
Perfil 

Al Dr. Jordi Sans Sabrafen "in memoriam" 

Antoni Obrador 

El passat dia 9 de desembre de 
2004 va morir a Barcelona el Dr. 
Jordi Sans Sabrafen president de la 
Reial Academia de Medic ina de 
Catalunya. Va èsser un científic res
ponsable que va fer una tasca meri
tòria com a hematòleg i oncòleg 
sense oblidar mai la defensa de la 
cultura catalana. Era una d ' aqüestes 
persones que varen exercir tota la 
vida la dita de que la ciencia no te 
pàtria però eis científ ics sí. És 
important que dediquem unes paraules a recordar la 
seva trajectòria biogràfica per dues raons fonamen-
tals: pels lligams que tenia amb Mallorca i per la 
representado institucional que tenia. El Dr. Jordi 
Sans Sabrafen va passar eis anys d' infancia a 
Mallorca on hi va fer eis primers estudis i d'alesho-
res enea va seguir vinculat a aquesta terra per raons 
familiars, d'amistat i Professionals. Des del mes de 
mare de l'any 2003 era el president de la Reial 
Académica de Medicina de Catalunya que és la ins-
titució més propera a la nostra per raons culturáis, 
històriques i de proximitat geogràfica. Vaig tenir, fa 
un cert temps, la joiosa oportunitat de presentar el 
seu darrer assaig sobre: "L'evolució de l'us del caia-

la en medicina a Catalunya durant el segle XX". 

El Dr. Jordi Sans Sabrafen havia nascut el 28 de 
juny del 1933 i després d'estudiar a la facultat de 
medicina de Barcelona, que va acabar amb premi 
extraordinari, es va seguir formant a la cátedra del 
Dr. Pedro Pons del mateix hospital com be recorda
va en un article dedicat al mestratge d'aquesta f igu
ra que va escriure una pàgina brillant de la medicina 
catalana. Era Doctor en Medicina i Cinigia i va esser 
professor de la Universität de Barcelona. Entre altres 
tasques Professionals podríem citar que va èsser el 
Cap de la Unitat d'Hematología i Oncologia de 
l'Hospital del Sagrat Cor i la darrera feina la va des-
envolupar a l 'Hospital del Mar com a consultor 
sènior. Fou president de la Societat Catalana 
d 'Hematología, i forma part del Comité 

Organitzador del 1 Congrès Nacional 
d'Oncologia Mèdica. Va èsser mem
bre de la Comissió de Medicina i 
Especialitats Relacionades del 
Conseil Cátala de Ciències de la 
Salut, de l'Associació de la Societat 
Espanyola d 'Hematologia i 
Hemoteràpia, de la Societat 
Espanyola de Medicina Interna i de 
la Societat d'Oncologia. Va esser 
també Vice-President de 1'Academia 
de Ciències Mediques de Catalunya i 

membre ben actiu de la Societat Catalana de 
Biologia i va participar en els Congressos de Metges 
i Biòlegs de llengua catalana. L'any 2003 va rebre la 
Creu de Sant Jordi de la Generalität de Catalunya. 
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D'esquerra a dreta, els doctors Antoni Obrador i Alfonso Ballesteros de la Reial 

Academia, la Consellera de Saint Aina Salom, el Dr. Jordi Sans i el Conseller 

d'Educació Damiá Pons, el dia de la presentado del seu llibre "L'evolució de l'ús del 

cátala en medicina a Catalunya durant el segle XX", el passat 8 d'octubre del 2002. 

La producció científica fou ben extensa. Els l l i -
bres que l i donaren mes anomenada foren: "Manual 

de quimioterapia antineoplásica" i "Hematología 

clínica", que s'ha convertit en llibre de text a moites 
facultáis universitaires i fou també coautor de vint- i -
sis llibres mes. Publica mes de dos-cents treballs a 
revistes del país i estrangeres. A mes deis aspectes 
sobre l'activitat professional va publicar diferents 
articles sobre ética i alguns especialment referits a la 
mort sense oblidar les responsabilitats del món des-
envolupat en relació ais pa'ísos del tercer món. Un 
d'aquests articles acabava amb una reflexió sobre la 
injusticia que suposa que la investigació i el desen-
volupament de la salut continua centrada en els pro
blèmes de només el 10% de la població mes rica 
quan només el 10% deis recursos économies globals 
es dedica al 90% restant de la població mundial. 

Una bona part de les énergies les va dedicar a la 
defensa de llengua catalana com a llengua d'expres-
sió médica. L'assaig que va publicar l'any 2002 era 
un estudi sobre l 'evolució del cátala medie i les pers
pectives de futur. M'agradaría recordar que a la pre
sentado d'aquest ll ibre feta a la Reial Academia de 
Medicina de les Ules Balears vaig apuntar "Com és 
obvi, difíci lment es pot separar la trajectória del cáta
la científic o concretament medie de la situació del 
cátala com a llengua d'un poblé. Pero hi ha una 
característica que potser és mes específica de la pro-

fessió médica. Possiblement els metges han estat els 
Professionals catalans amb mes consciéncia lingüís
tica i que han aportat unes obres que, em sembla, no 
existeixen en altres professions, com el diccionari 
medie Corachan l'any 1936 i, mes recentment, el 
monumental diccionari encielopédie de medicina. La 
rao d'aquest fet no sé si s'ha estudiat, pero m'atrevi-
ria a apuntar que l'exercici de la medicina ha de 
comportar, per forca i encara que només es tengui un 
mínim de Sensibilität, una preocupació per la parau-
la com a eina de comunicació de patiments i vivén-
cies entre les persones. En les reflexions fináis del 
llibre que he tengut l 'honor de presentar-vos podem 
llegir: "L'ús del cátala en la nostra societat es va 

desenvolupant entre l'escassa estima que molts ciu-

tadans seilten per la seva propia llengua, entre l 'ab

dicado lingüística d'una part significativa de la 

classe dirigent i entre la indiferencia d'una propor-

ció valorable de les generacions mes joves". 

Amb el Dr. Jordi Sans Sabrafen hem perdut una 
persona entranyable, un ciutada exemplar i un metge 
admirable. Amb aquesta nota, a mes del record sen
tit, també volem enviar el condol a tota la famil ia. 
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