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,,La fidelitat a la terra obliya

a molt mes que al retret i a la protesta;

obliga a llencar - nos a una feina creadora.»

J. Alsina i Bofill ( mare 1982)

INTRODUCCIO

Aquest treball vol ser un just homenatge al Dr. Josep Alsina i Bofill, en el seu
vessant cientific. Ell mateix digue que mai no havia estat un cientific dedicat

a la investigacie i experimentacie, sing un experimental home de ciencia que

va abocar en els seus malalts tots els coneixements medics al seu abast. Els
metges poden fer ciencia de diverses maneres. Cadascuna esta presidida per
conceptes diferents del mot ciencia, i per les diverses divisions que s'hi poden
fer. Podria fer-se una primera divisie entre ciencies naturals i ciencies

biologiques; i se'n podria fer una darrera entre ciencies basiques i ciencies
aplicades. La medicina, ciencia a la qual dedica la seva vida el Dr. Alsina,

compren moltes d'aquestes divisions. Ell hi treballa gairebe en tots els camps,
Ilevat de la recerca, nomes conreada durant la seva etapa de professor de la
Universitat AutOnoma.

Per sobre de quasevol plantejament cientific, pero, plana sempre la gran
humanistt que posy en totes les seves actuacions al llarg de la seva dilatada
vida. Cal destacar la seva fidelitat a les propies idees; mai no torna enrera de
les posicions o declaracions que l'havien d'enfrontar amb les fortes repressions
d'aquella postguerra tan dura per a tothom.

En recordar el Dr. Alsina, tenim molt present la seva capacitat humana, la
seva membria i intel.ligencia, la seva facilitat a l'hora de parlar, d'escriure i de
copcar el fet estetic; la seva estimacie a la llengua i al pais. I, per damunt de tot,
l'amistat i el respecte que mostra sempre a aquells qui el coneguerem. Era un
metge humanista de la vella escola. Poc fantasies, tocant sempre de peus a
terra, prudent i cauteles amb el diagnostic. El catalanisme presidi tothora la
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seva trajectbria pol%tica i cientifica, corn tambe la seva actuacio en institucions

que representen la societat civil catalana.

Hem intentat fer un estudi de les aportacions cientifiques del Dr. Alsina, en

els vessants de la docencia, l'assistencia i la recerca medica. Es dedica a la

docencia universitaria entre els anys 1933 i 1938, a la Universitat Autonoma de

Barcelona. Podem dir, perb que al llarg de la seva vida mai no deixa d'exercir

el seu mestratge mitjancant el dialeg, les conferencies i les publicacions. En el

camp de l'assitencia, aconsegui un gran exit per la seva comprensio, i per la

pau i serenor que transmetia al malalt i a la seva fam%lia. La seva breu carrera

corn a investigador, que dugue a terme els anys que fou professor de la

Universitat Autonoma, es veie truncada per la depuracio i el castig que li

reportaren les seves idees nacionalistes. Mai mes no se li permete faeces a

l'Hospital Clinic. La visio de la seva obra no seria completa si no horn

consideres les seves aportacions filologiques i la seva signficativa tasca en la

recuperacio i la normalitzacio del catala cientific i medic.

Nascut a Palafrugell el 21 de juny de 1904, Alsina i Bofill feu sempre gala

del seu origen palafrugellenc i empurdanenc. La seva dilatada existencia fou

testimoni d'un llarg i doloros fragment de la historia del nostre pals, ensems

que de la rapida evolucio de la medicina. Sabe adaptar-se molt be als grans

canvis de la medicina i estigue reciclant-se continuament per estar al dia i

aportar la vanguardia de la sanitat als seus malalts. La mort li arriba als 89

anys, el 27 d'agost de 1993. Va aconseguir un dels seus desitjos: tenir una llarga

vida i una vellesa ben curta. En una entrevista publicada a Serra d'or el

novembre de 1973 declara: «No em preocupa que els anys passin, el que em fa

por es que la vida s'allargui excessivament. Contemplar la prbpia davallada

fisica, intellectual i professional ha de ser una de les coses mes amargues

d'aquesta vida>> (1). No va arribar a la davallada fisica i encara menys a la

intellectual o professional. A la seva mort tenia visites concertades per un mes

mes tard, i feia tan sols un mes que havia lliurat el seu darrer article a la Reial

Academia de Medicina.

El 1971, Belarmino Rodriguez Arias, amb motiu de l'ingres de Josep Alsina

i Bofill en la Reial Academia de Medicina, el defini corn « un arquetipus

d'internista i model reviscut del mes legitim metge de familia» (2). Oriol

Casassas l'ha considerat el primer nefroleg que hi hague a Catalunya (3).

Alsina i Bofill reconegue que, quan ell comenca a exercir, es podia ser metge

de capcalera a traves de la nefrologia. Posteriorment, a causa de la tecnificacio,

li fou impossible ser metge de capcalera sense esser internista. Corn ell mateix

expressa, «1'internista no es el metge que no es dedica a res, que no s'ha

especialitzat en res, sing el que s'imposa a diari la dificil tasca d'enfrontar-se

amb la totalitat del malalt>> (4). Opinava que el metge de capacalera: o 6s molt

mes que metge a seques, perque damunt de la seva actuacio tecnica es 1'amic,

el conseller, el refugi de tots els mals i de totes les hores>> (5).

Alsina i Bofill era una persona de caracter contemplatiu, a qui agradava

reflexionar. Ell mateix ho reconeix dient que <<si algun cop girern els ulls cap
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el panorama del nostre passat, hi trobarem, afalagant-nos, exits professionals,

efemerides familiars; pero potser el que destacara mes vivament, mes

emotivament en el nostre record seran aquelles estones d'intim recolliment i

de meditacio, d'evasio i de projectes, reduits a illusions, que el lleure ens ha

permes>>(6).

Despres de la seva mort, foren moltes les persones que glossaren la figura

de Josep Alsina i Bofill. Jaume Padr6s afirma que havia estat <<un enamorat de

la personalitat collectiva de Catalunya, com ell mateix s'havia definit [...]

honest, plenament dedicat a la seva professio, que va saber compaginar
l'activitat assistencial amb la cientifica i academica>> (7). Jordi Pujol en destaca

la seva « fidelitat a Catalunya, a la medicina, als malalts, als deixebles, a la

familia i als amics>>; i afegi que « si be es veritat que la ciencia no to patria, el
cientific si que en te. I la seva patria fou Catalunya i la seva llengua, la catalana.
Sabia que si es vol ser universal, cal estar ben arrelat en un hoc
concret:Pala frugell, Barcelona, Catalunya. La Creu de Sant Jordi, que va

atorgar-li ben merescudament la Generalitat, volia agrair publicament tota
una vida dedicada als altres» (8). Ricard Guerrero, aleshores president de la
Societat Catalana de Biologia, digue que Alsina i Bofill <<ha deixat la seva
inoblidable empremta tant a la Societat Catalana de Biologia com a les altres
entitats cientifiques catalanes a les quals va estar vinculat>> (9).

Josep Alsina i Bofill morf sobtadament, pero ell ja tenia escrit el seu epitafi,
que els seus familiars trobaren entre els seus papers i feren inserir en l'esquela
mortubria: «Pregueu a Deu per l'anima de Josep Alsina i Bofill, que va viure
amb l'afany de ser un bon cristia i un bon catala.>> El seu amic i company Moises
Broggi afegia: <<Estem segurs que el nostre estimat Josep Alsina, amb la seva
actuaci6 exemplar, va complir plenament amb les idees consignades en el seu
epitafi» (10).

Tots aquests comentaris ens apropen a la personalitat cientifica del Dr.
Alsina, a la d'un pensador i mestre que ens va llegar el seu ideari medic, el seu
testament cientific, sintesi dels seus seixanta-sis anys de vida professional
dedicada a la cura de les persones malaltes.

CURRICULUM DEL DR . JOSF1' ALSINA 1 BOFILL

Es molt dificil valorar 1 ' obra d ' un cientific com Josep Alsina i Bofill, ple de
matisos, per la quantitat de camps d ' accio conreats durant la seva fecunda vida
professional . Testimonis de la seva qualitat humana i professional som els
companys que el vam coneixer i els malalts agrafts de 1'ajuda que en van rebre
en moments dificils de la seva vida . El seu curriculum ( 11) es d ' una qualitat
indiscutible . Pot servir coma preambul, per entendre les causes de la inoblidable
empremta que deixa en la medicina catalana i en totes les institucions
cientifiques en que intervingue directament. Un altre factor per valorar la seva
obra son els escrits , mes de doscents-cinquanta treballs publicats, en els quals
Alsina polaritza el seu mestratge.
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El 1987 rebe el primer Premi Jordi Gol i Gurina de 1'Academia de Ciencies
Mediques de Catalunya i de Balears, que Ii fou atorgat, entre altres motius,
"pels merits cientifics, per 1'extens treball bibliografic, per la seva trajectoria

professional, com tambe per l'esperit de permanent servei al pals i al

redrecament de la nostra llengua" (12).

CURRICULUM

1926 Alumne Intern pensionat, per oposicio, a la Clinica Medica B de
1'Hospital Clinic, a carrec del Prof. Ferrer i Solervicens.
1927 Llicenciatura en Medicina (Universitat de Barcelona).
1930 Conservador de museus de 1'Academia i Laboratori de Ciencies
Mediques.
1932 Metge de 1'Ajuntament de Barcelona.
1932-1934 Secretari general de l'Academia i Laboratori de Ciencies Medi-
ques de Catalunya.
1933 Corresponent de la Reial Academia de Medicina.
1934-1939 Professor ajudant de Patologia Medica, per concurs-oposicio
(Adscrit a la catedra del Prof. Ferrer i Solervicens).
1945 Cap de Servei de 1'Institut Policlinic.
1959 Corresponent de la Reial Academia de Medicina de Palma de Mallorca.
1961 Membre de la Seccio de Ciencies de 1'Institut d'Estudis Catalans.
1962 Membre fundador i primer president de 1'Associaci6 de Nefrologia
de l'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears (ACMCB).
1963-1966 Primer president de la Societat Catalana de Biologia (SCB),
filial de 1'Institut d'Estudis Catalans.
1966-1970 Vice-president de I'Institut d'Estudis Catalans.
1966 Academic electe de la Reial Academia de Medicina de Barcelona i de
Palma de Mallorca.
1967 Membre fundador de la Societat Internacional de Medicina Interna.
1967 Membre fundador de la Societat de Nefrologia.
1967 Membre fundador de la Societat de la Union Medica Mediterrania. 111
1974-1978 President de 1'Institut d'Estudis Catalans.
1974-1978 President de l'ACMCB.
1975 President d'Honor del Segon Congres Internacional d'Historia de la
Medicina Catalana.
1976 President del Dese Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana
(Perpinya).
1977 Membre de la Comissio Executiva del Consell Assessor de RTVE de
Barcelona.
1982 Creu de Sant Jordi.
1987 Primer Premi Jordi Gol i Gurina de I'ACMCB.
1987 Membre d'Honor de I'ACMCB i de les Juventuts Mediques de
Catalunya, i Col.legiat d'Honor del Col.legi de Metges de Girona.

De la llarga Ilista de carrecs, titols i presidencies que el Dr. Alsina obtingue al
llarg de la seva vida, allo que ens queda, per damunt de tot, es la seva
humanitat, 1'exemple de la seva insustituible personalitat. En molts dels
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seus escrits, fruit de 1'experiencia, Alsina assenyala la importancia de
l'assistencia humana al malalt. Sabe conjugar la ciencia medica amb la
humanitat, a l'hora d'ajudar el malat. La seva activitat professional fou
una constant llico d'etica i estetica. La seva conducta professional fou
1'exemple d'un cientific que, malgrat les limitacions imposades pel regim
franquista, romangue a la seva patria, donant-li el millor de la seva
persona, col laborant de forma activa en el desenvolupament cientific de
Catalunya. El 1982 la Generalitat de Catalunya li concedi la Creu de Sant
Jordi per la seva dilatada i brillant activitat professional en el terreny de
la medicina interna i pels serveis prestats a entitats entranyables vinculades
a la nostra col•lectivitat nacional. Aquest guardo fou un dels quals Alsina
se senti mes orgullos.

El Dr. Josep Alsina i Bofill, amb una solida formacio academica i ben dotat

per al mestratge, reunia les caracteristiques fonamentals del cientific que la

universitat necessitava, pero que els esdeveniments politics impediren que

aixi fos. Tenia grans aptituds per a la docencia, per a l'assistencia i per a Ia

investigacio, encara que aquesta ultima faceta no la pogue desenvolupar

plenament.

De tota manera, l'accio educativa, 1'exerci a bastament; convertia les

consultes amb els companys en llicons donades amb discrecio. Igualment

s'esdevenia en les converses mantingudes en els passadissos de I'Institut

Policlinic ("Clinica Platon"). Algunes persones que no tinguerem la sort de

tenir-lo com a professor a l'Hospital Clinic, tambe podem considerar-lo com el

nostre mestre. I la majoria de notes i articles que publicava tenien un component

educatiu de gran pes.

FORMACIO MEDICA

El 2 de juliol de 1927, Josep Alsina i Bofill obtingue la qualificacio d'excel-lent

en els examens de llicenciatura en Medicina i Cirurgia realitzats a la Facultat

de Medicina de la Universitat de Barcelona. El titol de llicenciat porta la data
del 2 de desembre del mateix any, i la data de col-legiacio en el Col•legi de

Metges de Barcelona fou el 10 de febrer de 1928. En el seu expedient academic

destaquen disset excel-lents i quatre matricules d'honor. En 1926 fou alumne

intern pensionat, per oposicio, a la Clinica Medica B de l'Hospital Clinic, a
carrec del professor Ferrer i Solervicens. Per a Alsina, l'esperit vocacional a la
clinica medica B era el pedagogic, el seu motor principal, i on la investigacio
clinica fou molt escassa (13).

En el camp especific de l'aprenentatge, cal destacar la influencia que rebe

de personalitats mediques com ara Santiago Pi i Sunyer, Vicens Carulla, Pere
Nubiola, Joaquim Trias, Josep M. Bartrina i Jaume Peyri. Dos noms,

pero, ocupen la capcalera de tots els seus mestres: Francesc Ferrer i Solervicens

i Joan Codina Altes. A tots dos professa una especial admiracio, afecte i
agraYment (14).

De Ferrer i Solervicens, Alsina possiblement n'hereta la vocacio pedagogica,
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i fou en la seva cstedra on Alsina inicia el seu mestratge. Reconeixia que devia

a Ferrer Solervicens el millor de la seva formacio cientifica i humana i el tenia,

veritablement, corn el seu mestre. Afirmava que, si hagues tingut temps per

evocar plenament la seva figura, l'hauria encapcalat: ,Ferrer i Solervicens o la

vocacio pedagogica> . En destaca 1'autoexigencia i la sinceritat, que el feren

mereixedor del gran respecte i afecte que tothom li tenia, malgrat el seu

caracter esquerp. Tambe en destaca dues caracteristiques de Ferrer Solervicens

que considers fonamentals i les mes eficients del seu mestratge: els seus dubtes

i els seus errors.

