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Fill del metge Baltasar Pijoan Soteras,fundador 
de l’Escola d’Infermeria de la Generalitat, i ne-
bot de Josep Pijoan Soteras, conegut historiador 
de l’art, Carles Pijoan de Beristain acaba el ba-

txiller a l’Institut de Barcelona el 1931 i passa a estudiar 
a la Facultat de Medicina. La Guerra Civil i el patiment 
d’una severa tuberculosi fan que interrompi els estudis i 
no es pot llicenciar fins al 1940. Alumne intern a la Clínica 
Mèdica A, que dirigeix el professor Agustí Pedro Pons, a 
l’Hospital Clínic de Barcelona, s’interessa per la Cardio-
logia. El mateix 1941, entra com a resident a l’Institut de 
Medicina Experimental, a càrrec de JM Framis de Mena 
i tot dos, amb pròleg de Pedro Pons, escriuen l’Atlas de 
introducción a la electrocardiografía.

L’any 1947, Carles Pijoan és ajudant de Joan Codi-
na Altés, cardiòleg responsable de Cardiologia a la Clí-
nica Mèdica B que dirigeix el professor Màxim Soriano 
a l’Hospital Clínic i cofundador de la Clínica Plató de 
Barcelona, amb qui prepara la seva tesi doctoral Las de-
rivaciones unipolares del electrocardiograma que llegeix 
aquest mateix any a Madrid. Codina, esdevé el seu mestre 
i mentor, així com dels seus condeixebles Ramon Casares 
Potau i Albert Periz Sagué, amb els qui formen un grup 
de cardiòlegs de referència a Barcelona.

L’any 1953, Carles Pijoan ingressa a l’Hospital del 
Sagrat Cor de Barcelona que ha nomenat a Joan Codina 
responsable del Servei de Cardiologia, que es convertirà 
en un centre molt productiu en publicacions científiques, 
sobretot sobre la valvulopatia mitral i aòrtica. Quan, el 
juny de 1963 mor Codina, Pijoan es fa càrrec del Servei de 
Cardiologia, on es forma un nombrós grup de cardiòlegs 
com López Vila, Freixa Teixonera, Cadierno Carpintero, 
Emeterio Reig, Feliu Antúnez, Julià Roura, Soler Massa-
na, el seu nebot Carles Pons Beristain i el seu fill Pol Pi-
joan Rotgé. Els anys 1970, a més, Pijoan dirigeix el Servei 
de Radiologia de la Políclina del Sagrat Cor.

Paral·lelament, Carles Pijoan inicia una intensa acti-
vitat en forma de conferències i participació en congres-
sos de l’especialitat. Participa en el I Congrés Nacional 
de Cardiologia, celebrat a Madrid el 1944 on es funda 
la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) de la qual 
n’esdevindrà membre del seu Comitè Executiu l’any 1963. 
Assisteix a la majoria de congressos de la SEC i, concre-
tament, en el II Congrés Nacional, Pijoan és vocal del co-
mitè organitzador i intervé amb vàries ponències al cos-

Dr. Carles Pijoan de Beristain
una biografia

Pol Pijoan Rotge

Retrat del cardiòleg Carles Pijoan de Beristain al seu despatx 
professional, anys 1970. [Família Pijoan Rotgé]

Carles Pijoan. Congrès espanyol de Cardiologia, 1962.

http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=JIL
http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=ID
http://www.galeriametges.cat/Joan Codina Alt%C3%A9s
http://www.galeriametges.cat/Joan Codina Alt%C3%A9s
http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=FFK
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tat de Codina. Intervé en diferents congressos nacionals 
i internacionals El 1964, presenta el seu treball Los sín-
dromes clínicos post infarto de miocardio al IX Congrés 
Nacional. Secretari del X Congrés Nacional de l’any 1965, 
Carles Pijoan organitza un concurs pel disseny del progra-
ma, que guanya el pintor català Antoni Tapies. Dos anys 
després, presideix el Simposi sobre Història Natural de la 
Pericarditis mentre que, el 1977, ho és del Simposi Inter-
nacional sobre Diagnòstic i Tractament de les Arítmies 
Cardíaques.

