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LA UNIVERSITAT DE BARCELONA AUTÒNOMA I LA FACULTAT DE 
MEDICINA 
 
 
 
Presentació: 
 
L’any 1933 la Universitat de Barcelona va aconseguir un règim especial 
d’estructura i funcionament que li va permetre una autonomia de funcionament 
i organització dels seus estudis. La Facultat de Medicina, mitjançant aquesta 
autonomia, va intentar estructurar la seva activitat recollint el fruit d’uns anys 
d’innovació i recerca en la línia d’altres centres europeus. Els documents que es 
presenten a continuació permeten analitzar la necessitat de la renovació 
universitària (DOCUMENT 1), el paper dels hospitals com a centres docents 
(DOCUMENT 2) i la nova estructura docent d’un curs de fisiologia (DOCUMENT 
3). Tots els documents de treball es presenten sencers, tal i com estan 
publicats al lloc web, però es destaquen els paràgrafs que es consideren adients 
per il·lustrar els aspectes tractats. D’altra banda, les FOTOGRAFIES 1, 2 i 3 
il·lustren part del quadre de professors de la facultat,  un dels hospitals més 
avançats del moment i la revista La Medicina Catalana. 
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DOCUMENT 1: Text de Ferrer Cagigal, “Renovación Universitaria”, Ars 
Medica, any IX, n. 95, agost de 1933. Comentario. 
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Pautes per treballar el Document 1: 
 
En aquest document, el Dr. Ferrer Cagigal fa referència als possibles problemes 
en què es pot trobar el desenvolupament autonòmic. Per què creu que 
l’econòmic és el més important?  
Quin és el principi en què pensa que s’ha de fonamentar l’organització 
col·lectiva? 
Quin paper ha de tenir el personal auxiliar? 
Creu que és necessària una alfabetització científica per iniciar-se en l’estudi de 
la medicina? 
Té autonomia la universitat en la selecció del professorat? 
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DOCUMENT 2: L. Trias de Bes, “La función docente de los hospitales”, 
Ars Medica, any IX, n. 93, maig de 1933. Comentario. 
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Pautes per treballar el Document 2: 
 
El signant d’aquest article és Lluís Trias de Bes (1895-1974), fundador de la 
revista Ars Medica. Busqueu més informació sobre aquest metge. 
 
Tingué relació amb el sistema hospitalari? 
Per què creu que un hospital ha de ser un centre d’investigació científica?  
Quin paper han de tenir els hospitals en la formació dels metges? 
A qui va dirigit el comentari del Dr. Trias de Bes? 
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DOCUMENT 3: Curs de fisiologia humana, 1934 
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En què consisteix una classe magistral?  
Qui la imparteix?  
Quants alumnes poden assistir a aquest tipus de classe? 
Com es subdivideix aquest gran grup d’estudiants en grups més petits i per 
què? 
Hi ha relació entre classes teòriques i aspectes pràctics? 
Quins canvis tenen lloc segons el sistema anterior de fer classes? 
 
 
 
FOTOGRAFIA 1: Orla de la promoció de metges de la Universitat de 
Barcelona de l’any 1928. 
 
 

 
 
Llegiu el peu de la fotografia. Creieu que la nova Facultat de Medicina va poder 
incorporar professorat jove?  
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FOTOGRAFIA 2: L’Hospital de Sant Pau, un centre docent. 
 
 

 
 
 
L’Hospital de Sant Pau fou un centre innovador en medicina. El seu valor 
arquitectònic ha fet que sigui declarat Patrimoni de la Humanitat. Podeu buscar 
informació sobre aquest hospital: l’arquitecte, les característiques hospitalàries, 
les característiques arquitectòniques i la seva funció actual. 
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FOTOGRAFIA 3: Pompeu Fabra. 
 
 

 
 
 

Les revistes científiques en llengua catalana van ser habituals durant aquest 
període. La llengua havia aconseguit una estructura filològica científica gràcies 
a la normativa creada per Pompeu Fabra. Busqueu informació sobre aquest 
personatge. 
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