De Joan Codina, Alsina destaca 1'agut sentit clinic, la seva habilitat en

1'interrogatori i 1'exhaustiva exploracio clinica del malalt, qualitats que el

portaren a sobresortir en cardiologia. L'excessiu sentit autocratic li frustra les

grans possibilitats corn a publicista i conferenciant (15). Alsina reconeixia en

el Dr. Codina un esperit extraordinariament dotat d'intel.ligencia i de sagacitat.

Era un cardioleg format a Lio al costat de Gallavardin, i ocupa el lloc mes

destacat entre els cardiolegs catalans del seu moment. Malgrat la seva

especialitzacio, mai no abdica de la seva condicio d'internista ni deixs d'exercir

el seu mestratge en el camp de la medicina interna.

A mes del rigor cientific, i per sobre de tot, Alsina hereta dels seus dos grans

mestres la modestia i l'honradesa, i amb tots dos col•labora en treballs cientifics.

En son una mostra les contribucions fetes al Sete Congres de Metges de

Llengua Catalana (1932) (16) i al Nove Congres de Metges i Biolegs de Llengua

Catalana (1936) (17).

INSTITUT POLICLINIC PLATO

A Catalunya, a principis de segle, les cliniques privades eren exclusivament

quirurgiques. La majoria, obertes per diversos cirurgians, pertanyien a ordes

religioses. Les altres solien ser propietat d'un sol cirurgia i per al seu us

exclusiu (18). L'especialitzacio en medicina, iniciada a finals del segle xix, es

mes rellevant a inicis del segle xx. Russel M. Wilder veie que la solucio per al

futur de la medicina era el treball en equip, que afavoris el col.loqui permanent

entre els seus membres (19). Durant els anys vint, a Catalunya, un petit grup

de prestigiosos metges catalans, tingueren la idea de treballar en equip,

mantenint una estreta relacio entre cirurgians i internistes. Buscaven la manera

de fer una medicina de qualitat amb recerca i a la vegada docencia.

El 2 d'abril del 1925 es crew a Barcelona l'Institut Policlinic, la «Clinica

Plato, per 1'associaci6 de cinc destacats professionals de la medicina catalana:

Codina i Altes, Gallart i Mones, Puig-Sureda i Sais, Reventos i Bordoy, i

Roviralta i Astoul (Fig. 1). L'Institut Policlinic fou la primera clinica a Catalunya

basada en el concepte de treball d'equip. En un principi es denomina Clinica

Medico-QuirOrgica Sant Gervasi (C.M.Q.). Tenia cinc metges directors,

encarregat cadascun d'una area determinada. Puig-Sureda, de cirurgia general;

Gallart i Mones de les malalties de l'aparell digestiu; Reventos, de les malalties
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de l'aparell respiratori; Codina i Altes de 1'aparell circulatori, i Roviralta, de
cirurgia infantil i ortopedia. En aquesta primera epoca, hi col-laboraren tambe
Angel Sanchiz Roque, encarregat del radium, roentgenterapia i electroterapia;

Rossend Carrasco i Formiguera, com a especialista de diabetis i nutricio; Lluis

Vila Abadal, com a otorrinolaringoleg, i Francesc Carreras, com a tocoleg.

A principis dels anys trenta es canvia el nom de la institucio per factual

d'Institut Policlinic. No consta que hi hagues categories de metges, com ara

directors i col•laboradors, sing que, genericament, existia la ',Direccio

facultativa» de la qual formaven part tots els metges del centre. A mes, s'hi

incorporaren Antoni Carreras i Verdaguer (dermatologia i lues), Lluis Celis i

Pujol (medicina interna i anatomia patolOgica), Alfons Torra i Huberti

(urologia), Santiago Dexeus i Font (toco-ginecologia), Eduard Tolosa i Colomer

(neurologia), Josep Malaret i Villas (radiodiagnostic) i )ordi Guasch i Sagrera

(hematologia). El primer de maig de 1931 es publica, en catala, el primer

numero de la revista Actes de les Reunions del Cos Facultatiu de 1'Institut

Policlinic que era el testirnoni escrit de les discussions critiques de les sesssions

cliniques.. En la presentacio es justificava que: <<Per a obtenir els.avantatges del

treball en col-laboracio es precis un instrument adequat: aquesta eina es

1'Institut Policlinic,, (20).

L'any 1945, el Dr. Alsina fou proposat per a integrar-se al grup d'elit que

formava la Clinica Plato. Era la consagracio com a metge de gran prestigi. Des

d'aleshores, i fins al final de la seva vida, aquell fou el seu lloc de treball

habitual (18, 21). Hi comenca com a nefroleg, pero posteriorment, als anys

seixanta, tambe s'encarrega de medicina interna. Al final, la seva participacio

fou com a internista. La Clinica Plato sabe adaptar-se als canvis en la practica

medica de Catalunya. El 1977 signa el primer concert amb l'administracio

publica sanitaria, i el 17 de desembre de 1992 Platon S.A., per unanimitat de la

Junta General, crew la «Clinica Plato FundaciO Privada,,. En aquest mare,

Alsina i Bofill exerci la seva activitat profesional. Fou membre del Comite de

Redaccio de la revista Actcs de les Reunions del Cos Facultatiu de l'Institut

Policlinic, i hi va publicar moltes de les seves aportacions a la medicina

catalana.

ALSINA I BOFILL I EL NACIONALISME

Josep Alsina i Bofill durant tota la seva vida mantingue les dues grans

passions que el van absorbir plenament: la medicina i la llengua, com ell

mateix reconegue en diverses ocasions: <<En el fons, jo no soc mes que un

nacionalista. Soc un nacionalista apassionat. Apassionat pet meu pais. I del

meu pais el que m'apassiona mes es la llengua» (22). Aquest nacionalisme el

porta a adrecar una carta, per mitja del diari AVUI, al Ministre de Cultura,

Jordi Sole Tura. Li recorda que el nacionalisme com a ideal politic deu 6sser tall

veil com la consciencia nacional. Veia el futur en una confederacio continental,

i a la llarga mundial, de nacionalitats independents (23). Considerava erroni



L'OBRA C:IENTIFICA DE JOSEI' ALSINA I BOFILL 309

pensar que el llenguatge es un simple mitja d'expressio d'allo que ha forjat el

pensament, una simple eina de comunicacio que podria esser permutada per

qualsevol altra. Per a ell idea i llenguatge son intimament un tot: « Dignificar

una Ilengua es molt mes que posar a les mans dels estudiosos un mitja de

formulacio de llurs idees i de llurs treballs; es contribuir, mes decididament

que amb cap altra cosa, a regir i consolidar un poble>> (24).

Considerava que una nacio sense Ilengua propia no podria existir. No es

podia imaginar Catalunya si no s'hi parlava en catala. Alsina defensava la

televisio catalana, una escola catalana i unes publicacions en catala, per no fer

perillar la nostra Ilengua. Creia que per sentir-se catala s'ha de parlar en catala

(25): ,Si la Ilengua catalana en llavis dels catalans es obligada perque es la

nostra, en llavis dels que no en son, ni que sigui premiosa cobra una mes alta

significacio i estima perque es la de la compenetracio i de l'afecte>> (26).

I manifests sempre una profunda preocupacio per 1'6s correcte de la
Ilengua: <<A la meva joventut, jo corregia els textos destinats als Annals de
Ivledicin a>> (27).

En el que fa referencia a 1'us del catala com idioma intellectual, Alsina mai
deixa de reivindicar-lo en reunions i publicacions mediques. Creia que el seu

us es molt mes que una vel•leitat patriotica; es voler aprofitar el millor
producte de la nostra cultura en segles. En les seves actuacions, tenia molt
present que res no hi ha mes noble que 1'interes per allo que es, sense cap dubte,
la mes alta creacio de 1'intel•lecte hums: el llenguatge. Pensava que, per a un
cientific, res no hi ha tan indispensable com aconseguir un fidel trasllat de la
idea a la paraula. Es lamentava de la falta d'un diccionari apropiat al lexic

especffic i que s'hagues de valer del Diccionari de Pompeu Fabra. De l'obligada

improvisacio, en resultava un autentic galimaties de vocabulari. <<Si un idioma
queda marginat i finalment mor, el capital ideologic coma a tots els homes
haura sofert una perdua tan petita com vulgueu pero irreparable>> (28).

Horn prengue consciencia col-lectiva d'aquest problema l'any 1930, en el
Sise Congres de Metges de Llengua Catalana, i alla nasque la iniciativa de
publicar un diccionari de medicina. Corachan acepts la responsabilitat de la
seva direccio. Grades a aquest mecenatge i a la tenacitat i a la competencia de
Jaume Valero i Ribes, que en dirigi la redaccio, el Diccionari fou el pioner en la
normalitzacio de la Ilengua catalana cientifica en el camp de la medicina i la
biologia. En la seva redaccio intervingueren vuitanta-sis col-laboradors. Alsina
i Bofill hi participa de manera entusiasta i molt rellevant al costat del Dr.
Corachan. De la seva aportacio, se'n senti sempre molt orgullos (29). L'aparicio
d'aquesta obra, pero, fou molt dissortada. Abans que es pogues repartir, la
barbarie anarquista s'apoders del Col-legi. Li succei la barbarie franquista i,
entre l'una i 1'altra, malmeteren o dispersaren la major part dels exemplars.

Alsina, format en el catalanisme intellectual des de ben jove, era un
cientific humil, generos, molt cult i preocupat per la filologia i per la defensa
de la nostra Ilengua. Al final dels seixanta, durant uns anys, feu unes xerrades
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mediques a traves de Radio Espana de Barcelona. En aquestes xerrades, encara
que li ho demanessin, no parla mai en castella. A 1'argument que aixf el
programa podria tenir mes difusio, ell responia fent l'orni i afirmant que, amb
una mica de bona voluntat, tothom l'entendria (30).

En el terreny de la cultura catalana, els anys de la postguerra foren de
persecucio aferrissada pel que fa a l'activitat cientifica. Molt pocs dels metges
que patiren 1'exili interior tingueren el coratge de mantenir-se fidels a les seves
arrels. Josep Alsina i Bofill fou una de les persones que exerci una decisiva
accio aglutinant per aconseguir el gradual i lent retorn ales activitats cientffiques

catalanes. El 1962 fou el motor de la represa d'activitats de la Societat Catalana

de Biologia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

Les Monografies Mediques en catala, dirigides per Jaume Aiguade i Miro,

comencaren a apareixer mensualment el maig de 1926, i es publicaren fins al
gener de 1937. El 1969 aparegue una nova col-leccio de Monografies Medignes,

promoguda i ordenada per una Agrupacio d'Estudis Medics. El Dr. Alsina i

Bofill fou 1'autor del primer numero d'aquesta segona etapa, amb <<El metge

davant l'hipertens>, amb proleg del secretari de l'Institut d'Estudis Catalans,

R. Aramon i Serra, que fou censurat pels censors franquistes (31). En el proleg

censurat, Aramon donava les gracies en nom dels catalano-parlants per

aquesta promocio social i cientifica de la llengua catalana. L'aparicio i posterior

tramesa d'aquest treball serios i profundament cientific, escrit en la llengua

que les joves promocions de metges no estaven habituades a llegir, fou un acte

valent i agosara t. Aixi ho assenyala posteriorment Joaquim Ramis, tot destacant

que el Dr. Alsina ho accepta amb naturalitat i senzillesa, sense donar-hi cap

mena d'importancia (32).

En ser elegit Academic de la Reial Academia de Medicina de Barcelona i de

Palma de Mallorca, Alsina posy com a condicio per acceptar el carrec, que li

deixessin fer el seu discurs d'entrada en catala, i en aquesta llengua s'adreca

als assistents a 1'acte de presa de possessio. Era el 1970 i el tema fou ,El proces

d'envelliment>>. S'ha de tenir en compte que l'ultima vegada que s'havia parlat

en catala a la Reial Academia de Medicina fou a les acaballes de la guerra civil.

L'ingres del Dr. Josep Alsina i Bofill en aquesta institucio, al marge de la

trascendencia cientifica, tingue un clar significat ciutada. Agusti Pedro i Pons,

aleshores president de la corporacio digue: ,El poble us ha rebut amb una

clamorosa ovacio.>> Es cert. Poques vegades un acte academic ha estat tan

aplaudit pels assistents (33). L'esdeveniment academic no passa desapercebut

per a la premsa, i molts diaris captaren la importancia social i humana de 1'acte

(34-36).

Quan es pogueren reemprendre les publications en catala, l'actualitzacio

del llenguatge cientific esdevingue una necessitat urgent. El 1974, l'Academia

de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears, sota la presidencia de Josep

Laporte i Salas, publica el Vocabullari medic, que fou reeditat i ampliat el 1979.

Fou redactat per Josep Alsina i Bofill, Oriol Casassas, Josep Laporte i Salas, i
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Joaquim Ramis i Coris, amb la col-laboracio de Joan Colomines i Lluis Dauff,

i amb l'assessorament linguistic de Ramon Aramon i Serra (37). En el portic,

Alsina expressa el desig que fos 1'eina que permetes als metges recobrar llur

autenticitat en les activitats academiques.

Per a Alsina, el millor estil del metge-escriptor era la manca d'estil. Deia que

un metge sera bon escriptor quan un lector avid del tema no s'adoni de ]a

pulcritud gramatical del text. Afirmava que les dues bases essencials per

escriure be eren la correccio i la sobrietat: <<Per escriure be, el metge no en to

prou de coneixer i usar adequadament el vocabulari tecnic. Es tot l'idioma que

ha de coneixer be.'> Creia que aquest Vocabulari s'inseria dins 1'acci6 col•lectiva

del nostre poble per a la recuperacio de la Ilengua com a eina de cultura:

Revifar 1'idioma, injectar-li dignitat mitjancant 1'empelt dels vocabularis

tecnics es un pas essencial per redrecar aquesta biga mestra de la nostra cultura

que es la Ilengua propia>> (29).

Durant la seva presidencia de 1'Academia de Ciencies Mediques de

Catalunya i de Balears (1974-1978), Alsina reprengue la publicacio de la

revista Annals de Medicina en catala, tal com ho havia estat de 1907 fins a la

guerra.