President de la Secció de Cardiologia i Angiologia de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears el 
bienni 1959- 1960 i compromès amb la professió mèdica, 
l’any 1970, Carles Pijoan de Beristain perd les eleccions a 
la presidencia del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 
(COMB) davant Joaquim Tornos Solano, però guanya les 
del 1976, encapçalant un grup de metges proper al sector 
catalanista, líder de les lluites hospitalàries i defensor de 

la sanitat pública: Antoni Mirada, Josep Corominas, Ra-
mon Espasa, Joaquim Ramis, Jordi Mundi, Josep A Cur-
tó, Nolasc Acarin, Xavier Trias, Francesc Fatjó i Ramon 
Trias Rubiès, qui el succeeix en la presidència l’any 1982, 
després que Carles Pijoan, greument malalt des del 1980 
no es presenta a la reelecció. El mandat col·legial del pre-
sident Carles Pijoan és remarcable pel debat obert i demo-
cràtic que impulsa dins la institució i amb altres societats 
mèdiques i la mateixa societat catalana alhora que fomen-
ta la catalanització i modernització del Col·legi i les se-
ves Delegacions. Destaca, l’elaboració d’uns Estatuts del 
COMB, els primers aprovats democràticament després la 
Guerra Civil. 

Carles Pijoan amb Victor Salleras, als anys 60, al Monestir  
de Montserrat.

Sopar amb la Dra Roure, Moises Cadierno, Carlos Pijoan i el Dr Coll Robert, anys 70-80.

Portada de la Reunió Anual de la Societat Espanyola de Cardiologia, 
dissenyada pel pintor català Antoni Tapias com a guanyador del 
concurs que convoca el Carles Pijoan de Beristain, secretari del 
Congrés que se celebra a Barcelona, novembre 1965. [Família Pijoan 
Rotgé]

http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=HG
http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=FID
http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=FID
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El dia 7 d’ Abril de 1976 va tenir lloc l’elecció de 
la nova junta, i el resultat va provocar un veri-
table impacte, recollit com a primera notícia 
per la TV oficial i en els dies següents per tots 

els mitjans de premsa. Per primera vegada en les eleccions 
d’una institució espanyola una candidatura anomenada 
“candidatura democràtica” sortia elegida. Cal recordar que 
en aquells moments el govern estava presidit per Arias 
Navarro, que el dictador feia tot just cinc mesos que havia 
mort, que no existia cap cambra parlamentària escollida, els 
partits polítics tindrien que esperar l’any 1977 per a poder 
manifestar-se públicament i amb llibertat (i no tots) i que 
la Constitució no arribaria fins l’any 1978. La transició po-
lítica encara era non nata. En aquestes circumstàncies, que 
una candidatura democràtica fos votada majoritàriament 
obria pas a l’esperança i era tot un succés. El dia de la vo-
tació des de les nou del matí s’observava gran animació a 
la seu col·legial i cap a les tres de la tarda la cua de votants 

s’estenia al llarg del passeig de la Bonanova. Fins dues ho-
res calia esperar per a votar. A la tarda, per assegurar el 
quòrum que exigien els estatuts aleshores vigents, es va fer 
una crida per les emissores de radio i van aparèixer molts 
metges joves (residents majoritàriament) i molts d’ells 
duien un clavell a la solapa (cal recordar que l’any 1974 a 
Portugal va tenir lloc la revolució dels clavells). A l’hora de 
tancar les urnes seguia encara la cua al carrer. 

La candidatura democràtica es va gestar molt abans, 
el setembre de 1975, en unes reunions al club del Col·legi 
en les que participaren companys demòcrates i catalanistes 
de tendències molt diverses, ADM (Agrupació Democràti-
ca de Metges), companys vinculats més o menys a alguns 
partits en clandestinitat (CDC, PSUC), membres de la Mesa 
d’Hospitals, antics candidats de les eleccions del 70, alguns 
residents (MIR) i metges que havien participat en les lluites 
hospitalàries (la primavera del 75 va tenir lloc la llarga vaga 
els MIR en defensa d’un contracte laboral i del propi pro-
grama MIR, i que va acabar aquí a Catalunya amb l’expulsió 
de 61 metges residents del total de 73 expulsats a tot l’Estat 
i amb ells un grup de metges d’staff de la Vall d’Hebron). 
Es va aconseguir un consens entre demòcrates catalanistes 
i òbviament antifranquistes i es va conformar una candi-
datura sense sospitar la rapida evolució posterior dels es-
deveniments arrel de la mort del dictador. La presidència 
s’oferí al Dr. Carles Pijoan de Beristain, eminent i respectat 
cardiòleg en aquell moment director del Servei de cardio-

El Doctor Carles Pijoan i de Beristain,
president de la primera junta democràtica del 

Col∙legi Oficial de Metges de Barcelona (1976-1982)

Dr. Antoni Mirada i Canals

Recepció de Jordi Pujol a la primera junta de govern democràtica del 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. D´esquerra a dreta: Joaquim 
Ramis, Xavier Trias, Josep Laporte, Carles Pijoan, Jordi Pujol, Ramon 
Trias, Antoni Mirada, Josep Curto i Armand Redondo. Palau de la 
Generalitat. Barcelona. 1980. [Dr. Joaquim Ramis]

