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Al que el gran escriptor castellii deil medieval Don JUANMANUEL
esmentava com característic de il'estat $un país -bons camins, bons albergs,
bons castells- avui caldria afegir-hi nous elements.
El món ha evolucionat en tants d'aspectes, que malgralt que el materialisrne i la tecnica ccrntinuin sent signes ineludibles del nostre temps,
hauira de tenir sempre en c m p t e , en íer aquesta valoraci6 d'un poble, no
ja l'horne que viu en (la seva terra, sinó el (que dóna caracter al que coneixem per la més depurada entitat humana: la Societalt. Avui els mitjans
de comunicació i de coneixemenit posen a l'ordre del dia qualsevol realitat
d'un país. Per que no també l'home?
A l'enurneració "juanmanuelina" hi afegirem, doncs, l'home. Un país
pot fer-se conkixer. i qualificar-se i cakbrar-se, evidentment, pells seus
homes.
1 entre aquests hornes que han donat sentit universal i transcendent a
Espanya, i en aquest cas concret a Catalunya, hi ha en JOANOBIOLS.
Una personalitat com la seva trascendeix el poble; es a ~dir,ll'ultrapassa
sense distinció d'ofici ni nissaga ni rang econbmic, ja que OBIOLSposa la
seva obra i el seu saber a la disposició de t o t h m qui hi aaudia amb el
senyal ail rostre un sofriment morail o d'un hiibit adquirit. Sí, en aquest sentit fou una figura noblement popular. 13s un fet evident que hem pogut
constatar infinitat de vegadas, i pocs dels seus pacients trolbaríem actiiailment que no tinguin el seu nom present al cor i a tla ment.
Les consultes li augmentaven sense parar i l'atabuixaven sense descansar, tant a Baroel~onacom fora dle Barcelona ... d e tot arreul Al rna&eix
temps es dedicava amb assiduitat a la Catedra i a la clínica, a les sessicrns
acadhiques, a les de Cilausttre, Instituts, Congressos i Societats, empenyorat per innumerabiles comissions i obligat a emercir rpresidkncies, ponencies
i representaicions. Apenes es pot conceibre com, encara que estirait els minuts i regatejant (els segons, aconseguia encaixar en les -vint-i-quatre hores
del dia una quantitat tan prrodigiosa de treball mental i de moviment físic,
que haurien basltat per exhaurir deu cervells d e mitjana forca i afeblir deu
organimes d'e raoaable enrobustirnen~t.
-No sé o m t'espaviles, li deia moltes vegades, per fer tot el que fas!
-Mira: fent-hlo tot molt de pressa. He apr&s a viure a gran velocitat
i dormir a singlotades.
Així vivia en veritat, i així volia viure.. . Tots el buscaven, l'envolltaven,
*
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tots li demanaven consells, dicthmens, i a mhs l'invitaven constantment, i
ell, mogut per un altruisme que moltes vegades arribava a I'abnegació,
acceptava complagut passar algunes hores rodejat d'artistes de qualsen~lga
professió, escriptors, poetes, gastrbnoms, ~eriodistes,humanistes, pintors,
etcetera.
Així vivia, així anava desgastant-se la seva vida, a~qaellavida tan plena
d'energies que semblava impossible que arribés a exhaurir-se mai.
1 com tot home de valua, eom tots els que lluiten en el camp de la
ciencia, va tenir adversaris, pero no va deixar enemics. Ell, per da seva part,
tampoc no fou enfemic de aingú, no va coneixer l'odi, ni podia sentir-lo.
Moltes vegaldes li vaig veure perdonar ofenses i oblidar greuges amb una
grandesa &Anima veritablement cristiana, d'on brollaren les virtuts que
esmaltaren la seva vida.