Un altre acte d'afirmacio nacionalista en que participa activament fou el

Dese Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. Alsina, aleshores

president de 1'Institut d'Estudis Catalans i de 1'Academia de Ciencies Mediques

de Catalunya i de Balears, promogue la represa d'aquests congressos. Des de

la guerra civil, les circumstancies no havien estat favorables, pero als anys 70

desaparegueren les dificultats que impedien que els metges i biolegs de

Ilengua catalana tornessin a reunir-se. La idea de la represa d'aquests

congressos, interromputs el 1936, comenca a elaborar-se 1'any 1968 a la Reunio

Anual de 1'Academia a Andorra, i mes tard a 1'Alguer el 1970. Es varen fer

gestions previes quan les circumstancies historico-conjunturals aconsellaren

d'estar a l'espera optimista. Despres de quaranta anys de silenci, era una
activitat necessaria, esperada i desitjada (38). Els preparatius comencaren el

1974 i, amb la idea d'evitar la presencia d'autoritats del regim franquista,

Alsina proposa que fos Perpinya la ciutat escollida. Era tambe una forma de

recordar el Nove Congres, celebrat en aquella ciutat el 1936.

En el discurs d'obertura del Congres, Alsina feu seves les paraules d'August

Pi i Sunyer pronunciades en inaugurar 1'edici6 de 1'any 1930, despres de set
anys de silenci forcat: < La vida catalana continua i ha pres nova embranzida.
Perque no es possible d'anihilar ni un poble ni una cultura quan aquest poble
en to plena consciencia i aquesta cultura s'entronca alhora amb les profundes
arrels de la terra i amb la cultura de tot arreu>> (39).

Alsina deia que si la ciencia no to nacionalitat, les nacionalitats tenen el
prestigi de la ciencia que els seus estudiosos produeixen. A les paraules de
Joan Alcover: « Voleu esser universals? Siau catalans>>, el Dr. Alsina afeigia que
<<Si no som catalans amb plena consciencia nacional, ni nosaltres mateixos
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sabrem que som))(29). Aquest Dese Congres tingue una amplia repercussio a

la premsa com a signe de catalanitat, i com a reinici d'una reuni6 cientifica

interrumpuda l'any 1939 (40-42).

Un altre afer inclos en la tasca nacionalista del Dr. Alsina fou la seva gesti6

per tal que 1'Institut d'Estudis Catalans recuperes la seva antiga residencia. El

dia 12 de juliol de 1977, Joan Antoni Samaranch i Josep Alsina i Bofill signaren

el document que posava fi a 1'exili interior de I'Institut d'Estudis Catalans.

Alsina tambe aconsegui una subvenci6 de tres milions de <<La Caixa >, cosa que

tingue una amplia repercussio a la premsa (43-45).

El Vocabulari Medic fou d'ajuda indispensable, utilissima, pero

previsiblement incompleta, perque ni la pressa amb que es feu, ni les finances

donaren per a mes. Calia un autentic diccionari complet i de contingut

escrupolosament fidel a la realitat cientifica de la medicina actual. I

linguisticament correcte. Despres de sis anys d'ardua i complexa feina, el 1990

es publics, sota la direccio d'Oriol Casassas, el Diccionari Enciclopedic de

Medicina (DEM), obra inspirada per 1'Academia de Ciencies Mediques de

Catalunya i de Balears i patrocinada econbmicament pel Departament de

Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Col-legi Oficial de Metges de

Barcelona i la Fundaci6 Enciclopedia Catalana (46). Els redactors d'aquest

diccionari foren Josep Alsina i Bofill, Oriol Casassas, Joaquim Ramis i Coris,

Eduard Llaurad6 i Miret, i Jaume Franci i Palleja, a mes d'un gran nombre de

col•laboradors (47). En la seva acurada edici6 s'utilitzaren les tecniques mes

modernes. Posteriorment tambe se n'ha fet la versi6 en disc compacte (CD-

ROM), amb diverses opcions de consulta, que augmenten la seva manejabilitat

i utilitat.

Aquest diccionari es una fita trascendent en 1'evoluci6 historica de la

cultura catalana. Satisfy l'absoluta necessitat que els cientifics catalans tenen

de disposar d'un lexic ric, net i precis per tal de poder redactar treballs en la

propia llengua. Per a Alsina, el DEM fou «una empresa dificil, Varga i

compromesa, que nomes ha pogut esser culminada a cavall d'un fervor6s i

dinamic sentiment patri6tic.>>

El 30 de setembre de 1993, el Ple de l'Ajuntament de Palafrugell acorda, per

unanimitat, donar el nom de Josep Alsina i Bofill al carrer per a vianants que

va des del carrer Tarrus a la Placa de 1'Esglesia de Calella, en reconeixement

a la seva dedicaci6 al poble: «fou una persona sempre dedicada a fomentar la

cultura i la personalitat del nostre poble>>.

ACTIVITATS PROFESSIONALS DE JOSEP ALSINA i BOFILL

En el camp estrictament professional de la medicina , Josep Alsina i Bofill,

com hem dit anteriorment , tenia capacitat per exercir les tres activitats pr6pies

de la Universitat : la docencia , l'assistencia i la investigacio . Malauradament,

fou apartat de les aules , com del propi hospital, pel regim politic vencedor de

la guerra civil . Malgrat aquestes dificultats , sense cap ajuda oficial , i patint la
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depuracio politica, sabe desenvolupar, en la mesura que li fou possible,

aquells tres camps d'accio que havien de configurar la seva professio.

Abans d'anar mes enlla conve considerar el que significa la Universitat

Autonoma de 1933 per a la cultura, per a la medicina catalana i per al propi

Alsina. Alli desenvolupa la seva activitat corn a mestre, encara que aquest

mestratge aflora durant tota la seva vida a traves de les sexes conferencies i

activitats professionals. Del 1934 al 1939, Alsina i Bofill fou professor ajudant

de patologia medica, adscrit a la catedra del Dr. Ferrer i Solervicens. Fou una

de les epoques mes felices de la seva carrera professional, que li permete

desenvolupar les activitats propies de la universitat, que era el seu desig mes

gran.

LA UNIVERSITAT AUTONOMA DEL 1933

A principis del segle xx, la universitat ignorava tots els aspectes de la

cultura especificament catalana. Hi havia un divorci entre la universitat i la

major part de la intel-lectualitat del pals, que no podia moralment formar-se ni

treballar en institucions alienes a l'esperit de Catalunya (48). La necessitat de

la reforma de la universitat catalana fou sentida per alguns professors i pels

alumnes. Entre els professors, August Pi i Sunyer, un dels mes inquiets i
conscients escrivia: < Una universitat aliena a 1'esperit d'un poble to mes forca

que un exercit d'ocupacio. Encara que no es vulgui, encara que els homes que
hi vinguin no ho volguessin, sera sempre un organ de conquesta i d'opressio»

(49). Fruit d'aquesta inquietud fou el PRIMER Congres Universitari Catala de
1902, que Bona per resultat la creacio dels Estudis Universitaris Catalans,

radicats a 1'Ateneu Barcelones.

En aquesta creixent atmosfera renovadora fou convocat, el 1918, el Segon
Congres Universitari Catala, presidit per August Pi i Sunyer. De 1'esmentat
Congres sorgi un projecte d'estatut per a la universitat catalana que calia crear,
l'esperit del qual fou definit aixi per Francesc Layret: «La Universitat ha
d'esser abans que res 1'6rgan propulsor de la cultura nacional. Aquesta
condicio, mes que la singularitat, ha de tendir a entroncar l'esforc del poble
catala al patrimoni espiritual de la humanitat» (50).

Amb l'adveniment, el 1931, de la Segona Republica, Catalunya recupera el
Govern de la Generalitat. Una de les preocupacions del seu Conseil de Cultura
fou impulsar l'activitat cientifica i cultural catalana. E1 dia 14 d'abril de 1931,
es constitui una Comissaria per a regir la Universitat i preparar-ne la
reestructuracio. Van formar-ne part Pi i Sunyer, Serra Hunter, Fontsere, Soler
i Batlle i Josep Xirau. Excepte aquest ultim, tots havien participat en el Segon
Congres Universitari. E1 projecte d'Estatut que elabora la Comissaria fou en
concordanca amb les conclusions de dit congres. Un decret del Govern de la
Republica, de l'1 de juny de 1933, crew la Universitat Autonoma de Barcelona,
regida per un Patronat presidit per Pompeu Fabra.

Fins aleshores, la Universitat de Barcelona tenia concepcio burocratica,
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amb professors que formaven part d'un escalafo, i que es limitaven a recitar la

mateixa llico, dia rera dia. Al contrari, la Universitat Autonoma, en concordanca

amb les consideracions del Segon Congres Universitari Catala, fou projectada

per ser una universitat progressista, moderna, modelica i ben dotada. Venia a
satisfer l'antiga idea de Torras i Bages expressada en el seu llibre La tradicio

catalana, on escrivi: < El dia que la universitat sigui catalana comencara

veritablement la renaixenca de Catalunya.» El Patronat havia realitzat unes
reformes de la llicenciatura en medicina. Consistien, entre d'altres, en les

proves d'ingres a la universitat, en la supressio de l'ensenyanca lliure, un

professorat previament seleccionat, l'establiment d'un ensenyament practic i

objectiu, i unes proves finals de llicenciatura. Es crew un regim de beques i

residencies destinades a afavorir els alumnes mes avantatjats i menys afavorits

economicament, etc. (51).

La Universitat Autonoma fou una experiencia molt valuosa i, en el seu
moment, d'una gran qualitat. L'ensenyament es basava en una relacio estreta

entre el professorat i l'alumnat. Les classes eren relativament reduides i per

aixo tothom es coneixia molt i molt be. Cal destacar-hi 1'ampliacio del quadre

de docents. Hi entraren personalitats de prestigi reconegut que mai haurien

assolit el professorat pel procediment classic de l'oposicio. Destaquen, entre

d'altres, l'oftalmoleg Dr. Barraquer, el Dr. Corachan, el Dr. Puig-Sureda, el Dr.

Reventos, el Dr. Saye, el Dr. Esquerdo-Rodoreda, el Dr. Rodriguez Arias,

especialista en neurologia, el Dr. Mira, psiquiatre, i el Dr. Carrasco, especialista

en nutricio i diabetis; tots ells figures de la medicina catalana que no haurien

participat en cap oposicio perque eren personalitats ja consolidades.

L'ampliaci6 del nombre de professors feu possible que els alumnes fossin

mes repartits a les classes. En les disciplines en que hi havia mes d'un titular,

1'alumne triava el professor; d'aquesta manera quedava integrat en el grup en

que se sentia mes identificat. La creacio de professors lliures feia possible la

incorporacio a la universitat de serveis hospitalaris, laboratoris, hospitals, etc.

que fins aleshores no hi pertanyien. L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el

Laboratori Microbiologic, la Clinica de Neurologia i Psiquiatria de 1'Ajuntament

de Barcelona i 1'Hospital del Sagrat Cor participaren activament en la nova

universitat. El primer any d'existencia de la Universitat Autonoma de Barcelona

s'hi inauguraren cinc laboratoris, s'hi crearen diversos seminaris i se'n posa

ordre a la biblioteca i, cosa molt important, es crew un ambient d'ordre i

disciplina.

El doctorat s'obtenia simplement per una tesi que era jutjada per cinc

professors que podien pertanyer a altres facultats i fins i tot a altres universitats.

Josep Mercadal i Peyri fou el primer metge que obtingue el grau de Doctor per

la Universitat Autonoma de Barcelona. Aquest titol, pero, li fou invalidat el

1939. Dos anys mes tard tornava a obtenir-lo a Madrid amb la qualificacio

maxima.

L'error del 6 d'octubre de 1934 provoca 1'anul-laci6 del Patronat i

consequentment de 1'autonomia universitaria. Antoni Trias i Pujol, a la seva
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tornada de Madrid, on havia anat a fer diverses gestions al Ministeri d'Instruccio

Publica, per veure d'aconseguir una mena de confirmacio de la titulacio de

professor ajudant, entre d'altres la de Josep Alsina i Bofill, li comunica els

infructuosos resultats. Alsina li comenta que estava convencut que, ni el regim

autonomic, ni el Patronat, ni cap de nosaltres no serlem reintegrats mentre no

hi tomes a haver un govern d'esquerra. A aquesta afirmacio, Antoni Trias

respongue: <<Si es aixi, la Universitat esta perduda.>> El 16 de febrer de 1936 les

esquerres guanyaren les elections. Quatre dies despres el Patronat ja es
tornava a reunir, i la Universitat Autonoma renaixia al cap d'un mes. La

represa del mare de 1936 no fou tan il•lusionada com es podia esperar.

L'experiencia a partir de 1934 havia deixat un posit de malfianca diffcil de

superar.

La vida d'aquesta primera etapa de la Universitat Autonoma de Barcelona

dura del 1933 fins al 1939, encara que per a alguns autors (52), acaba a finals

del 38, en plena situacio de caos i confusio creats per la Guerra Civil. La

Universitat de Catalunya s'ana extingint, i al gener de 1939 Franco la suprimi.

La Universitat Autonoma de Barcelona del 1933 havia obert les portes a

totes les figures destacades de la intel-lectualitat del pats. El 1939 en foren

bandejades, i la Universitat fou degradada a la migrada condicio de les altres

Universitats d'Espanya (28). Per al Dr. Alsina, la Universitat Autonoma del
1933 fou un bon exponent d'una ansia de superacio per part dels alts estrats de
la nostra intel-lectualitat: <<Al meu entendre, ni el balanc de l'obra feta, tant
brillant com efimera, ni el goig d'haver-hi participat, tant modestament com
es vulgui, res ni ningu mai no podra esborrar-los>> (53).

ACF!VITAT DOCENT DE JOSEP ALSINA I BOFILL

A 1'entrevista que Montserrat Roig feu al Dr. Josep Alsina el 1973, ell
confessava que la seva vocacio frustrada era l'ensenyament . I que els anys
durant els quals 1'exercl , havien estat els de maxima satisfaccio personal.
Confessava que ores no m'afalaga tant com trobar un company que, havent
estat alumne meu, recorda amb afecte les meves llicons.>>

Al 1933, despres de les oposicions corresponents , Alsina arriba a ser
professor adjunt de Patologia i Clinica Mediques , adscrit a la catedra de
Francesc Ferrer i Solervicens. Desenvolupa la seva labor docent a la Universitat
Autonoma fins a 1939 . A partir del 12 de febrer de 1935, cada dimarts, dijous
i dissabtes , Alsina imparti unes onze llicons constitutives del curs de Terapeutica
Medica Aplicada, en el mare de 1'Agrupament Escolar, Academia i Laboratori.
Dins d ' aquest periode i d'aquestes classes, s'intercalaren onze conferencies a
carrec de metges molt destacats del moment El curs fou un exit i Alsina
n'estigue sempre molt orgullos. A finals del curs academic de 1935 tambe
participa en les « Llicons de Patologia Obstetrica >> i en dona la primera llico
intitulada << Exploraci6 funcional del ronyo . Deduccions>>. El curs 1935-1936
Alsina i Bofill fou un dels professors encarregats del curs sobre Patologia
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Hepatica i Biliar. Concretament hi dona les llicons sobre hepatitis cronica o

cirrosi, les infeccions focals del fetge, les disquinesies vesiculars funcionals i

organiques, i sobre el diagnostic de les hepatomegalies. Als darrers cursos de

funcionament de la Universitat Autonoma, en plena Guerra Civil, la majoria

d'alumnes hague d'anar a «fer la guerra» immediatament. Aviat tots els cursos

quedaren sense estudiants. Pero tambe els professors joves, els professors

ajudants, hagueren d'incorporar-se a 1'exercit al cap de relativament poc de

temps. Els estudiants dels ultims cursos acabaren rspidament la carrera i foren

enrolats a 1'« exercit popular», que havia aconseguit una reorganitzacio formal.