Conferència del doctor Carles Pijoan de Beristain durant un Congrés 
Nacional de Cardiologia, anys 1970. [Família Pijoan Rotgé]
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logia de l’Hospital del Sagrat Cor, fill d’un metge il·lustre, 
el Dr. Baltasar Pijoan Soteras, fundador i primer director 
de l’Escola d’Infermeria de la Mancomunitat i més tard de 
la Generalitat, i nebot de Josep Pijoan Soteras, historiador 
de l’art conegut internacionalment, i home d’acció, ja que 
de jove va ésser cabdal en la creació de Institut d’Estudis 
Catalans, en la recuperació del romànic català, i en posar 
els fonaments del que avui es la Biblioteca de Catalunya i 
el MNAC. Un demòcrata de socarel, catalanista, de vasta 
cultura, tolerant i obert, que en tot moment va exercir la 
presidència amb encert i coratge i consensuant les decisions 
amb els demés membres de la junta. L’escrutini va durar 
fins les 4 de la matinada amb el saló d’actes ple de com-
panys i la candidatura democràtica va ésser la guanyadora. 
El nou president fou Carles Pijoan de Beristain, el vice-
president primer Antoni Mirada, secretari Josep Coromi-
nas, vicesecretari Ramon Espasa i tresorer Joaquim Ramis. 
També va resultar elegit de la candidatura encapçalada per 
Victor Cónill, Josep. A. Curto en representació dels metges 
de la Seguretat Social, i pels metges titulars, Jordi Mundi. 
La manca de quòrum per designar la resta de membres de 
la Junta va obligar a celebrar una segona volta el 3 de juny. 
En aquesta ocasió es proclamaren Amand Redondo, de la 
candidatura de V. Cónill, com a vicepresident segon (co-
marques) i de la nostra Francesc Fatjó vocal d’assistència 
col-lectiva, Ramón Trias Rubies, vocal amb més de deu 
anys d’exercici (el 1982 seria elegit president) i Anna Ribera 
vocal amb menys de deu anys d’exercici i que es convertí en 
la primera dona en la història del COMB a ocupar un cà-
rrec a la junta directiva. Un temps més tard Guillem Aresté 
va substituir a Jordi Mundi i Anna Ribera va deixar pas a 
Josep Roca a les seves vocalies respectives. També en una 
fase posterior Alex Darnell va ésser substituït per Xavier 
Trias Vidal i de Llobatera. Quan Ramón Espasa va ocu-
par en el govern Tarradellas la conselleria de Sanitat, el seu 
càrrec a la Junta va restar vacant. Més endavant assistien a 
les juntes Jordi Gol com a representant de l’Acadèmia de 
Ciències mèdiques, Nolasc Acarín com a director del Ga-
binet d’Assessoria i Promoció de la Salut (GAPS) i Ramón 
Bacardí quan va substituir a Ramón Espasa en la direcció 

del Butlletí. En primer lloc, la nova junta pretenia la recu-
peració democràtica del Col·legi garantint el poder decisori 
de l’Assemblea de Compromissaris que des d’aleshores es 
va reunir cada tres mesos per conèixer i donar el vist i plau 
a totes les decisions importants, es varen crear comissions 
assessores a cada vocalia, s’organitzaren trobades sectorials 
i es va donar autonomia en l’organització i administració a 
les delegacions comarcals i s’en van obrir de noves a Sant 
Feliu, Mataró-Arenys, Vic i Sabadell. En la recuperació de-
mocràtica i la normalització del COMB era fonamental i 
urgent la seva catalanització. D’immediat es va procedir a 
restablir el català a les actes, a la denominació de la institu-
ció, a la nova retolació de l’edifici, a l’edició del carnet col-
legial, al butlletí d’informació col·legial (dirigit per Ramón 
Espasa) i el restabliment del català en tots els actes públics. 
Cal destacar l’esforç realitzat per a revitalitzar les seccions i 
es va crear una assessoria jurídica laboral, la direcció de la 
qual va assumir Ramon Casares i una bossa de treball. Per 
tal de posar-nos al dia es va iniciar la redacció d’uns nous 
estatuts del COMB que un cop debatuts foren aprovats per 
Assemblea. Es va reformar la Comissió Deontològica, la 
presidència de la qual assumí Moises Broggi i es va procedir 
a redactar unes Normes Deontològiques que després de ser 
àmpliament debatudes per Assemblea van ésser aprovades 
el dia 11 de Juliol de 1978. Especialment conflictius van és-
ser els apartats referits a la reproducció i la mort, que van 
motivar una forta contestació per part d’un grup de col-
legiats que van adreçar-se fins i tot al President Tarradellas. 
El text finalment aprovat va representar una posta al dia, 
equilibrada i alhora valenta i sens dubte la més avançada de 
l’Estat. 