Era un cristih calpdavanter sense fanatisme, i per aquesta condició, malgrat al dolor de la seva mort cap a l'alleugmimeñt, per als seus familliars i
amics sera difícil convencer-se que dins del fet tetric de la mort es pugui
parlar d'esperanca. Només hio podri copsar aui tingui una base cristiana
f e m a , perque Ila mort del just s'anviii-ona de ílum, perque en aquest moment sobre tots els molments cal ajuntar-hi, al tribÜt infinit de la justícia
de D h , l'ailtne tarnbé infinit de la seva misericordia.
1 dic la mort del just penque TOAN OBIOLSho fou en l'aocqtació estriote de la paraula i c m a home de profunda fe. Ens resta 01 consal que
la mort té un poder limitat sloibre P'home, no és ella el1 jutge suprim, no
és més que un escarceller de la seva presó mortal. No di tanca les portes;
al contrari, les hi obre i, en quedar lliure, deixa a la mort el sleu vestit usat,
i sense trobar a faltar aquella lliurea de servatge es llenca joiós vers espais
millors, per trobar en el sí de Déu lels que l'han precedit i esperar d s que
l'han vist marxar.

La seva sobtada desaparició ens va deixar tots submergits en aquella
especie d'estupor dolorós que ens pren el cor sempre que cau sobre el1 el
pes d'una immensa desgracia i ens agafa desprevinguts, i en amibar la
reacció del brollar les llagrimes als ulls i la vteu a (la <ola, virem ccomencar
a adonar-nos 'de tot el que havíem perdut i a valuar la magnitud del desastre produit pel cap bmitail de la godalla que, en segar la seva vida, havia
ferit tot un poble. Varien venir després els tributs d'alabances, homenatges
a la seva memoria, artides necx~olbgics,retrats, semblanoes, episodis, ~comentaris en periodios i revistes científiques, i lloaaces llegides e n diverses
Stocietats i Corporacions. P~s~onalment,
em varen invitar a participar-hi,
pero no vaig vdler acceptar-ho, ni tan sols ser present en cap d'aquestes
manifestacions, ja que l'empremta en deixa buit d'idees, incapaS de coordinar temps i espai. Quina tristm! 1 quins hmitzons tan grisos que no hem
deien res, quin (sol tan brillant que enfiosquia la visió, quines nits sense
son ... Sgbeu el que és perdre més que un germh? Don& és perdre per
sempre l'amic íntim, l'amic que tothom h s i a i gairebé mai no troba. Jo
el vaip, trobar ... 1 el tornaré a cercar, i ailtra vegada el tomaré a trobar
d'aquí a un temps i d'un espai, lquan Déu ho vulgui ...
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Quan el nostre President Mo~sEsBROGGIhem notifica que la Junta
hem donava I'encirrec d'evocar la seva figura, vaig passar un temps en
sislenci abans de contestar-li: "És per mi un gran honor i et don10 les més
sinceres grBcies, ho acoepto ... En aquest moment de reflexió, oom d'un
somni, se m'ha aclarit l'horitzó i l a llum torna a ser brillant m m la seva
miralda, com el seu somriure.. . Sí, ho accepto.. . Ho accepto."
El Dr. Broggi sap de la ineva estima i de l'emotivitat que brolla en mi
quan s'esmenta el nom d'en JOAN, i per aquest motiu hem digué: "Pots
limitar-te solament a la seva trajectbria científica, que la humana ja ha
estat sobradament divulgada". "Molt agrait per tan nolble intenció, pero
~ e r m e t e uque per aquesta vegada no tingui en compte la recomanació. De
la seva brillant tasca científica en parlaré més endevant, de la manera que
mes 'bonament pugui, ates que hem foren necessaries mokes hlores per fer
només un resuhm decent de la seva obra científica."