Els dels primers cursos seguiren un curset intensiu per ser practicants o

infermers abans d'anar al front. Josep Alsina i Bofill a l'inici de la Guerra Civil

continua exercint a Barcelona la medicina privada i anant a l'Hospital cada dia,

fent les classes que es podien fer i atenent els malalts que anaven a la clinica

hospitalaria. Des del 1932 pertanyia al Cos de Metges Municipals per concurs,

i, segons consta en el seu expedient a l'Ajuntament de Barcelona, mentre fou

metge supernumerari feu totes les suplencies assenyalades i, durant la Guerra

Civil, treballa disriament en el Servei de Defensa Passiva.

Del 5 al 15 d'octubre de 1936 Alsina patf reclusi6 a la Pres6 Cellular de

Barcelona per haver estat acusat, per les autoritats republicanes, d'espia i

d'haver ajudat a companys perseguits, acusaci6 que no fou possible de

confirmar. Heus aci la historia d'aquella epoca en que un grup de persones

amb pensament liberal i avancat foren acusades de <feixistes>> perque havien

ajudat a escapar molts liberals d'aquella epoca, als quals nomes es podia

retreure Ilur amor a la llibertat.

El maig de 1938 cridaren la lleva de Josep Alsina i Bofill, que fou destinat

a Manresa, a l'Hospital de Malalties Infeccioses, Hospital Base de 1'Exercit de

l'Est. El dia 7 de juny d'aquell any Alsina s'incorpora al seu nou lloc de treball.

Des del primer moment ho accepts de bon grat, segons expresss a la seva

familia en una Carta: <L'hospital on estic es magnific; es un antic convent

restaurat de cap a peus, tot decorat en tons clars, francament alegre, net i

ventilat» (54). Malgrat les circumstancies, l'estada a I'Hospital de Manresa,

amb el carrec de Tinent Metge i Cap de Sala, li results molt agradable pel fet

que es podia dedicar integrament als seus malalts hospitalaris. Hi tingue bons

col•laboradors i bons mitjans de diagnostic per treballar be, amb dedicaci6

plena. A mes, Alsina se sentia molt be amb la gent de Manresa, que considers

extraordinariament acollidora, i feu amistats que perduraren tota la vida. La

seva presencia a 1'Hospital de Manresa contribui a crear-hi un ambient com el

de la Facultat. El 28 de juliol de 1938, Alsina i Bofill fou nomenat aTeniente

Medico provisional del Cuerpo de Sanidad Militar». El 19 de gener de 1939

obtingue un salconduit per traslladar-se de Manresa a La Garriga i reintegrar-

se al seu carrec de Vic. El dia 24 de gener de 1939, Alsina dona, unilateralment,

per finalitzada la «Guerra Civil Espanola» i malauradament per a ell comeca

el malson de la depuraci6 politica.
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QUARANTA ANYS DE DICTADURA

La fi de la Guerra Civil comports la dispersio d'algunes figures de la

medicina catalana corn Pere Domingo, August Pi i Sunyer, Joaquim i Antoni

Trias i Pujol, Saye, Cuatrecases, Carrasco, etc. Encara que eren de les mes

il-lustres que llavors hi havia, entre els qui es quedaren hi havia tambe

professionals de gran valua, corn per mantenir la tradicio de la bona medicina

catalana. Alsina i Bofill torna a Barcelona, on tot havia canviat. Del clima de

cordialitat anterior s'havia passat a un clima d'hostilitat i de rancunia. Una

hostilitat de la gent que havia fet la campanya amb l'altre bandol contra els que

s'havien quedat aqui, als quals consideraven complices de tot el dolent que

havia passat.

Malgrat la situacio, Alsina i la resta de professors universitaris reprengueren

la docencia com si res no hagues passat, exceptuant la imposicio de l'idioma

castella. Al mare de 1939, pero, una disposicio del dega Taure expulsa de

l'Hospital els dos adjunts de Ferrer i Solervicens, Alsina i Bofill i Sala Roig,

juntament amb els doctors Taverna Torn, Francesc Broggi, Jordi Guasch,

Ferrer Comes, i Conrad just, entre d'altres. Amb aquesta mesura dictatorial,

]'equip de la Clinica Medica B, que tan be havia respost a les exigencies

universitaries i que tan entusiasticament havia col-laborat amb el seu mestre,

queda totalment i definitivament desballestat. Els expulsats de la Clinica

Hospitalaria del professor Ferrer i Solervicens no podien ni entrar a ]'Hospital.

Foren expulsats i, no cal dir, substituits pels «alliberadors,', tots ells amb algun

csrrec mitjanament remunerat.

De fet, tots els metges que es quedaren aqui passaren una o diverses

depuracions, mes o menys severes. Als qui ensenyaven a la Universitat, els

depuraren a la Facultat i al Col-legi de Metges. S'arribs fins i tot a prohibir
1'exercici professional d'algun metge. Alsina pati la depuracio politica a

l'Ajuntament de Barcelona (09.01.1940), a la Faculta de Medicina i a ]'Hospital
Clinic (03.04.1940), i al Col•legi de Metges de Barcelona (09.05.1940). Basicament,

fou acusat d'estar afiliat a Accio Catalana Republicana, a la qual no pertanyia

des de 1932; d'haver col-laborat amb !'Academia de Ciencies Mediques de
Catalunya i de Balears durant la guerra; d'haver estat tinent de 1'exercit

republics; i d'haver manifestat publicament el pensament que la victoria de les
«tropas nacionales» representaria el final de la politica catalanista. Fou absolt

de tots els csrrecs, gracies a les declaracions dels metges Gerard Manresa

Formosa, Andreu Oriol Ilauro, Ricard Canals Mayner i Jordi Guash Sagrera;
del vicari general de la Diocesi de Barcelona, dom Josep M. Torrent i Lloveras;

del Sr. Ramon Dachs i Dachs; i del bathe de les Franqueses del Valles, Josep
Rovira de Villar i Dachs. El 1942, Ferrer i Solervicens encarrega a Josep Alsina
i Bofill un curset monografic, que la Falange prohibi rotundament. Durant uns
quants anys no pogue posar els peus ni a ]'Hospital ni a la Universitat, i no
tingue altre remei que dedicar-se a la medicina privada (3).
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La repressio polftica arriba a intentar prohibir-li escriure en catala. Despres

de la guerra, Alsina seguia tenint les receptes impreses en catala. Un dia el

comissari de policia el crida per fer-li notar que no estaven permeses aquelles

receptes, i que, advertit d'aquesta irregularitat, no en defugfs les consegiiencies.

Alsina exposa el seu cas al comissari. En primer lloc, les receptes que tenia ja

estaven fetes, a mes, en no haver-se-li permes exercir la seva activitat docent

ni hospitalaria estava mancat de recursos economics. Aixf doncs, sol-licita

permfs per esgotar l'estoc de receptes i el comissari ho accepta. Durant els

quaranta anys de la dictadura Alsina ana renovant clandestinament, en una

impremta amiga, l'estoc de receptes.

Tot i les dificultats de la seva situacio, separat de la Universitat i de

l'Hospital, continua fent conferencies i comunicacions, assistint a congressos,

i publicant articles, monografies i llibres, i ocupa molts carrecs directius

d'associacions cientffiques catalanes (55). Sempre que impartia una conferencia

feia posar, sota el seu nom, <ex-professor auxiliar de la Catedra de Patologia

Medica B del Professor Dr. F. Ferrer i Solervicens, Facultat de Medicina de

Barcelona,,, tftol del qual se sentia especialment orgullos. Aixf ho feu el 1946,

amb motiu dunes conferencies organitzades per ]a Cruz Roja Espanola a

Palma de Mallorca. Com a unic conferenciant, tracta sobre la insuficiencia

renal i sobre encefalopatia hipertensiva. Aquestes conferencies van ser

qualificades de magistrals per 1'aportaci6 personal i pels conceptes que hi

exposa (56, 57).

Malgrat que hagues estat separat oficialment de l'ensenyament, Josep

Alsina i Bofill exercf la seva labor docent de diverses maneres. Cal destacar la

seva participacio en cursos monografics, cicles de conferencies, o seminaris

impartits dins la mateixa universitat, com a conferenciant convidat. El 1975,

assegura que la medicina havia avancat mes durant els seus cinquanta anys de

vida professional, que durant trenta segles. Aquesta realitat li feia mantenir

una preocupacio constant pels avencos medics i per la incorporacio de nous

medis d'exploracio a 1'estudi dels seus malalts.

En aquell perfode de guerres i postguerres era molt diffcil actualitzar els

coneixements medics. Resultava gairebe impossible rebre una revista

estrangera. Gracies a alguns dels seus pacients pogue obtenir suscripcions que

li arribaven a traves d'Andorra. Aixo li permetia mantenir-se al dia en els

descobriments del modern mon intellectual. A mes, deixava les revistes de

que disposava als companys que li ho sol-licitaven. A finals dels anys cinquanta

un jove metge catala, en Jordi Pujol i Soley, anava periodicament a casa del Dr.

Alsina en busca d'exemplars per poder seguir la seva recerca en el terreny de

la farmacologia medica.

Radio Espanya de Barcelona i la Cadena Catalana instituiren, el 1979, una

distincio denominada <Clau de la Rambla» . La primera fou atorgada a Frederic

Mares per la donacio de ]es seves col-leccions a la ciutat de Barcelona. El 1980

fou Joan Miro qui va rebre aquesta distincio. El 2 de febrer de 1981 se celebra

el tercer lliurament de la <Clau de la Rambla» als salons del Cercle del Liceu,
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i el guardonat fou Josep Alsina i Bofill com a cientific, academic i filoleg (58-

61). Pero a116 que havia anhelat mes, la participaci6 a la universitat, li fou

prohibit durant els quaranta anys de la dictadura. No tingue oportunitat

d'intervenir en res que comportes tin carrec oficial. En restablir-se la democracia,

tampoc pogue actuar a la universitat. Corn ell mateix expressa, «quan ha

vingut la restauraci6 de les universitats, per entendre'ns, democratiques, jo ja

era massa veil i no he pogut intervenir en cap, suposant que m'ho haguessin

proposat>> (62).

A mesura que la seva consulta privada creixia, el Dr. Alsina cerca companys

mes joves que poguessin ajudar-lo en i'assistencia domiciliaria, en l'obtenci6

d'electrocardiogrames i per substituir-lo en epoques de vacances. Mai no es

dirigi als seus col-laboradors com si els clones una llic6, sing que, tot tractant

els malalts, els feia alguns comentaris, ajudant a reflexionar en veu alta;

subratllava que, per damunt de tot, calia evitar la deshumanitzaci6 en medicina.

Els col-laboradors li donaven una informaci6 detallada de totes les actuations.

I, si calia, li telefonaven a casa seva, a Barcelona, o a Calella de Palafrugell, si

era durant les vacances d'estiu, que interrompia cada dimecres per venir a

Barcelona a passar visita al seu despatx i visitar els malalts ingressats.

Molt possiblement, Albert Periz i Sague fou el col•laborador que mes

estretament treballa amb el Dr. Alsina. Assistia els malalts que li indicava, i

feia els electrocardiogrames a domicili i al despatx privat del propi Dr. Alsina,

aportant-hi els seus coneixements cardiologics. El seu nom figura alguna

temporada al capcal de les receptes del Dr. Alsina. Manuel de Fuentes hi
col-labora durant mes de deu anys, i compta amb l'ajuda d'Alsina en la revisi6

de la seva tesi doctoral sobre «Historia de la Cardiologia Catalana>>. Durant els
cinc anys de I'elaboraci6 de la tesi, Manuel de Fuentes sempre troba la
col•laboraci6 il•lusionada i el consell oportu del Dr. Alsina, que l'orienta sobre
la valoraci6 que en el seu moment s'havia fet dell esdeveniments que s'hi
exposaven. Seguint el consell hipocratic de respectar i honorar els nostres
mestres, Manuel de Fuentes sol•licita el consentiment del Dr. Alsina per
proposar-lo corn a membre del tribunal que jutjaria la seva tesi; aquest
nomenament l'havia de fer la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona. El Dr. Alsina es mostra molt satisfet per aquest anhel, pero expressa
el seu escepticisme que es pogues realitzar. No sense dificultats, Manuel de
Fuentes aconsegui aquest nomenament, possiblement 1'6nic oficial que la
Universitat feia al Dr. Alsina i Bofill des de la seva expulsi6 el 1939.

Aquell 9 de juliol de 1987 el Dr. Alsina es devia despertar il-lusionat corn
rnai, per assistir com a membre d'un tribunal, a la lectura de la tesi, a i'antiga
aula del Professor Soriano de l'Hospitai Clinic, successor directe de Ferrer
Solervicens, el seu gran mestre. Aquest fet represents, per al Dr. Alsina i per
a Manuel de Fuentes, una de les mes Intimes satisfacions d'aquells anys. No cal
dir que l'acte es feu en catala, que ja feia uns anys que havia estat de nou
acceptat corn idioma universitari.
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL

A la ressenya del nomenament de Josep Alsina i Bofill com a membre
numerari de la Reial Academia de Medicina de Barcelona, se'l considera com
el genui metge de capcalera, corn a Gale huma d'ambit familiar, que portava a
moltes families un savi consell, una ferma tranquil•litat i un alleujament
pietos.

Leonard Marques i Giraut, en una conferencia relativament recent, destinada
a estudiants de medicina, els deia que en l'assistencia medica poden considerar-
se quatre aspectes molt diferenciats, que conve tenir molt presents: la ciencia,
la tecnica, l'art i la magia. Afirma que la ciencia i la tecnica s'adquireixen,
mentre que fart i la magia ens venen donats. En el cas de Josep Alsina fou
evident que posseia els dos primers elements per a la seva profunda i extensa
formacio academica i per a la formacio medica continuada a que se somete tota
la vida.

La ciencia del metge, per molt afinada que sigui, no pot pas prescindir dels
factors humans que la converteixen en art. Alsina i Bofill posseiia fart de la
medicina, de manera innata, encara que ell Tana perfeccionant. Una bona
prova n'es el seu escrit <<L'art de curar>>, que recull gran part del seu ideari
medic. La ciencia i fart d'aplicar-la no son pas la mateixa cosa, ni poden ser
substituits Puna per l'altre: ,Metge es tota persona que to coneixements,
autoritat o carisma per a curar. I entenent per fart 1'habilitat o destresa amb
que horn aplica unes normes per tal d'aconseguir l'objectiu proposat.>>

La magia de la medicina nomes la tenen uns quants privilegiats. Alsina en
fou un d'ells. Posseia la magia de la comunicatio amb el malalt i ]a seva familia,
la magia de saber escoltar, d'entendre allo que li deien i a116 que li volien dir.

