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La tribuna

Maternologia i puericultura
aternologia:
el diccionari
de medicina
em diu que
és el «con-

junt de coneixements rela-
tius a la higiene fisiològica i
patològica de la materni-

tat». Però en buscar una definició més senzi-
lla m’adono que la condició de mare és im-
possible d’entendre des de la perspectiva
masculina, i llavors estic obligat a posar-me
dempeus i agafar respectuosa distància, i
abaixo el cap en senyal d’homenatge a la
condició superlativa que va donar-me la vi-
da. Cal acceptar les pròpies limitacions(i les
limitacions institucionals).

Hi va haver un Institut Provincial de Ma-
ternologia i un Institut Provincial de Pueri-
cultura. Amb aquesta denominació van te-
nir vida efímera (quina vida no ho és?), pe-
ro això no obstant van contribuir a establir
el punt d’inflexió entre el concepte tradicio-
nal d’hospital, i el concepte modern, que fo-
namenta l’activitat hospitalària sobre valors
científics, sobre valors humans i sobre va-
lors de servei. No és necessari que un hospi-
tal ho tingui tot (només ho tenen els hospi-
tals de referència), però sí ha de tenir el que
la majoria de la població necessita, i una co-
municació fluida amb l’hospital de referèn-
cia.

Per fer-se una idea de com eren abans els
hospitals, cal recordar que Pere el Cerimo-
niós, en 1337, ordenà que els metges de Bar-
celona visitessin gratuïtament, i en torns
setmanals, els malalts dels hospitals de la
ciutat. És a dir, que no els visitava ningú,
que va caldre una disposició d’obligat com-
pliment per aconseguir que els malalts dels
hospitals rebessin atenció mèdica. La situa-
ció dels hospitals no va canviar gaire fins
ben entrat el segle XX: van continuar com
un «espai per a la reclusió de leprosos, boigs
i empestats» i eren una «escandalosa exhibi-

ció de misèria», segons apunten Oriol Ca-
sassas i Joaquim Ramis al magnífic llibre
Metges de nens: cent anys de pediatria a
Catalunya.

«S’hi veuen malalts entre els pobres, po-
bres malalts i malalts pobres que, capbaixos
i colltorts, se’n tornen després d’haver-se’ls
dit: germà, germana, tampoc avui no hi ha
un llit per a vós.» Tal vegada algú pensarà
que aquestes paraules fan referència a
temps força passats, però d’això no fa gaire.
Són paraules del doctor Higini Sicart i Soler,
dites al Primer Congrés de Metges de Llen-
gua Catalana (1913) i fan referència a dos
hospitals prestigiosos: Sant Pau i Clínic, a
Barcelona, que avui són de referència. El
pròxim Congrés de Metges de Llengua Ca-

talana serà al 2010, a Ciutadella de Menor-
ca.

En temps de posguerra, a Barcelona ha-
via quatre serveis importants de pediatria:
el de l’Hospital Clínic, el de l’Hospital de
Sant Pau, el de l’Hospital Municipal d’Infec-
ciosos, i la Casa de Maternitat. Sobre la Casa
de Maternitat deia la setmana passada que
hi havia estat, a la cerimònia de presentació
del nou programa de l’infant sa de Catalun-
ya. És un recinte gegantí i magnífic, pave-
llons que viuen a un jardí d’arbres centena-
ris i records immortals. Aquesta casa ha es-
tat llar per a molts: va arribar a tenir fins a
mil fiets acollits.

En 1955, la secció d’infància de la Casa de
Maternitat va passar a denominar-se Insti-

tut Provincial de Puericultura. La secció de
parts va rebre la denominació d’Institut Pro-
vincial de Maternologia, i com a director en
va quedar un metge que després seria força
conegut: Santiago Dexeus.