Ara, pero, entrarem lleugerament en Ila seva obra pedagbgica meditosocial. Les idees que el1 va sostenir en la caitedra, es transfomaren e n fecundes creacions. De fet, no va gaudir d'un moment d e rapas, perquh l'execució seimpre su'cceia la inspiració. OBIOLSsiimbolitzi el triomf d'una mluntat creadora al servei d'una gran intelligbncia, i una entalforada sensibilitat, no reculava davant de cap obstacle, no palanqueiava davant de
cap dubte, no carpitulava davant de qualsevol objecció. Se situava al p d
oposat de la prudencia, de la timidesa o de l'escepticisme científic. Quan
concebia alguna innavació en algun capítol conlcret de la seva especialitat,
era després de haver-la estudiat llargament i, en altres casos, després d'una
illuminació sobtada de l'esperit, es llan~avaa posar-la en marxa sense perdre
ni un moment. Era un home d'acció, més que un horne de pensament, pero
en l'acompliment d'aquesta acció posava al descobert grans pensaments i
ensems grans vmitats científiques i morals.
C m itot home d'acció, no lperdia al temps en interminables ellucubracions,-en esterils po'lemiques C en inútils dGbats doctrinataris. El1 sabia
oositivament que aiornar una obra era debilitar-la, endocmiscar-la o afeb1ir-la. Lluitava \contra el temps i contra els homes, i sempre triomfava del
temps i ~delsh m e s . Mai no articula el verb espmar, sempre va conjugar el
verb realitzar.
Aquí, a la m&, tinlc el seu índex de treballs, ponencies, conferencies i
comunicacions +passen de trescentes- que com podeu cmlprendre no
llegré, pero sí que el deixaré en alquesta Reial Academia, perquh quedi
constanoia de la seva inimitable acbivitat en el c a q de totes les variants
compreses en !la ciencia de 'la psiquiatria.
D'enbre difereats distinlcions, que sobrepassen les noranta, destacarem la de ser membre d'honor de les Soicietats de Psicologia de Franca,
Mhxic, I'erú, Estats Units, Argentina, Portugal, etc., i President de la Federació Mundial de Sooietats de Psiquiatria, o sigui el m a x h guardó a que
pot aspirar un psiquiatra.
La seva lcontribució en dl camp de la psiquiatria intentaré exposar-la
b r e m e n t en apartats, ja que com s e dit és extensíssima.
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1. Referent a la Fenornenologiu. El seu estudi en aquesta especialitat la va dividir en els diferents camps de relacions inteeersonals, com
són sobre la Fenomenologia de la simpatía, segons les idees de SHELER,
a
I'anil~isifenomenolbgic de les característiques del sentiment de culpabilitat, i assenyala el caracter de síntesi en quk intervenen fenbmens d'ordre
afeictiu, vditiu, conceptua~l,tenint en compte el fet de distingir entre sentiment de culpabilitat, innat en l'home lligat a actiltuts religioses i metafísiques, i l'altre ja més elablorat, més extructurat, producte d'un conflicte
que interessa el psicopatbleg, que sempre s'assenta en un repeu inexistent,
i treu en conseqükncia que el sentiment (de culpabilitat es pot considerar
fins a cert punt com a antagbnic dins (del d'inierioritat, ja que el sentit
íntim és tot'alment iopmat; aquesta suposició segueix la línia dfe BACHELARD
i MINSKOROSKA.
2. Referent a la Psicopatologia. Ja s'hi va endinsar, 'en aquest camp
l'any 1943, quan va publica en Meldicina Clínica els estudis ef~echiatssobre
"Relaciones entre alucinaciones auditivas y delirio", i dedueix que una
al.lucinosi auditiva pura inicial, engendra ~posteriormentun deliri de caracter persecutod, cada vegada rnés sistematitzat.
En el Congrés Internacional dce Psiquiatria de París eJ. 1950, i en el
també Internacional de Psicoterapia d e Viena el 1961, posa (de manifest
els canvis que es produiren en el camp dle la Psicopatologia gracies a l'ús
precoc (deis psicofarmac~s,que permeten una maior riquesa i finor d'analisi, i {queaixb significa un estímul per asrofundi'r més en la investigació
Psi~copablblgicaclínica.

