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Historia breu de l Otorinolaringologia a Catalunya
Els pioners de l’ORL
A Catalunya l’otorinolaringologia va formar part de la
cirurgia fins el canvi de segle quan, gràcies a la transformació originada a un nou espai mèdic –la sala
d’operacions-, es començà a definir l’especialitat.

L’ensenyament Universitari
La Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona va incorporar
l’ensenyament de l’otorinolaringologia, l’oftalmologia i la dermatologia el 1902. Francesc de Sojo Batlle s’hi encarregà i va esdevenir catedràtic d’ORL el 1915. El professor de Sojo havia impulsat prèviament la
revista La oto-rino-laringología (1911). La seva tasca docent el va permetre formar una petita escola amb el seu fill, Francesc Sojo Pratdesaba –que substituí el seu pare com a professor entre 1920 i 1926-, Vicenç
Falgar, Lluís Tomàs Álvaro i Lluís Vila Abadal.
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Botey Ducoing visità com a expert
en ORL des del 1883 al Sagrat Cor,
hospital pioner en cirurgia a Barcelona. El 1889 dirigí un servei d’ORL
a l’hospital de la Santa Creu i creà
la seva pròpia clínica (1891) al carrer
del Carme, que traslladà després al
carrer del Rosselló (1898). Publicà
una revista de l’especialitat (1890) i
també el primer tractat sistemàtic
(1902). Fou un dels primers en la introducció raonada de tot l’arsenal
quirúrgic de la matèria.
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Suñé Molist exercí l’otorinolaringologia a l’Hospital del Niño Dios a Barcelona des dels anys 1890. Va
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gología (1912) i del Boletín de la
Sociedad Barcelonesa de Oto-rino-laringología (1911).

El 1926 va guanyar la càtedra d’ORL a Barcelona el Dr.
Ferran Casadesús Castells, qui va crear una veritable
escola d’especialistes fins que es jubilà el 1953.
La Guia Mèdica del Sindicat de Metges de Catalunya de
1936 oferia els serveis de 83 metges que s’anunciaven
com a experts en ORL a la ciutat de Barcelona. Una
demostració de la forta demanda i de la consolidació

A finals de segle, altres experts en malalties de nas, gola i
oïda, com ara Josep Roquer Casadesús, Pere Verdós Mauri i R. Forns, van destacar pels seus treballs acadèmics sobre la clínica de la nova especialitat.

de l’especialitat. A la resta de Catalunya, la demanda
era molt menor: un expert a ciutats com Tarragona,
Mataró i Figueres, i dos especialistes anunciats a Girona, Lleida i Vic.
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L’escola del Clínic

L’ORL a Catalunya
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Bona part de l’escola de Casadesús s’estengué arreu de Catalunya des de mitjan segle XX, tot formant nous serveis

El magisteri del Dr. Ferran Casadesús va permetre aprofundir en la divisió experta de l’especialitat i en
la internacionalització de la seva escola. Al seu costat, el professor Lluís Suñé Medan, amb una notable
producció científica. I també el professor Josep Maria Roca de Vinyals, encarregat de la càtedra entre
1951 i 1954. Suñé Medan es va interessar pels trastorns de la veu, mentre que l’otorinolaringòleg Roca
de Vinyals destacà també com a organitzador dels primers cursos de fonologia i foniatria, així com de
patologia quirúrgica de l’oïda.

i departaments hospitalaris, amb un
estol de professionals que arriba a tot
el territori. Així, a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el servei d’ORL comptà amb Joaquim Abelló i
amb el foniatra Jordi Perelló, i també amb els metges Andrés Pinart, Gabriel Capellà, Pere Abelló i Miquel Quer. Altres deixebles
de Casadesús van anar a l’Hospital de Bellvitge, com ara Manuel
Maños Gozalbo, acompanyat de Manuel Dicenta, Ramón Jiménez i Manuel Maños Pujol. A la Creu Roja hi treballà Josep Prades
Pla. I a l’Hospital de Sant Pere Claver els metges otorinolaringòlegs Josep Maria Roca de Vinyals, Rafael Pulido Cuchí i Eduardo
Berini. També el Dr. Josep Maria Brasó a l’Hospital de Sant Rafael. A un altre hospital pediàtric, Sant Joan de Déu, el Dr. Andreu
Clarós Domènech formà escola. Com també ho feren els otorinolaringòlegs Eleuterio Cánoval al Sagrat Cor, Joaquim Salvà a l’Aliança, Francesc Casamitjana a Mataró, José Risco a Tarragona,
José Antonio Viñuela a Tortosa, Víctor Palomar a Lleida, Manuel
Liern a Girona o Marta Sandoval al Moisès Broggi de San Joan
Despí. A l’hospital de la Vall d’Hebron, Pedro Quesada Marín establí una escola formada por Enric Perelló, Narcís Font, Jordi Pinart, Joan Oliveres i Juan Lorente. I a Can Ruti, a Badalona, Enric
Perelló i Francesc Roca Ribas han establert el servei d’ORL.
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Josep Perello Gilberga,
un home del Renaixement
Podria semblar una exageració, però en el cas de Perelló no ho és si
entenem aquesta accepció humanista com lligada a un interès enciclopèdic i a una vitalitat exhaustiva.
Més enllà de la medicina, Perelló mostra una habilitat especial pel
dibuix i la caricatura. És capaç de dibuixar diverses històries de la humanitat, de Catalunya o de la medicina mitjançant el recurs de les
línies del temps, tot assenyalant gràficament les fites històriques.
Un material que van emprar els seus fills en l’estudi d’aquestes matèries escolars.

Un home dotat físicament. Perelló, des de jove, mostrà
una habilitat gimnàstica especial. Aquesta capacitat la
desenvolupà al llarg de tota la seva vida mitjançant el seu
amor per la natura i, especialment, per les muntanyes,
que va pujar i escalar. Va fer tots els cims de Catalunya i
d’altres,com el Mont Blanc. A més de soci, fou bibliotecari
del Centre Excursionista de Catalunya. Fou un pioner de
l’esquí, mestre de pagesos a alta muntanya, consta com
un dels primers monitors de La Molina als anys 1940. Recollí aquests coneixements en la publicació, escrita amb
els metges Miquel Gras i Eduard Padrós, Primera ayuda
en accidentes de montaña y esquí (1952).
Apassionat i variat en els seus interessos, Perelló
fou un amant de les motos, dels animals i de l’escultura de talles en fusta. No obstant això, la seva
afició a la música no tenia rival. Un veritable expert en la música jazz, amb una oïda professional
molt fina. Fet que també li permeté ser hàbil intèrpret de la guitarra clàssica. Aquesta afició musical,
juntament amb el fet de ser un home extravertit
i interessat per la comèdia, li permeté guanyar-se
l’admiració i afecte dels col•legues als congressos
mèdics en relaxar els ambients.