La magia del consol que sempre alleujara i guarira qui pateix. Magia fou quan
el Dr. Alsina digue a un malalt en fase terminal, <<6s el fetge>>. Aquesta frase
tingue 1'efecte magic sobre el malalt que entengue que el seu metge coneixia

la rao del seu emmalaltiment, renovant-li l'esperanca en la medicina. Establir
una bona relacio entre metge i malalt, i amb la seva familia, fou una de les
principals preocupacions d'Alsina i Bofill durant la seva vida professional.

Sabia mantenir un exquisit equilibri entre el rigor i la cordialitat de la seva
accio. La medicina privada li obri les portes de moltes families, i el posy en
contacte amb molta gent de diferent categoria social i cultural.

Una de les principals caracteristiques que preten tenir la medicina privada

es la llibertat amb que s'estableix la relacio metge-malalt. Tot malalt to el dret

a triar el seu metge i viceversa, i aquesta tria conforma una relacio d'afecte

entre ambdos. Alsina sabia establir una cordialitat que l'ajudava en la seva

actuacio professional. Hi ha molts problemes que el malalt planteja al metge,

que escapen a la fredor de la tecnica. En la medicina privada, el contacte huma

es fonamental. Es busca un metge preparat, pert alhora comunicatiu. La

relacio metge-malalt es molt personal i pot arribar a establir un lligam

d'amistat del metge amb els seus clients. El metge forma part, fins a cert punt,
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de la familia . Alsina constitueix un exemple de la incondicional fidelitat que

s'estableix entre la familia i el metge . Era una persona que, malgrat mantenir

les d istancies , inspirava confianca . El 1987confessava que encara rebia pacients

que li explicaven problemes personals i familiars , no sempre relacionats

directament amb la dolencia que els havia portat a la consulta (63).

Nestor Lujan , en un escrit de comiat a la mort de Josep Alsina i Bofill,

recordava que Seneca, preceptor de 1'emperador Nero havia escrit: ,Al metge

que no fa mes que polsar , i no to cap interes especial a prescriure ' m, nomes li

dec el salari , perque no em veu com a amic sing com a client >>. A continuacio,

afirmava que el Dr . Alsina havia estat un amic, tenia una concepcio global del

malalt i de la malaltia. Que era un metge de dialeg i comprensio , que sabia

tractar els malalts amb claretat serena i amb un sol•licit caliu huma (64).

Durant tota la seva practica professional , el Dr. Alsina sempre practica la

medicina general com el classic metge de capcalera . Durant la postguerra,

supli la precarietat de medis amb un esforc enorme de voluntat i dedicacio, es

a dir, d ' humanitat . Sabe harmonitzar ciencia i humanisme . Hem vist que a la

seva consulta privada acudien persones de tots els estaments -intellectuals,

empresaris , cientifics , etc.-, algunes tan conegudes com en Josep Pla, amb el

qual establi una autentica amistat . Alsina parla d'ell en diverses ocasions (65,

66). A molts dels seus malalts , Alsina els visita durant tota la seva vida i no

tingueren altre metge . No hi pot haver mostra mes segura de la fidelitat dels

malalts al seu metge de capcalera . El nombre d ' histories cliniques que realitza

es compten per milers.

Com a mostra de la seva forma d'actuacio professional , hem triat algunes

frases publicades pels propis malalts o pels seus familiars , poc despres de la

mort de Josep Alsina i Bofill.

Josep M . Ainaud de Lasarte en destaca la dedicacio incondicional al servei

de Catalunya : « Era una d ' aquestes persones que han deixat una obra i un

exemple inoblidables per a tots els qui hem tingut el privilegi d'haver-lo

tractat >< ( 67). Fent referencia a aquest escrit, pocs dies despres era Joan Marti

i VallCs qui escrivia: <<He sentit una verdadera emocio en recordar 1'actitud,

assistencia i suport del Dr. Alsina i Bofill , en els ultims anys de vida del meu

pare,, (68). L'endema, era Carles Sentis qui explicava que el Dr. Alsina havia

estat metge de la seva familia i d ' ell mateix. Deia : « La mort del Dr . Josep Alsina
i Bofill s'ha endut una de les personalitats mes importants de la medicina
catalana>> (69). Marta Pessarrodona comentava la por que Alsina passa davant

seu quan li digue que el curs de la malaltia del seu pare era irreversible.
L'escriptora deia que el seu pare havia viscut uns anys mes gracies a les
excellents atencions del Dr . Alsina, « un metge que parlava amb el pacient i
amb els sous acompanyants en un catala que abocava o retornava a les millors
lectures,, (70).

En tots els ambits medics , l'opinio professional del Dr. Alsina era molt
valorada . Son molts els companys metges que podrien explicar aquell cas que
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ell els havia resolt de manera brillant i segura. Joan Brotons Gimeno afirmava

que el Dr. Alsina semblava que no tingues cap pressa a l'hora de visitar els

malalts a la seva consulta o en llurs domicilis. Sempre que podia, evitava

exploracions, medicaments i ingressos hospitalaris innecessaris, per tal que el

malalt no es convertis en un numero en un registre o en un cobai (71). No es

possible valorar l'estima, la fidelitat i l'agra'iment que li tenien els malalts i les

families. No era nomes metge de familia, sing que, gracies a la seva llarga vida,

en molts casos fou metge de varies generacions d'una mateixa familia.

PRODUCCIO CIENTIFICA

Molts dels companys que conegueren d'aprop josep Alsina i Bofill en

destaquen la facilitat de paraula i d'escriptura. Passava rapidament de la idea

a la paraula o al discurs. Les seves intervencions eren fluides i amb gran

contingut. Dominava el catala perfectament, i aixo feia que l'oient pogues

gaudir del que deia i de com ho deia. Hem recollit mes de doscents cinquanta

treballs del Dr. Alsina publicats en diverses revistes mediques, tots ells de gran

qualitat i amb un toc didactic propi d'un mestre. En total, son 269 escrits (72),

dels quals en farem una sfntesi per grups, tot intentant donar-ne una visio

clara i no pesant.

Fins a [a Guerra Civil Espanyola els seus escrits foren elaborats en el si de

la universitat, i alguns son pioners en la nefrologia catalana. Posteriorment les

limitacions a les quals fou sotmes, l'obligaren a escriure, moltes vegades, en

forma de reflexions personals al voltant de diversos temes. La situacio del pais

despres de la guerra l'obliga a treballar exclusivament en el camp de la

medicina privada, que fa molt diffcil 1'experimentaci6 i 1'estadistica. El propi

Alsina afirms que no era un investigador experimenal o clinic, sing un simple

metge que, expulsat de la universitat, no podia fer res millor que reflexionar

sobre els problemes dels nostres malalts de cada dia. Amb els seus escrits,

s'aboca a reflexions, judicis i critiques de vegades mes utils que un treball

d'investigacio.

Alsina i Bofill publics el seu primer treball en la revista Annals de Medicina

i en Treballs de la Clinica Medica B de l'Hospital Clinic el 1929, dos anys despres

de finalitzar els seus estudis de medicina. Es titula « Consideracions sobre un

cas de nefrosi lipoide>>, i era fruit d'una comunicacio presentada al 1928 a

l'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears, elaborada

conjuntament amb Jordi Guasch (73). Aquest primer treball fou d'una qualitat

i novetat tan meritories que, mesos despres, Gregorio Maranon, en la pagina

152 del seu Manual de Enfermedades del Tiroides, en parlar dels estats

d'hipometabolisme nomixedematos, comenta que no havia vist cap resultat en

el tractament de la nefrosi lipoidal amb tiroide, de la mateixa manera que

Labbe i Alsina i Bofill i Guasch (74). Alsina fou un treballador incansable; el seu

darrer treball cientific, que tractava de la clfnica del cancer de fetge, el lliura un

mes abans de la seva mort (75). A part dels estudis sobre nefrologia i medicina
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interna o dels textos sobre el seu ideari medic, publica escrits sobre altres

temes, com, per exemple, aquells derivats dels carrecs que exerci en diferents

entitats. Son escrits relacionats sobretot amb 1'Academia de Ciencies Mediques

de Catalunya i de Balears, l'Institut d'Estudis Catalans i la Reial Academia de

Medicina.

Durant el periode 1932-1934 fou secretari general de 1'Academia i Laboratori

de Ciencies Mediques de Catalunya. En els seus informes feu una sintesi sobre

el seixantenari de la fundacio "El Laboratorio", el vint-i-cinque aniversari de

l'aparicio dels Annals de Medicina, el trasllat de 1'Academia al Casal del Metge

o el debat sobre l'ordenacio hospitalaria a Catalunya (76). La seva tasca en

aquests carrecs fou exaltada per qui llavors era president de la Academia,

J. Freixas i Freixas. Destaca amb quina eficacia havia actuat en la salvadora

campanya de reorganitzacio del personal de I'ACMCB (77).

Quant a la Reial Academia de Medicina, feu un estudi sobre els presidents

que ell conegue. Parla dels ultims presidents (1927-1971) de la Reial Academia,

centrant l'escrit en la figura d'August Pi i Sunyer, persona clau en la medicina

catalana de principis de segle i a qui admirava molt (78). Una altra institucio

cientifica catalana a la qual servi Josep Alsina i Bofill fou la Societat Catalana

de Biologia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Destaca la feina realitzada

pels seus predecesors, aportant-hi dades historiques de les quals n'havia estat

testimoni viu (79).

Cal destacar els seus escrits sobre la represa d'activitats de la Societat

Catalana de Biologia, de la qual fou el primer president en aquesta segona

epoca, amb motiu d'un homenatge a Pere Babot i Boixeda. En ,La represa de

la Societat Catalana de Biologia (1962-1967)» , Alsina explica l'origen de la

Societat i la seva continuitat amb la Societat de Biologia de Barcelona, com

tambe les dificultats del seu naixement, del qual Alsina fou persona clau (80,

81). Com a president de 1'ACMCB i de l'Institut d'Estudis Catalans, Alsina i

Bofill visque la transicio de la dictadura franquista a la democracia actual, i

sabe respondre adequadament al canvi social tan substancial. Saluda la

restauracio de la Generalitat com inici de la restitucio a Catalunya de les

atribucions d'autogovern (82).

Despres de quaranta anys de silenci...» (83), Alsina i Bofill impulsa la

represa dels Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. La Crida del

Dese Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, constitui una proclama

de catalanitat i afirmacio d'una ferma voluntat de lluitar per reconstruir la

Catalunya que la guerra civil espanyola no havia permes d'esser. Alsina

volgue que se celebres a Perpinya per evitar que hagues d'estar presidit per

algun dels representants del re'gim que encara imperava, amb mes o menys

forca i duresa, a Espanya (26, 84). Tambe destaca la seva col•laboracio amb el

Dr. Martorell, participant en molts dels cursets d'angiologia, de projeccio

internacional, als quals aporta el punt de vista d'un nefroleg o d'un internista.

Josep Alsina i Bofill escrivi moltes notes necrologiques. Ha contribuIt aixi

a fer la historia moderna de la medicina i de les figures de la medicina Catalana.
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Entre altres treballs destaquem les dedicades als metges Juan Codina Attes

(15), Manuel Salvat i Espasa (85), Josep Mercadal i Peyri (86), Josep Trueta i

Raspall (87), Jordi Gol i Gurina (88) i Antoni Carreras i Verdaguer (89). Cal

destacar tambe les seves aportacions en el coneixement de la figura d'August

Pi i Sunyer (48,90,91,92), amb el qual feu tanta feina en coma, sobre la Facultat

de Medicina de la Universitat Autonoma del 1933 (50, 51, 93); i sobre els

germans Joaquim i Antoni Trias i Pujol (94). En tots aquests escrits, Alsina hi

feu aportacions personals. A «Els iniciadors de l'endocrinologia a Catalunya»

(95), city els estudis de l'Institut de Fisiologia i dona nova hum sobre el

naixement de 1'endocrinologia, que ell considerava derivada de la fisiologia.

En el context de les aportacions que feu al coneixement de la medicina catalana

i les seves institucions, cal fer esment de la publicacio d'un numero extraordinari

de la revista Tribuna Medics, sobre la historia de 1'Academia de Ciencies

Mediques de Catalunya i de Balears (96).

En ocasions, Alsina i Bofill es converti en corresponsal accidental dels

congressos en que participa, comunicant les propies reflexions sobre temes

tractats. Aixi escrivi sobre el Sete Congres Internacional de Medicina Interna

(97), celebrat el 1962 a Munich, i sobre el Sete Congres Internacional de

Gerontologia (98), celebrat a Viena al 1966. Sobre el no celebrat, per causes

extracientffiques, Dese Congres Internacional de Medicina Interna (99) a

Varsovia, Alsina en feu una ressenya de les novetats en nefrologia que s'hi

havien d'aportar. Feu tambe comentaris de llibres que tractaven sobre

nefrologia, medicina interna o historia de la medicina, i que d'alguna manera

1'havien impressionat (100).

De l'obra del Dr. Alsina hem de fer una reflexio sobre el fet que, dels seus

269 escrits publicats, solament 14,6s a dir, un 5,2 per cent del total, havien estat

elaborats en col•laboracio amb altres companys. Alsina, treballador incansable,

feia la seva feina en solitari, caracteristica del metge artesa. Per estudiar la seva

obra escrita, pel que fa a la vessant medica, considerarem de manera separada

les seves activitats com a nefroleg i internista, i en comentarem l'ideari medic.

JOSEP ALSINA i BOFILL, NEFROLEG

Josep Alsina i Bofill fou pioner de la nefrologia a Catalunya i, per merits

propis, primer president de la Societat de Nefrologia Catalana de la qual fou

membre fundador el 1962 (101). Oriol Casassas i Antoni Caralps han coincidit

en considerar-lo com el primer nefroleg de Catalunya. Caralps li demana que

fes el proleg del que era el primer text en catala sobre nefrologia, obra conjunta

dels doctors Antoni Caralps i Jeroni Alsina. En total, mes de la meitat dels seus

escrits tenen relaci( amb la patologia renal.

Entre la seva produccio cientifica sobre nefrologia destaca « Albumin6ria.