L’Institut de Puericultura fonamentava
les activitats en tres aspectes, que eren deci-
sius per a la vida dels fiets acollits: 1. Racio-
nalització de la dieta (promoció de la lactàn-
cia materna i administració de llets mater-
nitzades com ara la llet càlcica o
l’albuminosa); 2. Lluita contra les infeccions
(aïllament del pacient contagiós i atenció
preferent a les vacunes); i 3. Procurar el co-
rrecte desenvolupament psicomotriu dels
fiets acollits, tot augmentant els estímuls
sensorials i socials amb sortides al camp i a
la ciutat, i reduir en conseqüència la durada
de les estàncies hospitalàries (i, per tant, po-
der oferir atenció a més fiets).

S’ha de mencionar un metge que, dedicat
a la infància, va fer molta cosa mitjançant la
puericultura: Josep Roig i Raventós (1883-
1966). Inquiet, i amb la dèria d’escriure co-
ses per tal que tothom en sàpiga, va fundar
una institució de nom eloqüent: Lluita con-
tra la Mortalitat Infantil. Va promoure l’ús
de la llet càlcica per als infants. I va escriure
nombrosos articles i novel·les, i un llibre que
es va reeditar nombroses vegades: Nocions
de puericultura.

A Menorca hi havia la Gota de Llet.
D’aquesta nobilíssima institució, però, no en
diré res de moment: em reservo per a quan
pugui reunir tota la informació que busco.
És que el fet de viure fora, encara que sigui
momentàniament i per raons d’estudi, com-
plica la dèria d’escriure coses, una dèria de
vegades penalitzada però sempre premiada
amb la il·lusió de saber-se una mica, tan sols
una mica, necessari. Encara que faci cara de
fiet enfadat perquè algú m’ha llevat un xu-
met que, tard o d’hora, hauria deixat tot sol.

(*) Metge.

M
Jorge Bello (*)

Tres en raya
 � ¿Es positivo para nuestras Islas que Govern y Ajuntament de Palma persigan a las compañías aéreas de bajo
coste?
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de
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Un clavo
Bernardo José Mora

Jaime Mayor
Oreja.

amos a ver si lo he entendido.
Resulta que hay compañías aé-
reas que por un billete a Barce-

lona te clavan cien euros, y otras que
se dicen a sí mismas de bajo coste, que
solo te cobran diez pero que cuando
llegas al aeropuerto te sacan otros
diez por cada bulto que lleves. Hasta
aquí bien. Pero... ¿me están diciendo
que estos socialistas que tanto presu-
men de velar por nosotros a quien de
verdad quieren empurar no es a las
compañías que nos soplan los cien
euros?

� Felipe de Borbón, Príncipe
de Asturias y heredero de la
corona española: «Hay que
reconocer y atender a los
que más sufren».

� Elena Salgado,
vicepresidenta segunda del

Gobierno y ministra de
Economía: «Puede que las
cajas deban reforzarse a
medio plazo».

� Mariano Rajoy, presidente
del PP y líder de la
oposición: «Ni Catalunya ni

España se merecen un
presidente que los ha
engañado».

� Jaime Mayor Oreja,
candidato del PP a las
elecciones europeas: «He
visto la crisis en la calle».

El maletazo
Emilio Lubrín

overn y Ayuntamiento deben es-
tar muy agradecidos a las compa-
ñías aéreas de bajo coste porque

traen a Balears más turistas que las tradi-
cionales. Las estadísticas del mes pasado
lo confirman. Pero las instituciones serían
desagradecidas y desleales con los usua-
rios si miraran para otro lado y dejaran
que las compañías camparan a sus anchas
con publicidad engañosa y esa práctica
ilegal de cobrar un complemento por
equipaje no de mano. El maletazo. Alguna
también quería cobrar por usar los servi-
cios.

Por favor
Juanjo de laAsunción

i fuera un inocente ciudadano, y
tuviera que discernir entre el inte-
rés privado (en este caso los bene-

ficios económicos de las aerolíneas de
bajo coste) y el interés público (represen-
tado por el poder autonómico y munici-
pal), me decantaría siempre por el inte-
rés público. Pero después de tantos años
de trabajar para el Estado, y conocer có-
mo gestionan, cómo deciden y ¡cómo
gastan! los poderes públicos, sólo pido
que las ventajas para pasajeros y nego-
cio turístico coincidan sin trabas. Por fa-
vor.

SGV