En el terreny de la projecció cívica, la Junta es va im-
plicar en les campanyes encaminades a la consecució d’un 
Estat de Dret i en defensa dels drets i llibertats ciutadanes 
(declaració sobre la pràctica de la tortura i els maltracta-
ments als detinguts, protesta per la prohibició de la marxa 

Trobada dels membres de la junta de govern del COMB a casa de 
Ramon Trias a Cabanelles. D’esquerra a dreta, de peu: l’oficial major 
Ferran Casas, l’advocat Xavier Fusté i els metges Ramon Espasa, 
Guillem Aresté, Amand Redondo, Carles Pijoan, Ramon Trias, Josep 
Corominas i Joaquim Ramis. Asseguts: Xavier Trias, Nolasc Acarín, 
Francesc Fatjó, Josep Roca. Cabanelles, primavera 1976. [Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona]

El president del Col·legi de Metges de Barcelona acompanyat del 
metge i catedràtic d’Història de la Medicina Felip Cid, assisteixen a la 
XV Mostra Filatèlica que se celebra a Barcelona l’any 1981. [Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona]
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de la llibertat en la qual va ser detingut i sancionat Joan Co-
lomines, adhesió a l’acte per l’amnistia i la llibertat promo-
gut per l’Assemblea de Catalunya, acte de agermanament 
amb els metges represaliats pel franquisme, i així una ex-
tensa llista que es faria massa llarga. El Juliol del 1976 es va 
crear per part de la Junta, el GAPS (Gabinet d’ assessoria 
promoció de la salut) com una oficina tècnica del COMB, 
sota la direcció de Nolasc Acarín. El GAPS va néixer en un 
moment que feia molta falta i durant molt temps va ésser 
pràcticament en solitari un centre de referència per l’anàlisi 
i assessorament en temes sanitaris. Exercint una funció vi-
cariant va assessorar, no solament al nostre país, ans també 
a moltes de les incipients autonomies arreu d’Espanya, va 
organitzar els primers cursos de salut pública i va dur a ter-
me una sèrie d’informes de gran transcendència (El metge de 
capçalera en un nou sistema sanitari, L’assistència sanitària a les comar-
ques de Catalunya, El medi ambient i la salut, El centre de salut inte-
grat, El risc laboral, El paper del metge en la educació sanitària, tots 
ells publicats pel Col·legi i l’editorial Laia en una col·lecció 
titulada “Salut i Sanitat”. Altres informes que també es van 
publicar son, L’assistència extrahospitalària de la Seguretat Social a 
la ciutat de Barcelona, Les formes de provisió de places en els establiments 
sanitaris públics, La formació del postgraduat, Salut i treball. Tot això 
abans no es constituís una administració sanitària pròpia. El 
GAPS va crear un servei de documentació i una bibliote-
ca de consulta i el documentalista fou Joan Clos. Hi havia 
un Comitè Assessor format per I. Asagó, J. M. Artigues, 
R. Espasa, J. Gol, J. M. Jaen, H. Pardell, F. Solé Sabarís, i 
R. Bonal. A nivell de l’Estat ens varem ocupar d’impulsar 

un canvi democràtic i adaptat a la nova estructura autonò-
mica del Consejo General de Colegios de Médicos. Es va 
confeccionar un projecte de reforma de la Organización 
Médica Colegial (OMC) per fer-la més democràtica, sota el 
signe de la participació i autonomia, desmantellant el cor-
porativisme franquista. Una dura batalla que va durar di-
versos anys i va passar per fases molt contradictòries per 
acabar en uns estatuts aprovats el Novembre del 79 i que 
van ésser molt decebedors per lo qual Junta i Assemblea 
van acordar abstenir-se de la assistència a les reunions del 
CG i la retenció de les quotes que li estaven destinades. 
Paral·lelament, tot i algunes inicials discrepàncies, es van 
intensificar les relacions amb els altres col·legis catalans i 
l’any 1981 es va constituir el Consell de Col·legis de Metges 
de Catalunya que també havíem impulsat redactant l’avant 
projecte i que fou discutit al parador de Sau. L’aspecte cul-
tural es tingué molt en compte i un exemple en foren el ci-
cle de conferències sobre la vida i la mort que ompliren el 
saló d’actes durant el curs 79-80. Hi participaren J. Gol, A. 
Colodron, J. L. Aranguren, F. Cordon, E. Nàjera i P. Folch 
Mateu. Posteriorment foren recollides en un Ilibre. Tam-
bé ens adherirem a la campanya per la restitució del monu-
ment al Dr. Robert, i es va participar en el Congrés de Cul-
tura Catalana. Ja abans s’havia donat suport al X Congrés 
de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, celebrat a Per-
pinyà, represa dels congressos emmudits pel franquisme, i 
en general es va participar en tots els problemes ciutadans 
que eren motiu de debat. El doctor Pijoan fou un excel·ent 
president i en tot moment va exercir un paper de directori 
moderador en les decisions adoptades, buscant sempre el 