La seva valoracio practica,, (102). Escrit el 1935, formava part de la col•leccio

de Monografies Mediques ja esmentades. En aquest escrit, el Dr. Alsina volia

subratllar la pluralitat i la gran diversitat de les causes d'albuminuria. Gairebe
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tot a116 que escrivi era fruit de la seva experiencia personal. Relaciona

l'albuminuria amb diverses malalties com ara la hipertensio, la nefritis, la

infeccio urinaria, l'embaras, per causa medicamentosa, etc. L'obra meresque

un llarg comentari per part del Dr. Amell i Sans. Despres d'afirmar que l'estudi

i valoracio del simptoma albumintiria es sempre d'un peculiar interes i

dificultat, i de subratllar la claretat d'estil i la deliberada simplicitat com estava

escrita, afirma que: <<...el Dr. Alsina i Bofill, envesteix magistralment les

dificultats diagnostiques que es presenten en la valoracio de l'albumimiria en

la practica medica amb un criteri clinic clarissim i que demostra la seva

experiencia sobre els fets de patologia renal»(103).

El 1949, dins la Coleccion Espanola de Monografias Medicas, dirigida per

Joan Puig-Sureda, Alsina publica « Uremia i seudoremia. Insuficiencia

renal>>(104). Agusti Pedro i Pons encarrega a Alsina i Bofill la part referent a les

malalties de l'aparell urinari per al seu internacionalment conegut tractat de

patologia medica, del qual aparegue la primera edicio el 1958. S'hi reconeixia

la valuosa aportacio que podia fer Josep Alsina i Bofill, a causa de la seva

dedicacio a la nefrologia i la seva experiencia personal sobre el tema. Aquesta

col-laboracio en Lobra de Pedro i Pons era una de les tasques de que mes

orgullos se sentia.

El 1969 sorti a la Hum el primer numero de Mouogrnfies Mediques, escrit per
Josep Alsina i Bofill, en catala, titulat <<El metge davant l'hipertens>> (105). Ell

mateix expressa que l'objectiu de la publicacio era modest: <<intentar de
reproduir els interrogants que s'obren davant del metge quan un hipertens li

planteja el seu problema basic, i de puntualitzar els camins que cal emprendre
per veure d'arribar a una conclusio diagnostica, pronostica i terapeutica el mes

precisa possible, sense sotmetre el malalt a mes exploracions que les
indispensables, pero sense oblidar-ne cap de les que veritablement ho son>>.
Aquesta monografia destil-lava tota 1'essencia dels molts coneixements que
sobre l'hipertensio tenia el Dr. Alsina i Bofill. Es una sintesi comprensible, i
senzilla pero completa. De llenguatge planer i popular, que demostra que la
llengua catalana es un instrument de cultura tan viva i valuosa com qualsevol
altra (106).

JOSEI' ALSINA i BOFILL, COM A INTERNISTA

Seguint cronologicament els treballs publicats per Josep Alsina i Bofill,
s'aprecia la seva evolucio des de la nefrologia cap a la medicina interna. Feu
aportacions al coneixement de les malalties de l'aparell digestiu, de 1'aparell
circulatori, de 1'angiologia, de la neurologia, i tambe a l'estudi de les malalties
infeccioses o a la terapeutica en general, des del punt de vista de l'internista.
Les seves aportacions al coneixement de les malalties de l'aparell digestiu
neixen arran d'haver estat encarregat durant el curs academic 1935-1936, de la
patologia del fetge i de la fel (107-111). Curiosament, l'ultim escrit que el Dr.
Alsina envia a la Reial Academia de Medicina de Catalunya, un mes abans del
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seu traspas, tractava sobre la patologia hepatica. «Clinica del cancer de fetge>>
(112), fou doncs, la seva primera llico i tambe la darrera.

La neurologia fou un altre dels seus camps d'estudi. Ja 1'any 1930, juntament
amb el Dr. Tolosa Colomer, escrivia sobre siringomielia i atrofia progressiva
miopatica (113-115). A finals dels anys cinquanta, Alsina Bofill continua les
seves aportacions en aquest camp sobre temes com els accidents vasculars

cerebrals (116), el diagnostic i tractament de la meningitis (117), alcoholisme

i neuropaties(118), o la malaltia d'Alzheimer (119).

Entre altres temes que tracta trobem la preocupacio pel proces d'envelliment,

tema del seu discurs d'ingres a la Reial Academia de Medicina de Barcelona al

1970, primer discurs pronunciat i publicat en catala despres de la Guerra Civil

Espanyola. Els seus primers escrits sobre envelliment els trobem en les <<Jornadas
Angiolbgicas Espanolas», celebrades a Sevilla al 1962 i tambe en el simposi

sobre aterosclerosi celebrat a Tarragona el mateix any (120). El 1965 Alsina

tracta sobre els anticoagulants com a medicacio profilactica de 1'aterosclerosi

(121). Seguint en la patologia del veil, to publications sobre l'aparell digestiu

(122), el vertigen (123) i la hipertensio arterial (124).

A partir de 1970 Alsina i Bofill publica diversos articles en els quals se li veu

l'interes per definir-se com a metge internista. Destaquem-ne la preocupacio

sobre 1'estimaci6 preoperatoria (125), l'epistaxi (126) i la cefalalgia «vistes per

un internista» (127). Despres d'estudiar la seva producci6 cientifica, s'arriba a

la conclusi6 que Josep Alsina i Bofill fou un dels ultims grans internistes, que

posa els seus coneixements i la seva formaci6 al servei del metge de capcalera

que ell mateix fou, preocupat de l'atencio integral, cientifica i humana del

malalt.

IDEARI MEDIC DE JOSEP ALSINA i BOFILL

En comentar l'obra de Josep Alsina i Bofill es imprescindible comentar el

seu ideari per entendre les motivations que feren possible la seva actuaci6; el

seu concepte huma en la practica de la medicina. Alsina explica el seu ideari

mitjancant les seves obres, els seus escrits i les entrevistes que li feren. En els

seus textos podem veure quins eren els seus pensaments en relacib a la

humanitat, que presidiren tots els seus actes medics. Era molt conscient que la

seva aportacio mes important podia fer-la, no com a investigador experimental,

sin6 invitant a reflexionar sobre els problemes dels malalts de cada dia.

La practica de la medicina, la feu fonamentalment com a metge de capcalera,

i en 1'ambit de la medicina liberal; una forma d'exercir-la en la qual el contacte

huma es fonamental. La gent busca un metge preparat i comunicatiu. La

relacib metge-malalt es molt personal i Alsina i Bofill sempre mantingue una

relacib directa i personal amb els seus malalts.

En el discurs d'obertura del Dese Congres de Metges i Biolegs de Llengua

Catalana, Alsina denuncia que s'estava imposant la relacib impersonal entre

un malalt numerat i un metge assignat, i com cada vegada mes, el nom del



L'OBRA UENTIFICA DE JusEP AL51NA I BOFILI. 327

metge queda conf6s en el de la instituci6 a la qual el malalt ha acudit: <<L'home

sa i ]'home malalt no han d'esser mai un numero de llibreta, una historia

clinica, un cas per il•lustrar una sessi6 academica» (28).

Per a Alsina ]'art de curar exigeix sempre la comprensi6 de la personalitat

del malalt a traves de la comunicaci6 que el metge ha d'establir-hi des del

primer contacte. Creia que la medicina liberal era el treball solitari propi del

metge-artesa; es a dir, el metge que comenca i acaba la feina d'atendre els

malalts unicament amb els seus coneixements i la seva tecnica. <<Del prototipus

d'aquest metge artesa tradicional, se'n diu metge de capcalera.» Una altra
faceta que apreciava en el paper del metge de capcalera es lade ser absolutament

basic, en el diagnostic i en el tractament precoc de les malalties degeneratives,

en esser la persona que coneix mes el malalt. Denuncia la (lacuna en els plans
de formaci6 dels metges: la pobresa en formaci6 humanistica i ]'absentia total
d'una orientaci6 humanitaria. Considerava que no era el mateix guarir una
malaltia que curar un malalt: «Penso que humanisme vol dir, en sentit
extens, amor a la condici6 humana, interes per totes les facetes de 1'activitat
espiritual de ]'home, enriquits un i altre amb un afany d'harmonia entre les
diverses opcions, i amb un sentit de coordinaci6, de sintesi entre les diverses
disciplines>> (128).

Defensa la figura del metge de capcalera corn la persona indicada per
assenyalar les linees d'acci6, ja que es la persona de confianca del malalt.
Sovint, amb una mirada, n'hi ha prou per establir una plena comunicaci6. <<La

perdua de comunicaci6 entre metge i pacient es la mancanca mes important de
la medicina en els darrers cinquanta anys.>>

Aquest problema de la incomunicaci6 entre metge i malalt que Alsina
denunciava als anys setanta continua essent una de les principals preocupacions
de la medicina. Valenti Fuster, que pronuncia la "Llic6 Joan d'Alos", al Centre
Cardiovascular Sant Jordi de Barcelona el maig de 1995, deia que ell recordava
als metges joves la importancia de parlar amb el pacient, evitant que la
tecnologia es mengi el temps per parlar amb el malalt (129). Tambe en un
numero del Journal of t11e American Medical Association de novembre de 1995 es
denunciava que un dels principals problemes observats, en un estudi fet en
mes de nou mil persones ateses en cinc hospitals, era la falta de comunicaci6
entre pacients i metges (130).

Alsina creia que l'aspecte fonamental de la relaci6 entre metge i malalt era
l'establiment d'una constant i cordial comunicaci6. Els malalts tenen preguntes
a fer que han de ser contestades, malentesos que han d'esser aclarits i, sobretot,
tenen una profunda ignorancia sobre el seu problema, que ha d'esser
il•luminada. «No ens expliquern prou ni amb el malalt ni amb la familia», deia
Alsina. Respecte a la manera com el metge havia de donar les explications al
malalt, recomanava el seguent: « Les explicacions del metge han d'esser curtes,
precises i repetides, i han de comencar sempre per aquells fets o afirmacions
que puguin esvair l'ansietat logica del malalt. I no oblidem que el metge-
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malalt no es pas una excepci6>> (131). Afirmava que el metge, per aconseguir
el guariment del seu pacient ha de salvar dos punts extremadament critics: un,
fer comprendre al malalt que to i que ha de fer; i l'altre, fer comprendre a la
familia quina ha d'esser la seva actitud, i en que ha de consistir la seva
col•laboraci6.

El 1985, durant la conferencia inaugural de la Jornada de Medicina
Preventiva, Alsina invite a fer una reflexi6 sobre la importancia creixent de la
medicina preventiva. Subratlla que s'havia passat d'un concepte negatiu i
limitat, absencia de malaltia, a un concepte positiu, la salut, i afegi que « la
medicina preventive ha d'esser incansablement perfeccionista i imperativament
exigida per tothom>> (132).

Alsina creia que el paper del metge de capcalera es absolutament basic en
el diagnostic i en el tractament precoc de les malalties degeneratives, mitjancant
la detecci6 precoc dels simptomes inicials que serviran com a fil conductor
d'una exploraci6 profunda. Tambe reconeixia que la medicina preventiva es
una tasca que ultrapassa les possibilitats del metge, en la qual han d'intervenir
altres professionals: sociolegs, politics, economistes, psicolegs, etc. (26, 83). En
el curs dels seus seixanta-sis anys de vida professional, visque el gran canvi
d'una medicina fonamentalment humanista a una medicina molt tecnificada.

Sempre lluita per mantenir el caliu del contacte metge-malalt, que s'estava
perdent en el metge especialista.

COMUNICACIO AMB EL MALALT

Per a Alsina, l'objectiu final indeclinable de la medicina es el benefici del
malalt i, a ser possible, el seu guariment. Demanava confianca al malalt i, a
canvi, es lliurava d'una manera total. Donava gran importancia a la historia

clinica, on a mes de recollir-hi el que el pacient li deia, hi afegia allo que

endevinava; coses de les quals ni el propi pacient era conscient. Afirmava que,

sovint, per visitar un pacient calia la presencia d'una cadira per escoltar
atentament, i assegut, confegir una imatge de receptivitat. I tambe per poder
transmetre al pacient les explicacions pertinents, i la pau i confianca que
alleugerissin la seva angoixa. Deia que ,el darrer enemic de l'interrogatori

correcte es la fatiga o la pressa del que interroga>>. Josep M. Espinas, en un
comentari al treball del Dr. Alsina sobre el metge i la malaltia terminal, resumia

aixf la llico que Alsina i Bofill proposava als metges: ,no tan sols saber

"auscultar", sin6 aprendre a "escoltar" i a "mirar", que es forca mes dificil>> (133).

Alsina comparava fer una historia clinica valida amb una partida d'escacs.

El malalt exposa una dada, i basant-se en el que diu i com ho diu, el metge

llenca una nova pregunta, fins que el clinic queda convencut que ha compres

exactament el problema. Alsina mai no sabia si la realitzacio d'una historia

clinica duraria vint minuts o una Nora. Defini el clinic com aquell qui « s'asseu
al costat del malalt, l'interroga, el palpa, l'ausculta, valora les dades

complementaries, arriba al diagnostic i a planejar el tractament. I al costat de
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tot aixo estableix una relacio humana amb el malalt.» Estava en contra de 1'6s

indiscriminat dels examens complementaris, que causen molesties al malalt i

un augment alarmant de les despeses. Recomanava l'accio del metge de

capcalera per la seva visio clinica i comprensio global del problema del malalt

(134): «Corn mes ben interrogat i explorat sigui el malalt, mes ajustada pods

esser la investigacio complementaria>>.

Pere Domingo i Sanjuan, en el discurs de resposta al de presa de possessio

d'Alsina com a academic de la Reial Academia de Medicina de Barcelona,

afirma del nou academic que era presoner dels seus malalts. Molts dels seus

pacients l'acompanyaven en aquella ocasio; se sentien orgullosos que el seu

metge rebes aquell reconeixement (135).

Al costat del Dr. Alsina es podia aprendre fart de comunicar al pacient la

gravetat en que es trobava. Sempre deixava en l'aire la possibilitat d'una

sortida favorable, sense amagar la realitat de la situacio. Per a ell, no era el

mateix guarir la malaltia que guarir el malalt. El metge havia de tenir els

coneixements i 1'autoritat o carisma suficients per guarir. El gran respecte que

sentia pel malalt 1'extremava a 1'hora de prescriure un medicament, i evitava

la temptacio de l'assaig medicamentos. En molts casos, coneixia al pacient

gairebe des del seu naixement. Ell tractava els seus mals, assistia a les

intervencions quirurgiques necessaries, era present en la vida familiar, visitava

diversos membres de la familia i, en ocasions doloroses, assistia el pacient en

la seva mort. La relacio malalt-metge antigament era privada i fruit de la tria

que el malalt feia del metge per rao de la confianca que hi posava. Alsina

denuncia que en 1'actualitat s'esta imposant cada vegada mes la relacio

impersonal entre un malalt numerat i un metge assignat (26).