3. Referent a la Psicoterdpiu. En el Congrés de Psicoterapia celebrat a Zuric I'any 1954 presenta el treball "Transferencia y Encuentro",
que (poiduí una forta polkmica, ates que aquest treball tenia com a fi analitzar eJs matisos de la troballa existencial, i assenyalar llurs diferencies
amb la transferencia psicoanalítica. La troballa, ens diu, 6s una rela~ió
dual, en la qual el metge i el packnt intervenen e n tant que són hssers humans amb una cdrrega efectiva exactclrnent igual, prescindint de les dife-

rents situacions entre ambdós personatges envers la transf&&ncia psicoanalática, aquesta condicionada pel lloc i ipredominant en ella abans que
que ho
res la ~elacióprfofessional,en contra de la posieió de BINGSVANGER
conoebeix tot com una investigaoió científica dirigida cap a la totalitat del
ser huma; en mealitat, ens diu, li preocupa més la malalbia psíquica !que el
ser h m a .
En eil Oongrés Internacional de "Arte Psicopatológico", celebrat a Anvers Pany 1962, presenta el treball "Psicoterapia en el Arte". Hi fa un estudi sobre il'expressió grafica i la seva validesa en diagnbstics sistematics,
i ldescriu el que el1 anomena "Acció centrípeta", que vol significar que el
contingut extexioritzat a través del grafisme 6s lliure del seu origen i actua
m m un autentic cos estrany len les seves nelaaions arnb l'artista, i que l'impaote que pot produir sobre tots els altres espsctadors també poit reditzarse sobre el mateix autor creant d'aquesta manera una nova inñu&ncia que
moltes vegades actua d u n a fonma totalment diferent i adquirint així, afi~ma, un poder terapeutic nou que pot ~avaluia~~se,
analitzar-se, i Adhuc a
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vegades, canalitzar-s'e. En el "Congrés d'Art Psicolbgic" de Catinia el
1960, i en el 11 Congrés Internacional sobre Expressió Plistica, de Boldnia
el 1963, presenta unes ponencies sobre "El dibuix en el transcurs dels trastorns psíquics", que reafirmaven la seva opinió sota aquest prisma tan
personad.

4. Referent a Psiquiatria Infantil. En aquesta superespecialitat trobem en la seva
''Técni~aspsicoteráp~casusadas en la Infancia",
presentada al 1V Congrés Nacional de Neurops:quiatriaY', que despr6s
d'aoceptar els concebimeats terapeutics ~'ANNA
FREUD,
passaba a descriure
les noves tbcniques que es dividien en repressives i ~ o ~ ~ ~ r e s s iEntre
v ~ e slas
.
prifmeresisitua ia suggestió, la hipnosi i la persuasió,
desaconsella per
creurie-les cont~aproduen~ts.
En canvi creu amb f e G s a en la segona, o
sigui la icomprensiva, principalment en Ila tecnica introduida per MELANIA
KLEIN,de fer jugar al nen i que el1 mateix esculli les joguines d'entre una
pilera no seleccionada; a través d'aquesta sele~cciói de ;la seva actuació,
comsnca l'anilisi del seu cornportament i de les seves veaoci~ons.OORIOLS
oreu que aquest mitji permst establir r-idament un lligam amb la vida
emocional del nen, i s'aconsegueix en poc temps tenir una relació efectiva
important entre el1 i el psicoterapeuta.
Junt amb MONTSERRAT
VALLE,preslenti en la Reunió Nacional de la
Societat de Neuropsiquiatria un treball original de gran ressonincia, la
temarica dled qval s'estenia sobre "Exploración de la efectividad infantil
por medio del CAT". El CAT, com molts de vosaltres sabeu, és un excellent test de projecció, molt ben aocleptat pels nens, que ha aportat serveis
d coneixement dels piobiernes infantils i del desenvolupament 'de la personallitat.