màxim consens i acceptant sempre discutir les discrepàn-
cies en un sentit positiu i mantenint sempre harmonia entre 
tots. L’any 1979 per raons de salut va tenir que resignar ac-
cidentalment les seves funcions en el vicepresident primer 
per un període proper a any. Posteriorment es reincorporà 
a la presidència fins a finalitzar el mandat el Maig de 1982.
Els quatre col·legis catalans el proposaren l’any 1982 per la 
Creu de Sant Jordi. 

Retrat del doctor Carles Pijoan de Beristain, president del COMB del 
1976 al 1982 que s’exposa a la Galeria de Presidents del Col·legi de 
Metges de Barcelona. Autor no identificat. [Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona]
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Al filo del Centenario de su 
nacimiento, afloran en mi 
memoria unos recuerdos 
que estaban como dormi-

dos entre la niebla del tiempo. Admi-
to que siento una evidente tendencia, 
quizá ineludible necesidad, a redactar 
unas lineas sobre el amigo que hoy ce-
lebramos; una exigencia que me dicta el 
corazón, y a la que difícilmente puedo 
sustraerme.

Siempre he pensado que el panegí-
rico de los vivos peca de adulador, e in-
cluso de oportunista. El de los muertos 
es más generoso, objetivo y desintere-
sado. Personalmente me dignifica más 
enjuiciar la memoria de quien ya no 
está con nosotros que el laudatorio (a 
veces con resultados gratificantes, pro-
ducto del pago a la vanidad del halago), 
del integrado en la legión de los vivos.

Al Dr. Pijoan jamás dediqué, pú-
blicamente, unas letras de lisonja a su 
persona. Con disimulada sorna, me de-
cía hace años: “Sé que me quieres, pero 
espero que no tengas que elogiarme 
cuando se publique mi esquela”. Ahora 
que no puedo complacer sus oídos con 
la justa admiración y cariño que le pro-
fesaba, me veo en la imperiosa necesi-
dad de evocar su recuerdo en el Cen-
tenario de su nacimiento, quizá torpe-
mente, pero con el mayor sentimiento.

Hace más de cincuenta años que 
conocí al Dr. Pijoan. Dictaba entonces 
aquellas enseñanzas a las que tantos 
cardiólogos de mi época debemos la 
mayor parte de nuestra formación pro-
fesional. Las recuerdo nostálgicamente, 
demasiado alejadas por el tiempo y el 
lugar donde las aprendí. 

En el centenario  
de un maestro y amigo: 

el Dr. Carlos Pijoan de Beristain
Moisés Cadierno
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Cuando vuelvo la vista atrás, me parece 
imposible el que se pudiera aprender tanto 
desde un servicio con tan pobres recursos, 
con escasas camas en aquel viejo Hospital del 
Sagrado Corazón, si medios generosos de ex-
ploración, y con el auxilio de un viejo electro-
cardiógrafo y de una primitiva instalación de 
radiodiagnóstico que engendraba, a menudo, 
como una tormenta de magia con más true-
nos que rayos. Pero el generoso desinterés y la 
ilusionada vocación del inolvidable Maestro, 
salvaban todas las dificultades.

Cuentan que cierto famoso cirujano fran-
cés, al suplicarle una alta dignidad eclesiástica 
cuidados más escrupulosos que los que dis-
pensara a los enfermos benéficos, respondió 
vivamente: “Eminencia, trato a todos mis en-
fermos de hospital como si fueran Arzobispos 
de París”. El Dr. Pijoan podía suscribir la afir-
mación todavía más eficiente y provechosa de 
que todos sus pacientes, vulgares o selectos, 
pobres o ricos, fueron siempre “sus” enfer-
mos. Con unos y con otros prodigó a manos 
llenas cuidados y afectos, inmejorable asisten-
cia médica y humanos consuelos. Lección de 
la que también aprendimos un conocimiento 
de particular eficacia, que en la Medicina hay 
algo que vale tanto y que hasta parece más útil 
que la propia Ciencia, la Bondad, acaso por-
que el bien es hermano de la sabiduría.

Su vitalismo se recreaba en la amistad, pen-
sando, como Cicerón, que “vivir sin amigos no 
es vivir”. El Pijoan Maestro supo inculcar a sus 
discípulos el amor al trabajo como única ruta 
honesta en el ejercicio de la más humana de las 
profesiones. Y así logró enseñar, estudiando él 
constantemente, que la única linea de conduc-
ta para el desempeño de nuestra profesión es 
la de “ser estudiante toda la vida”.