COMUNICACIO AMB LA FAMf1.JA DEL PACIENT

Alsina lamentava que la comunicacio amb la familia del malalt sovint
quedes oblidada, i en remarcava la importancia. Sovint, tant la familia com el
malalt tenen poca informacio sobre el descabdellament de la malaltia. Alsina
sabia dialogar amb la familia del malalt, els feia veure el patiment del pacient
i, sense esmentar-ho directament, els demanava comprensio i cooperacio.
Expressa que <<la malaltia d'un membre d'una familia es converteix en malaltia
de la familia>. En les converses amb la familia del malalt, no subratllava massa

les possibilitats desfavorables de 1'evoluci6 de la malaltia, per tal de no crear
un ambient familiar pessimista, que pogues repercutir en el pacient. No
considerava huma deixar els familiars amb totes les portes tancades a
l'esperanca, per poca que n'hi hagues. En privat, moltes vegades comentava
que « hi ha malalties incurables i malalties curables, pero no totes es curen>>.

La familia, de vegades, haura de fer veritables sacrificis per dur a terme un
programa terapeutic. Aixo fa que hagi d'estar ben informada. Ha de ser el
primer aliat del metge per ajudar el malalt, i aixo nomes sera possible si la
familia ha estat ben informada sobre la malaltia en tots els seus aspectes.
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Alsina estava al corrent dels nous tractaments i de les noves tecniques, pero

sempre posy l'interes del malalt per sobre de la brillantor de la tecnica (136).

I per aquest motiu, era molt conscient que la col•laboraci6 que demanava a la

familia, indispensable i potser decisiva, 1'havia de limitar a les possibilitats

reals. Pensava que demanar a una familia mes del que pot fer equival a

prescindir de la seva ajuda.

ALSINA i BOFILL DAVANT LA PATOLOGIA EN EL VELL

Tots els metges estem implicats, directa o indirectament, en l'atenci6 als

veils. Com deia John F. Kennedy, noes suficient afegir anys a la vida. Cal donar

nova vida a aquest anys. La patologia en el yell fou una de les preocupacions

d'Alsina i Bofill, que manifests en el seu discurs d'ingres a la Reial Academia

de Medicina de Barcelona, <<El proces d'envelliment» (14). Va tractar la patologia

propia del veil en diverses ocasions. Hi aporta els seus coneixements en relaci6

a la patologia de l'aparell digestiu en el yell (121), al vertigen vist pel geriatra

(122), a la hipertensi6 en el yell (137) i, en el seu escrit sobre particularitats de

la patologia en el veil, ve a sintetitzar les diverses facetes que ja havia estudiat:

<<Els fenomens involutius, cel-lulars i intersticials que l'envelliment implica,

donen hoc a una multiplicitat d'alteracions orgsniques que modifiquen les

manifestacions cliniques propies de la major part de les malalties i la resposta

terapeutica» (121).

Alsina assenyals les particularitats de la relaci6 del metge amb el malalt

vell. Les dificultats de l'interrogatori d'un ancis, que normalment ni recorda

ni precisa, es el d'una persona que, obsessionada per un problema, deixa de

banda tots els altres. La recollida de dades a la historia clinica no pot ser, per

tant, passiva; cal una interrogaci6 porfidiosa, llarga i dificil. Recomanava

prudencia a i'hora d'indicar exsmens complementaris potencialment agressius

i contrabalancar molt be la fragilitat del malalt amb els beneficis que poden

donar aquests exsmens. Recomanava pensar que en la vellesa convergeixen

diversos estats patolOgics i, de la mateixa manera que els veils metabolitzen

mes lentament, tambe absorbeixen les drogues mes lentament. Assenyalava

que la simple prolongaci6 de la vida de l'ancis en condicions precsries era un

objectiu discutible. Subratllava que el veil, malalt o nomes disminuft fisicament

i sovint mentalment, necessita veure que no el tractern com a una deixalla que

caritativament ens avenim a conservar. Cal que se senti alentat per la lluita per

la salut: ,Cal procurar que el yell adopti una actitud dinsmica enfront de la

seva decadencia, que accepti les seves limitacions amb serenitat i aprengui a

viure satisfactoriament».

Despres d'una intervenci6 quirurgica, el yell accentua el seu negativisme,

que el metge ha de combatre. Tots hem vist morir malalts sense una explicaci6

logica. Podriem dir que moltes vegades es mor perque s'han perdut les ganes

de viure. Alsina recomanava la permanencia del yell a casa seva, amb les seves

parets, amb els seus mobles i racons habituals (137), en contacte amb joves.
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Com que sovint la fam%lia no pot cuidar el veil, Alsina proposa l'existencia

d'hospitals, cliniques o residencies de dia on l'ancia que necessita assistencia

permanent hi passes les bores diUrnes i tomes a la Ilar al vespre, quan tota la

familia s'hi recull.

El yell, deslligat de deures, compromisos, passions i ambicions, podra

emprendre serenament una revisio de l'escala de valors. Enriquit amb tot allo

que ha contemplat llargament i pacientment en el silenci i en 1'amor, la persona

anciana pot donar llavors llum i guia, com un far, dintre de la familia. Alsina

finalitza el seu discurs de presa de possessio com academic electe de la Reial

Academia de Medicina amb aquestes poetiques paraules: «I quan la vellesa

s'acosta al final, desfets tots els lligams i totes les relacions externes, esborrada

gairebe la propia persona del cercle social, despullat de tot, pero amb el tresor

de les experiencies bones i amargues de tota una vida,l'home troba el moment

de I'absoluta sinceritat i de la fe sense reserves en la perenne vigencia del valor

de la idea, de la veritat i de la llibertat.»

ALSINA DAVANT EL MALALT TERMINAL

Davant el malalt en fase terminal, el metge ha d'intentar millorar la qualitat

de la poca vida que li queda. Ha de ser portador de consol al malalt i

d'orientacio als familiars. Sempre que sigui possible, es millor i mes natural

que el malalt es quedi a casa, envoltat dels familiars i de les altres persones

estimades. El pacient lucid i amb bona convivencia, to l'oportunitat de dir allo

que li donara pau. Per a la familia, cuidar el malalt els allibera de posteriors

sentiments de culpabilitat i, en ocasions, esborra anys sencers d'incomunicacio.

El 1978 Josep Alsina i Bofill feu una invitacio a la reflexio sobre el fet que els

metges som dipositaris de la confian4a de la persona que es a punt de morir i

que tenim una gran responsabilitat com a mandataris d'una societat que ens

ha encarregat de la seva salut coma manera de viure i de finar satisfactoriament.

Trobava a faltar una preparacio, durant la formacio universitaria del metge,

que el permetes enfrontar-se a la malaltia terminal i remarcava, una vegada

mes, la pobresa en formacio humanistica i l'absencia total d'una orientacio

humanitaria.

Denuncia que, tot sovint, el malalt a qui tothom dona per perdut

irremissiblement ha de viure els darrers dies de la seva vida sotmes a 1'enuig
inevitable de la tecnica terapeutica d'avui, amb molesties fisiques i sobretot
morals. Alsina s'oposava al fet que el malalt en fase terminal estigues, moltes

vegades en contra de la seva voluntat, « aillat dels seus, en la cambra freda

d'una clinica, potser en la gabia d'una unitat de cura intensiva, amb tots els

fora ts naturals cateteritzats, despertat a cada moment per injeccions i extraccions
el motiu dels quals ningu no li dona, i per entrades i sortides de metges,
infermeres i auxiliars que moltes vegades ni li demanen ni li expliquen res>>.

Per al metge, tenir cura d'un malalt inguarible es una tasca trista i ingrata.
Precisamet la millor recompensa de la seva feina es aconseguir de guarir el
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malalt guanyant la seva gratitud i la de la familia: «Com a cientific, com a
tecnic, la mort es la desfeta. Pero el metge no pot deixar d'enfrontar-se. Es una
de les feines mes dificils, es on rau la seva grandesa i la seva servitud: esser
bacul de l'home malalt fins a la mort.>>

El 1978, Alsina i Bofill va comentar, de manera magistral i a la vegada
poetica, com li agradaria rebre la mort. El seu desig es va complir quinze anys
mes tard, i s'esdevingue com ell proposava: «Penso que a tothom ha de plaure
el que per a mi desitjo: que em deixin morir a casa amb els meus, voltat dels
testimonis muts pero eloquents de l'aventura de la meva vida. Penso que les
darreres hores son les mes aptes per a somniar els records i per a recordar els
somnis» (138).

La seva figura quedara en l'haver historic del nostre pals pel valor de la seva
tasca cientifica, per la rotunditat de la seva actitud espiritual i humanitaria, per
la seva entrega absoluta, amb sacrifice i alegria, a tot a116 que un home just ha
de considerar rao valida per viure i per bregar al servei d'un poble, del seu
poble, del nostre poble.

Finalment, recordarem les paraules del Dr. Alsina amb motiu del centenari
del naixement d'un dels seus mestres, August Pi i Sunyer, i que podrien
aplicar-se exactament igual a la seva persona: « S'extingi l'home pero ha
quedat l'obra; i per damunt de tot ha quedat 1'exemple. Un exemple que ens
demostra tot el que pot aconseguir una intel•ligencia empesa per la passio de
servir un pals i una cultura a traves del treball» (48).
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PUBLICACIONS CIENTIFIQUES DE JOSEP ALSINA i BOFILL

En aquest apartat volem donar a coneixer la produccio cientifica que Josep
Alsina i Bofill publica al llarg de la seva vida . Es una llarga llista, mes si tenim
en compte que Alsina no pogue treballar ni a la universitat ni a l ' Hospital
Clinic.

A mes dels treballs publicats , es conserven manuscrits del Dr . Alsina,
originals inedits i materia per a futurs escrits . Era una persona inesgotable, un
gran treballador.

Durant la seva vida , Alsina imparti moltes conferencies sobre diversos
temes. En un principi , en relacio a la nefrologia , posteriorment sobre temes de
medicina interna i , des de finals dels anys setanta , expressant -hi el seu
pensament medic. L'ordre seguit per aquesta bibliografia es el cronologic.
D'aquesta manera podem veure l ' interes del Dr . Alsina pels canvis de la seva
professio.

Entre la seva produccio publicada hi ha els escrits histories , que tracten
fonamentalment dels seus mestres i de les institucions a que pertanye i en les
quals ocupa carrecs destacats de responsabilitat . En els escrits sobre 1 ' ACMCB,
la Reial Academia de Medicina , l'Institut d'Estudis Catalans o la Universitat
Autonoma, es pot veure la gran estima que Alsina tenia per cada una d ' aquestes
institucions . Se sentia orgullos de ser hereu de la mes antiga tradicio medica
catalana.

1929-1939

1 - Alsina i Bofill J. i Guasch J .: Consideracions sobre un cas de nefrosi
lipoide . Annals de Medicina , abril 1929; 23: 171-185.

2 - Alsina i Bofill J. i Guasch J.: Consideracions sobre un cas de nefrosi
lipoide. Treball de la Clinica Medica B. Extret de l'Hospital Clinic. 1929; 3-16.

3 - Tolosa Colomer E. i Alsina i Bofill J.: Sobre las formas predominantes
motoras de la siringomielia . Ars Medica , 1930; 6: 1-12.

4 - Alsina i Bofill J. i Tolosa i Colomer E.: Algunes consideracions sobre el
diagnostic diferencial de l'atrofia muscular progressiva miopatica . Annals de
Medicina, 1930; 24: 97-111.

5- Alsina i Bofill J.: Flegmo gastric secundari a un ulcus de boca anastomotica.
Treball de la Clinica Medica B. Hospital Clinic. Extret.

6- Alsina i Bofill J.: Flegmo gastric secundari a un ulcus de boca anastomotica.
VI Congres de Metges de Llengua Catalana, Barcelona juny 1930: 551-557.

7 - Codina i Altes J., Panyella i Aldrufeu F., Gonzalez M. i Alsina i Bofill J.:
Lesions renals en els malalts amb hipertensio . VII Congres de Metges de
Llengua Catalana , 1932: 158-165.

8 - Alsina i Bofill J.: Memoria-ressenya del curs 1931 -1932 . Annals de
Medicina , dessembre 1931; 26 : 773-778.
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9 - Alsina i Bofill J.: Memoria-ressenya del curs 1932-1933. Annals de

Medicina, dessembre 1932; 27: 895-905.

10-Alsina i Bofill J. i Faixat F.: Volvul gastric. Annals de Medicina, 1934; 28:

21-23.

11-Tolosa i Colomer E. i Alsina i Bofill J.: La meralgia parestesica essencial
i la simptomatica. Extret.

12-Tolosa i Colomer E. i Alsina i Bofill J.: La meralgia parestesica essencial

i la simptomatica. Annals de Medicina, 1934; 28: 951-963.

13-Tolosa i Colomer E. i Alsina i Bofill J.: La meralgia parestesica essencial

i la simptomatica. Los Progresos de la Clinica, 1935: 1-5.

14-Alsina i Bofill J.: El cor en la fase aguda de la glomerulonefritis aguda.

Annals de Medicina, 1935; 29: 7-22.

15-Alsina i Bofill J.: El cor en la fase aguda de la glomerulonefritis aguda.

La Medicina Catalana, 1935; 5: 154.

16-Alsina i Bofill J.: El corazon en la glomerulonefritis aguda. Anales de

Medicina Interna, 1935; 4: 1035-1048.

17-Alsina i Bofill J.: La disfuncion renal y su diagnostico, Acta Medica

Ibero-Americana, enero 1935.

18-Alsina i Bofill J.: La disfuncion renal y su diagnostico. Extret de 18 pags.

19-Alsina i Bofill J.: Albuminuria. La seva valoracio practica. Monografia,

1935; 75 pags.

20-Alsina i Bofill J.: Els mecanismes de produccio dels simptomes litiasics.

La Medicina Catalana, 1935; 5: 232.

21-Alsina i Bofill J. i Mascaro M.: Quist hidatidic i colecistopaties. La

Medicina Catalana, 1935; 5: 241.

22-Alsina i Bofill J.: Diastesi hemorragica en la insuficiencia renal. La

Medicina Catalana, 15 juny 1936; 6: 715-722.

23-Alsina i Bofill J. i just i Busquets C.: La nostra experiencia del reumatisme

gonococic. IX Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, Perpinya

1936; VI: 160-161.
24-Alsina i Bofill J. i Mascaro M.: Dificultats diagnostiques en els quists

hidatidics de fetge. IX Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana,

Perpinya 1936: 162-163.

25-Ferrer i Solervicens F., Alsina i Bofill J. i Panyella i Aldrufeu F.: Brots

evolutius tuberculosos en el curs d'infeccions eberthianes. IX Congres de

Metges i Biolegs de Llengua Catalana, Perpinya 1936: 164.

1940-1949

26-Alsina i Bofill J.: Glomerulonefritis secundaria a piodermitis. Eritema

polimorfo y glomerulonefritis concomitante. IV Reunion Nacional de

Dermatologos Espanoles, Barcelona 1940.

27-Alsina i Bofill J.: El examen de la funcion renal en la practica. Notas

Practicas de Diagnostico y Terapeutica, 1940.



