presentar
un programa d'actuacions sanitaries i socials, en hoc de parlar de la reforma del
padr6 municipal (totalment falsejat pel grup dominant de regidors i alcaldes de
barri), o de la reforma de l'organitzaci6 municipal (una part dels empleats eren
nomenats pels mateixos grups caciquistes), o de fer propostes demanant mes atri-
bucions at govern central. Sens dubte, en aquest discurs de presentaci6, a part de
manifestar el seu punt de vista quant a les necessitate sanitaries de la ciutat, va
intenar no remoure gaire les aigues donat el seu nomenament a dit per part del
govern Silvela-Polavieja i tambe per no enfrontar-se d'entrada amb el grup caci-
quista de regidors. Va fer tot el possible per tirar endavant aquest programa sa-
nitari i social. El 26 d'abril, un mes despres d'haver entrat a l'Ajuntament, ja
presentava al Consistori unes "Bases per a la reorganitzaci6 de ]a Beneficencia
Publica", que consistia fonamentalment a descentralitzar totes les tasques assis-
tencials als districtes. Aquest projecte i altres van tenir serioses dificultats en ]a
seva realitzaci6, donada ]a curta estada del Dr. Robert a l'Alcaldia, ja que el
dia 11 d'octubre del mateix any, en no estar d'acord amb l'actitud del govern en
el conflicte del "tancament de caixes", va presentar la dimissi6.