Logró ser un Cardiólogo en toda la acep-
ción de la palabra. Pocas parclas escapaban a su dominio, y 
éstas, sabía rechazarlas, fiel a unos principios éticos de no in-
miscuirse en campos en que no se sentía con total dominio re-
solutivo. Decir que enseñó Cardiología como nadie es la pura 
verdad, de la que somos permanentes voceros cuantos escu-
chamos con asiduidad sus enseñanzas (Alberto Periz, Ramón 
Casares Potau, Josep López Vila, Emeterio Reig, Feliu Antu-
nez, Josep María Soler, Julia Roure, José María Galván, Carlos 
Pons y muchos más que tendrán que disculpar mi memoria).

Su espíritu asomaba a unos ojos vivos, brillantes, escudri-
ñadores; unos ojos inquisitivos que admitían siempre la posi-
ble razón del interlocutor como si supiera que, en lo huma-
no, nada absoluto existe en las propias y ajenas razones. Eran 
los ojos de un filósofo que conoce a fondo los misterios de 
la sístole y la diástole, el sincronismo de los dos grandes ríos 
que conducen el canal de nuestra vida. Eran los ojos d un 
Médico cuya filosofía fue naciendo entre cama y cama de esa 
gran escuela que se llama Hospital.

El Dr. Pijoan producía físicamente la sensación de escu-
driñar la semilla de la vida, como la escudriña el labriego para 
lanzarla a la sementera. A su vez, su enorme contenido hu-
manístico y cultural le nimbaba con ese aura especial al que 
Unamuno aludía en “Don Quijote y Sancho”.

Había en él una cierta inquisitud que impresionaba. No 
hizo misterio de su ciencia, sino claridad. Por ello sus discí-
pulos saben lo que le deben y son como razones vivientes de 
su permanencia en el recuerdo.

Uno de los hombres más vitalistas que he conocido. Con 
Carlos Pijoan he hecho realidad la sentencia de aquel pensa-
dor calvinista del siglo XVII, Pierre Bayle: “Un hermano es 
un amigo que nos da la naturaleza; un amigo es un herma-
no que nos da la sociedad”. He tenido la inmensa fortuna de 
que un amigo se transformara en un hermano, y hoy celebrar 
el Centenario del nacimiento de ese hermano y Maestro.

Que empiece ahora otro siglo de eternidad para el Dr. 
Carlos Pijoan de Beristain. 
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No temis la mort, sinó la vida no aprofitada
Bertold Brecht

Ja fa molts anys que el Dr. Pijoan de Beristain ens va 
deixar, tanmateix el seu llegat inunda constantment a 
tots els que el vam conèixer.
Per un seguit de raons familiars que ningú ja recorda-

va amb precisió, no el vaig tractar fins que era prop de la 
seixantena. 

Em vaig trobar un home fort, radiant, agut, que parlava 
un francès com si hagués nascut a Perpinyà, un anglès fluid 
com si llegís a Yeats i explicava llargs acudits en alemany de 
molt difícil comprensió per nosaltres pobres mortals bilin-
gües.

No era culte per el molt que sabia, sinó per les moltes 
coses que l’interessaven. Amb tot, no tenia problemes per 
esgranar el reguitzell dels reis de la Casa d’ Àustria, amb les 
seves interminables esposes i amants.

Tot i que el cor no es més que un vas modificat, no 
tinc millor racó on guardar el seu record. No tan sols em 
va ensenyar Cardiologia, sinó que me la va fer estimar, em 
va empenyar a marxar a França a ampliar estudis, sempre 
va tenir un mot de suport i malgrat el seu posat una mica 
eixut, traspuava afecte i inclús en ocasions, se li descosia la 
tendresa.

Malgrat aix. tot sent a militar en la curiositat universal.ó, 
la seva millor lliçó no va raure a l’ECG ni en el Cor Pul-
monale. Amb ell vaig aprendre a gaudir buscant el conei-
xement, a que la vida s’ha de viure intensament en totes les 
seves vessants i que es pot ser un fantàstic professional de 
la medicina, sense renunciar a cap experiència enriquidora. 

Va patir, catalanista i republicà, una generació marca-
da per el Cop d’Estat del 36, la Guerra Incivil i una dura 
postguerra que li va negar la identitat i el passaport. Amb 
tot aixó i una tuberculosi pulmonar habitual per l’època, va 
viure durant anys, una mena d’exili interior que tant li feia 
esculpir en fusta, magnífiques figures romàniques de Crist 
creu-clavat, com convertir-se, juntament amb el seu mes-
tre, el Dr. Codina-Altés, en els veritables forjadors de la 
Cardiologia a Catalunya.