L'OBKA LIENTIFicA DE IOSEP ALSIVA I BO^I-ILL 335

28-Alsina i Bofill J .: Sulfamidoterapia . Innovaciones de Diagnostico y

Terapeutica . Edit. Miguel Servet, Barcelona 1942: 7-51.

29- Alsina i Bofill J.: Endocarditis bacteriana subaguda . Innovaciones de

Diagnostico y Terapeutica . Edit . Miguel Servet, Barcelona 1942.

30-Alsina i Bofill J.: Triquinosis. Innovaciones de Diagnostico y Terapeutica.

Edit. Miguel Servet , Barcelona 1942.

31-Alsina i Bofill J .: Tratamiento de las arritmias . Innovaciones de

Diagnostico y Terapeutica . Edit . Miguel Servet , Barcelona 1942.

32-Alsina i Bofill J.: El sindrome de Loeffler . Notas Practicas de Diagnostico

y Terapeutica. Coleccion Espanola de Monografias Medicas, 1943: 221-224.

33-Alsina i Bofill J .: El pronostico de la insuficiencia cardiaca congestiva.

Notas Practicas de Diagnostico y Terapeutica . Coleccion Espanola de

Monografias Medicas , 1944: 1-8.

34-Alsina i Bofill J.: Indicaciones Terapeuticas en Patologia Medica y

Tratamiento de las intoxicaciones mas frecuentes . En Terapeutica de Bolsillo.

Edit . Miguel Servet , 1945; de 223 pags.

35-Alsina i Bofill J .: Las lesiones tuberculosas de la traquea y de los

bronquios . Notas Practicas de Diagnostico y Terapeutica . Coleccion Espanola

de Monografias Medicas, 1946; 35-40.

36-Alsina i Bofill J.: El examen de la funcion renal en la practica. Notas

Practicas de Diagnostico y Terapeutica. Coleccion Espanola de Monografias

Medicas, Barcelona 1946 : 323-342.

37-Alsina i Bofill J.: Insuficiencia renal; Encefalopatia hipertensiva.

Conferencias en Colegio de Medicos de Palma de Mallorca, 1946.

38-Alsina i Bofill J .: Ante la hipertension maligna . Actas Instituto Policlinico,

1947; 3: 169-176.

39-Alsina i Bofill J.: Meningitis en el curso de la endocarditis lenta. II
Congreso Nacional de Cardiologia. Libro de Actas, 1947: 86-92.

40-Alsina i Bofill J.: Meningitis en el curso de la endocarditis lenta . Medicina
Clinica, junio 1948: 391-395.

41-Alsina i Bofill J .: Novedades en fisiopatologia renal . Comentario resumen

de un libro excepcional. Trueta, Barclay , Daniel , Franklin y Pichard . " Studies of
the renal circulation ", Oxford ; 1947 . Actas Instituto Policlinico , 1948; 3 : 193-199.

42-Alsina i Bofill J.: Granulia tratada con estreptomicina. Curacion. Actas
lnstituto Policlinico, 1948; 3: 232-238.

43-Martorell F. i Alsina i Bofill J .: Trombectomia en la trombosis de la vena
cava inferior . Actas Instituto Policlinico , 1948; 3 : 239-240.

44-Alsina i Bofill J.: Uremia y Pseudoremia . Insuficiencia renal . Coleccion
Espanola de Monografias Medicas, 1949 ; 76 pags.

1950-1959

45-Alsina i Bofill J .: La fase de intervalo en la evolucion de la
glomerulonefritis. Actas Instituto Policlinico , 1951; 5: 8-10.
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46-Alsina i Bofill J.: Sindrome hipertensivo maligno por nefropatia
unilateral. Actas Instituto Policlinico, 1952; 6: 49-55.

47-Alsina i Bofill J.: El sfndrome hematico de la insuficiencia renal. Trazos,
1952: 3-11.

48-Alsina i Bofill J.: La dieta en la nefritis en fase disproteinemica. Actas
Instituto Policlinico, 1953; 7: 1-6.

49-Alsina i Bofill J.: Consideraciones sobre el regimen sin sodio. Actas
Instituto Policlinico, 1953; 7: 76-78.

50-Alsina i Bofill J.: Aspectos del tratamiento de la glomerulonefritis pasada su
fase aguda. Anales de Medicina. Suplemento de Pediatrfa, 1952-1954; 92-104.

51-Alsina i Bofill J.: Estados de desequilibrio electrolftico en el curso de las
nefropatfas. Actas Instituto Policlinico, 1953; 7: 109-122.

52-Alsina i Bofill J.: Tratamiento de la glomerulonefritis aguda. Actas
Instituto Policlinico, 1955; 9: 5-16.

53-Alsina i Bofill J.: Tratamiento medico de la litiasis renal. Actas Instituto

Policlinico, 1955; 9: 92-99.

54-Alsina i Bofill J.: El tratamiento de la fiebre tifoidea. Actas Instituto

Policlinico, 1955; 9: 141-146.

55-Alsina i Bofill J.: Valoracion del rinon enfermo y del rinon sano en la
nefropatia unilateral hipertensiva. Actas del Instituto Policlinico, 1956; 10:

176-178.

56-Alsina i Bofill J.: Nefritis intersticiales. Actas del Instituto Policlinico,

1957; 11:48-55.

57-Alsina i Bofill J.: G. M. Llorente, P.G. Paramo, A.P. Santanera, B.V. de las

Heras. Fichero Clfnico-Terapeutico. Actas del Instituto Policlinico, 1957; 11: 80.

58-Alsina i Bofill J.: Tratamiento de las nefritis intersticiales y de las

infecciones urinarias en general. Actas del Instituto Policlinico, 1957; 11:

129-134.

59-Alsina i Bofill J.: Nefritis supuradas. Actas del Instituto Policlinico,

1957;11:77-80.
60-Alsina i Bofill J.: Nefritis intersticial cronica y esclerosis intersticial.

Actas del Instituto Policlinico, 1957; 11: 87-92.

61-Alsina i Bofill J.: Sobre el tratamiento medicamentoso de la hipertension

arterial. Actas del Instituto Policlinico, 1957; 11: 141-146.

62-Alsina i Bofill J.: Nefritis, hipertension esencial y embarazo. Practica

Medica, 1957; 5: 47-56.

63-Alsina i Bofill J.: las hipertensiones secundarias. Trazos, 1958; 2: 3.

64-Alsina i Bofill J.: La hipertension nefrogena. Trazos, 1958; 2: 4-13.

65-Alsina i Bofill J.: La hipertension por coartacion aortica. Trazos, 1958; 2:
26-28.

66-Alsina i Bofill J.: Los corticosteroides en el tratamiento de las nefropatfas.

Actas del Instituto Policlinico, 1958; 12: 150-160.

67-Alsina i Bofill J.: Los corticosteroides en el tratamiento de las nefropatfas.

Anales de Medicina, 1958; 44: 339-350.
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68-Alsina i Bofill J.: La lumbalgia de origen renal. Suplemanto Archivos

Medicos, 1958: 73-76.

69-Alsina i Bofill J.: Anomalias bioquimicas en nefropatias silenciosas.

Suplemento Archivos Medicos, 1958: 87-89.

70-Alsina i Bofill J.: Los diureticos en el edema de origen renal. Suplemento

Archivos Medicos, 1958: 67-72.

71-Alsina i Bofill J.: La involucion renal. Suplemento Archivos Medicos,

1958: 77-86.

72-Alsina i Bofill J.: Aspectos terapeuticos de los accidentes vasculares del

cerebro. Anales de Medicina y Cirugia, 1959; 39: 147-157.

73-Alsina i Bofill J.: Aspectos terapeuticos de los accidentes vasculares del

cerebro. Actas del Instituto Policlinico, 1959; 13: 68-78.

74-Alsina i Bofill J.: La clorotiazida en el tratamiento de la hipertension

arterial. V Jornadas Angiologicas Espanolas. Palma de Mallorca 1959. Medicina

Clinica, 1959; 17.

1960-1969

75-Alsina i Bofill J.: La clorotiazida en el tratamiento de la hipertension

arterial. Trazos, 1960; 2: 3-15.

76-Alsina i Bofill J.: El rinon en el periodo postoperatorio. Actas del

Instituto Policlinico, 1960; 14: 108-118.

77-Alsina i Bofill J.: Enfoque diagnostico y terapeutico de las meningitis.

Actas del Instituto Policlinico, 1960; 14: 126-131.

78-Alsina i Bofill J.: La medicacion basica de los hipertensos. Anales de

Medicina, 1960; 46: 225-230.
79-Alsina i Bofill J.: Le Pulyvimlpirrolidone (P.M. 1200) Bans le traitemant

de l'uremie chronique. Primer Congres Internacional de Nefrologia. Ginebra.

Evian, 1960.

80-Alsina i Bofill J.: Desequilibrio humoral de origen renal. Actas del

Instituto Policlinico, 1961; 15: 85-100.
81-Alsina i Bofill J.: Las nefropatias ante el matrimonio. Ponencia presentada

en la XI Asamblea Nacional de las Hermandades Medico-Farmaceuticas de

San Cosme y San Damian, Barcelona, octubre 1961. Extret de 8 pags.

82-Alsina i Bofill J.: Primeras observaciones con la espirolactona. Actas del

Instituto Policlinico, 1961; 15: 121-127.

83-Alsina i Bofill J.: Pielonefritis: Concepto. Enfoque etiopatogenico. Actas

del Instituto Policlinico, 1961; 15: 149-154.

84-Alsina i Bofill J.: Anomalias bioquimicas en nefropatias silenciosas.
Suplemento. Archivos Medicos, 1961; 35.

85-Alsina i Bofill. J.: Las nefritis con perdida de sal. Suplemento. Archivos

Medicos, 1961; 35.

86-Alsina i Bofill J.: Los transtornos vasculares en la genesis de la
insuficiencia renal aguda. Suplemento. Archivos Medicos, 1961; 35.
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87-Alsina i Bofill J.: Sobre el tratamiento de la insuficiencia arterial
aterosclerotica. Actas del Instituto Policlinico, 1962; 16: 212-220.

88-Alsina i Bofill J.: Desequilibrio humoral de origen renal. Revista Espanola

de Anestesiologia, 1962; 9: 325-343.

89-Alsina i Bofill J.: VII Congreso Internacional de Medicina Interna. Actas

del Instituto Policlinico, 1962; 16: 194-199.

90-Alsina i Bofill J.: La anuria refleja. Suplemento. Archivos Medicos, 1962.

91-Alsina i Bofill J.: Desequilibrio humoral de origen renal. Ponencia en el

Symposium sobre "Reanimacion", correspondiente a la I Reunion Anual de la

Academia de Ciencias Medicas de Barcelona. Montserrat, 3 de junio de 1961.

Revista Espanola de Anestesiologia, 1962; 9: 325-343.

92-Alsina i Bofill J.: El Dr. Juan Codina Altes (1891-1963). Actas del
Instituto Policlinico, julio 1963; 17: 141-143.

93-Alsina i Bofill J.: La corticoterapia del sfndrome nefrotico. Suplemento.

Archivos Medicos, 1963.

94-Alsina i Bofill J.: Las descargas de urea y de la creatinina endogena

comparadas. III Congreso General de la Union Medica Mediterranea, San

Sebastian 1963.

95-Alsina i Bofill J.: PREFACI. Treballs de la Societat Catalana de Biologia.,

1963;18:7-9.
96-Alsina i Bofill J.: Consideraciones acerca de la etiologia de la insuficiencia

renal aguda (I.R.A.). Actas del Instituto Policlinico, julio 1963; 17: 230-235.

97-Alsina i Bofill J.: Consideraciones acerca de la etiologia de la insuficiencia

renal aguda (I.R.A.). Anales de Medicina, 1964; 50: 32-38.

98-Alsina i Bofill J.: L. Meyler. Side effects of drugs. Excerpta Medica

Foundation. Amsterdam 1963. Actas del Instituto Policlinico, 1963; 17: 236.

99-Alsina i Bofill J.: La cura diuretica. Actas del Instituto Policlinico, 1964;

18: 41-55.

100-Alsina i Bofill J.: Los diureticos en el edema de origen renal . Suplemento.

Archivos Medicos, 1964.

101-Alsina i Bofill J.: Las hipercalciurias esencialts . Suplemento. Archivos

Medicos, 1964.

102-Alsina i Bofill J.: La corticoterapia de las nefropatias. Actas del Instituto

Policlinico, julio 1964; 18: 188-194.

103-Alsina i Bofill J.: Handbook of Physiology, Circulation, Tomo I. The

William Co Baltimore 1963. Actas del Instituto Policlinico, 1964; 16: 59.

104-Alsina i Bofill J .: Handbook of Physiology, Circulation, Tomo II. The

William Co Baltimore 1963. Actas del Instituto Policlinico, 1964; 18: 19-20.

105-Alsina i Bofill J .: Augusto Pi y Suner. Anales de Medicina y Cirugia,

1965;45:211-220.

106-Alsina i Bofill J.: La lumbalgia de origen renal . Suplemento. Archivos

Medicos, 1965.

107-Alsina i Bofill J.: Modificaciones electrocardiograficas en la hemorragia

cerebral. XI Jornadas Angiologicas Espanolas, Gijon 1965.
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108-Alsina i Bofill J .: Augusto Pi i Sunyer . Profesor, Maestro, Universitario.
Actas del Instituto Policlinico , 1965; 19 : 125-129.

109-Alsina i Bofill J .: Problemas que aun plantea la fiebre tifoidea . Actas del

Instituto Policlinico , 1965; 19: 154-159.

110-Alsina i Bofill J.: Anticoagulantes con medicacion prolilactica de la

aterosclerosis . Actas del Instituto Policlinico , 1965; 19: 45-48.

111-Alsina i Bofill J.: Impresiones del VII Congreso de la Medicina Interna

Nacional de Gerontologia . Actas del Instituto Policlinico , 1966; 20 : 215-218.

112-Alsina i Bofill J.: E. Rotellar . ABC de los trastornos electroliticos. Actas

del Instituto Policlinico, 1966; 20: 219.

113-Alsina i Bofill J.: Bases de la dosificacion de antibioticos . Actas del

Instituto Policlinico , 1967; 21: 168-173.

11 4-Alsina i Bofill J ., Guasch J . i Piulachs P.: Una falsa esplenomegalia (nota

clinica). Actas del Instituto Policlinico , 1967; 21 : 46-49.

115-Alsina i Bofill J.: Bases del tratamiento de la hipertension arterial.

Actas del Instituto Policlinico, 1967; 21: 15-19.

116-Alsina i Bofill J .: El tratamiento medico de la hipertension arterial.

Actas del Instituto Policlinico , 1967; 21: 24-32.

117-Alsina i Bofill J.: La Nefrologia en el X Congreso Internacional de

Medicina Interna . Actas del Instituto Policlinico , 1968; 22: 153-157.
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