També és obra seva l'adaptació espanyola del llibrte de SPOCK"Tu
hijo", dedicait a la diwlgació de conceptes bisics de psicologia evol~itiva.

5. Referent a Terapeutica. Ja el 1948, junt amib el seu mestre proSARRÓ,publiquen tr'eballs sobre tecniques i indicacions de
fessor RAMON
l'slectronarcosi, sobre electroxocs, insu'linoteripia; el 1953 dona a coneixer
llurs ewperi&ncies sobre la introduwió de a'anhídric ca~bdnicen la terapbatica de les neurosis seguint la tecnica de MEDUNA,
i amb PUIGMUSET
presenta, al 11 Congrés de Neuro Psiquiatri'a de Vdencia, els resultats obtinguts amb el suocino~dinitrilosobre ells estats depilessius. Va ésser el primer del món a utiilitzar la clorpromacina, i dlelmostri dls resultats obtinguts len un col.loqzii celebrat a París l'any 1956. També és seu el primer
treball ~ a r e g u at Espanya sobre meprobamats, que el publica conjuntament m b el Dr. SARRÓBURBANO
en la revista "Medicina Clínica" l'any
1957. Així mateix presenta en diferents dates ltreballs experimentails, molts
d'ells per primer cop, sobre halopeilidol, imipramina, azacidonol, reserpina,
de les hidraoides de l'icid isonicotínic, de la premoline magnesum, i del
NAT, que va presentar com una droga d'acció sobre les esquizofrenies.
6. Referent a Higiene Mental. Va promocionar un extens treball de
difusió i de divulgació. Cornencat durant les "Setmanes .d'Higi,ene M1entail"
que tingueren Iloc a Barcelona, sota la presidencia del Dr. RAMON
SARR~
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BURBANO,
OBIOLSva intervenir, en conferencies, taules rodones, col.loquis
i organització, de la quai va ésser l'inima.
Tots els temes propis $Higiene Mental va abordar-110ssuccessivament:
higiene mental escolar, higiene mental de la família, higiene de les collectivitats, el problema del Ileure, higiene mental i religió, etc. També puc
afirmar que va ésser el primer a descriure l'aparicbó de neuritis retrobuIbar
per l'aplicació desmesurada de les hidrazides de l'hcid isonicotínic; contribueix eficacment a l'estudi dal dehri esquizofrenic, que intenta posar
en relació de comprensi6 genetica amb la biografia anterior del pacient,
sobre
amb la qual cosa es paraposaba una revisió del postulat de JASPERS
la comprensibilitat. 1 més endavant l'ús de les tkcniques de con'dicionament
segons una modificació del mktode ~'EYSENCK
per al tractament del hornosexual.. .
Aconsella; per últim, que la tasca que ha d'acomplir la psiquiatria de
cara a l futux és trencar d'una velgada els seus lligams amb la filosofia i
amb les es~ec'ulacionsi esperar eil seu desenvolupament en la Hsilca, la bioquímica, la biologia cellular, la neurofisiologia, la psicofarmacol~ogiai la
genetica. Creia i defensava, doncs, (que el futur de la psiquiatria era convertir-(la en psiquiatria científica, i que eil futur de la psiquiatria científica
era agrupar-se i integrar-se dintre de la biologia.
Més, molt'més, se'n podi7ia dir, p r o el ternps s'ha acabat.. .
La grandesa del seu saber agermanat en aquel1 sentiment essenciail,
omplia de modestia eds seus fets, els seus treballs i Jes seves inves~tigacions,
a les quals impaimia el segell d'un art inimitab'le. Gracies a ell, quan li
faltaren clarícies per formar un judíci actuaba sempre per inspiració; que
cercaba i trlobava, mentre giraba una a una les pagines d e la partitura que
desglossaba al piiino el gran amor que omplia tota la seva vida, de nom
MAMAi de cognolm LLANDRICH.