Un agnòstic com jo, no li podia desitjar a un altre ag-
nòstic com ell que descansés en pau. Tots dos dubtàvem 
que després de aquest enigmàtic i commovedor procés de 
la mort , hi hagués descans o pau , però sí que li voldria 
dir Dr. Pijoan, home sagaç i salaç, que segueixo guardant el 
seu record. 

Dr. Pijoan al cor
Dr. Carles Pons de Beristain

Nebot i Cardiòleg
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El set d’abril de 1976 es van celebrar al COMB 
les primeres eleccions democràtiques. La can-
didatura del Dr. Carles Pijoan va aconseguir 
la majoria de vots en unes eleccions que es re-

corden com a úniques, ja que la participació va ser extraor-
dinària i les “cues sortien al carrer”, com recorda el Dr. Mi-
quel Bruguera, president del COMB entre 1994 i 2010.

Un total de 9.462 de col·legiats va acudir a les urnes per 
escollir entre sis candidatures ben diferents. Finalment va 
guanyar la que portava com a eslògan principal la catalanit-
zació del Col·legi, encapçalada pel Dr. Carles Pijoan.

MEMBRES DE LA JUNTA

Dr. Carles Pijoan President

Dr. Antoni Mirada
Vicepresident 1 (en 1979 va 
assumir la presidència accidental 
per malaltia del Dr. Pijoan)1 2

Dr. Josep Corominas i 
Busqueta Secretari

Dr. Ramon Espasa i 
Oliver Vice-secretari

Dr. Joaquim Ramis I 
Coris Tresorer

Dr. Josep A. Curtó Vocal SOE

Dr. Jordi Mundí Vocal del metges titulars

Dr. Ramon Trias i Rubies Vocal de metges d’exercici lliure

Les iniciatives que van marcar aquest mandat (1976-1982) 
van ser la renovació democràtica, l’adaptació als canvis de 
la transició i la catalanització.

En aquest sentit, la Junta del Dr. Pijoan va instaurar la 
cooficialitat de les dues llengües (català i castellà) i va res-
tablir l’ús del català en les actes. Es va catalanitzar la deno-
minació de la Institució i els rètols de l’edifici, així com la 
titulació i retolació de la revista col·legial i l’edició del carnet 
de col·legiat.

1 https://blogcomb.cat/2010/11/25/34-anys-de-democracia-al-
col%C2%B7legi-de-metges-de-barcelona/

Equip del Servei de Cardiologia de l’Hospital del Sagrat que dirigeix 
el doctor Carles Pijoan de Beristain, assegut i envoltat del seus 
col·laboradors. D’esquerra a dreta, els metges: Nadim Aboudan, 
Feliu Antunez Seguí, Enric Emeterio Reig, Carles Pons de Beristain 
-nebot de Carles Pijoan- i Josep Maria Soler Masana. Amb ells, 
la infemera Mercè i la secretària Maria José. Barcelona, c. 1975. 
[Família Pijoan Rotgé]

DR. MIQUEL BRUGUERA, CRÒNICA D’UNS 
MOMENTS EXCEPCIONALS2 

En aquelles eleccions s’havien presentat cinc candidatures, 
encapçalades per metges destacats, com el cirurgià Miquel 
Molins Benedetti, el ginecòleg Manuel Carreras Roca, el ca-
tedràtic de Ginecologia, Victor Conill, l’apòstol del coope-
rativisme mèdic, el Dr. Josep Espriu Castelló, i l’esmentat 
Carles Pijoan. Van ser unes eleccions renyides i la candi-
datura del doctor Pijoan va ser la que va tenir més vots. El 
Dr. Ramón Trias era llavors un cirurgià destacat. Fill del 
professor Joaquim Trias i Pujol i deixeble del Dr. Joan Puig 
Sureda, era professor titular de cirurgia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i responsable de la cirurgia diges-
tiva de l’Hospital de Sant Pau, on tenia un gran prestigi per 
ser pioner en la cirurgia de la hipertensió portal. La junta 

2 Bruguera M. El Dr. Ramon Trías i Rubiés, un President exemplar del 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Gimbernat, 2012 (**) vol. 58; 227-232. 
http://www.comb.cat/Upload/Documents/6727.PDF

Les primeres eleccions 
democràtiques al Col·legi  
de Metges de Barcelona1

Comité de Redacció dels Annals del Sagrat Cor

https://blogcomb.cat/2010/11/25/34-anys-de-democracia-al-col%C2%B7legi-de-metges-de-barcelona/
https://blogcomb.cat/2010/11/25/34-anys-de-democracia-al-col%C2%B7legi-de-metges-de-barcelona/
http://www.comb.cat/Upload/Documents/6727.PDF
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presidida pel Dr. Pijoan, en la que el doctor Ramón Trias 
era el vocal d’exercici lliure, estava composta per metges 
amb força prestigi professional. Va fer una feina de catala-
nització del Col·legi de Metges de Barcelona molt notable. 
Aquesta junta va tenir una projecció social i dins de la pro-
fessió considerable, ja que membres molt destacats, com 
els Drs. Ramon Espasa i Nolasc Acarín, van tenir un paper 
determinant en la confecció del mapa sanitari de Catalunya.

L’any 1982, acabat el mandat de la junta del doctor Pi-
joan, hi tornen a haver eleccions al Col·legi de Metges. En 
aquella contesa electoral hi havia dues candidatures en joc: 
la que presidia el doctor Mirada, el vicepresident de la junta 
anterior, i la encapçalada pel doctor Ramón Trias. El doc-
tor Trias, que va guanyar per una majoria considerable i va 
ser president (1982-1994)3. Va morir l’any 2012

EL GAPS4

La creació del GAPS, a l’octubre de 1976, va ser una de les 
primeres decisions que va prendre la Junta del Col·legi de 
Metges de Barcelona presidida per el Dr. Carles Pijoan. 

3 https://www.facebook.com/permalink.php?id=173813755966175&story_
fbid=171916352941284
4 http://www.caps.cat/images/stories/caps/memoria_25anys_asemblea09.
pdf

Aquesta iniciativa volia ser la continuació dels esde-
veniments sanitaris succeïts en anys anteriors a Catalun-
ya, com al setembre del mateix 1976 a Perpinyà la ce-
lebració del Xe Congrés de Metges i Biòlegs de llengua 
catalana, amb la seva importantíssima i novedosa sego-
na ponència “La Funció Social de la Medicina” i més 
tard la cloenda del procés de discussió i participació de 
“L’àmbit d’estructura Sanitària del Congrés de Cultura 
Catalana”. 

Aquests esdeveniments unitaris i d’àmplia repercussió 
en el món sanitari, anaven configurant la sanitat que vo-
líem en la nova democràcia. El GAPS va durar de 1976 
al 1982, amb una Junta nomenada pel Col·legi de Metges 
i constituïda per: Nolasc Acarin. President Josep Martí. 
Secretari Felip Soler Sabaris Jordi Gol Ramon Espasa. 
Fins el seu nomenament com a Conseller de Sanitat Igna-
si Aragó Josep Artigas Helios Pardell Josep Mª Jaen Ra-
mon Bacardí Raimon Bonal. Substituït a l’any per Jesus 
Marcos. 

Posteriorment es varen integrar a la Junta: Joan Clos 
Jacint Reventos Andreu Segura I com a col·laboradors 
i responsables de línees de treball: J.Mª Antó, Elisabet 
Jané, Josep Cuervo, Elisa Seculi, Raimon Belenes, Mercè 
Casas, Elvira Mendez, Ricard Gutierrez, Dolors Capella, 
Gloria Arbonès, J.Mª Casanelles, i portant la secretaria 
del GAPS la Nuria Agell. 

L’Hospital Universitari del Sagrat Cor conjuntament amb el Col·legi de Metges de Barcelona presenta la sessió científica

Dr. Carles Pijoan de Beristain 
l'home, el cardiòleg, el personatge
Dijous, 2 de juny de 2016. 12 hores
Sala d’actes 7ª planta. Hospital Universitari del Sagrat Cor

En memòria del que va ser Cap de Servei de Cardiologia de l’Hospital del 
Sagrat Cor i President del Col·legi de Metges de Barcelona durant la transició  

Moderador: Dr. Miquel Balcells. Cap de Servei de Neurologia de l’Hospital 
del Sagrat Cor (1974) i Director de l’Hospital del Sagrat Cor (1990-1994)

Inauguració de l’acte. Dra. Noemí Pou i Ribalta,  directora de l’Hospital 
Universitari del Sagrat Cor

“L’Home i el Cardiòleg”. Dr. Pol Pijoan i Rotgé, cardiòleg i fill  
del Dr. Carles Pijoan de Beristain. 

“El Dr. Pijoan en un temps de canvis”. Dr. Antoni Mirada i Canals,  
Vice-President del Col·legi de Metges en la Junta presidida pel Dr. Pijoan 
(1976 al 1982) 

 “El President del Col·legi”. Dr. Miquel Bruguera, president del Col·legi 
de Metges de Barcelona (1994-2010)

Amb la participació dels metges del Servei de Cardiologia del Servei del Dr. Pijoan de Beristain
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