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L

es diferents activitats que, englobades sota el títol
«Memorial Félix Martí Ibáñez», vam organitzar, com a
membres del Grup de Recerca «Francesc Salvà», al llarg dels
anys 2003 i 2004 (vegeu-ne la relació al final), tenien com a
objectiu principal la recuperació de la figura d’aquest metge
cartagenero, gracienc i new yorker. Aquesta recuperació, però,
no volia quedar limitada en cap cas al nostre estret món professional d’historiadors de la ciència i de la medicina, ni convertir-se en un exercici d’evocació nostàlgica, sinó que volia
aconseguir la recuperació d’un fragment de memòria històrica
amagada, ignorada o menyspreada durant llargues dècades.
Aquesta recuperació, a més, calia projectar-la en tot moment
cap al nostre entorn més proper i aprofitar-la, sense perdre la
voluntat de reivindicació original, per a la reflexió dels nombrosos problemes plantejats en el nostre present i futur més
immediat en el complex univers que es defineix sota l’etiqueta
«salut i societat». El mateix Martí Ibáñez va treballar i reflexionar sempre, sota qualsevol dels seus complexos i (aparentment?) contradictoris perfils, sobre els innumerables aspectes
de la complexa relació entre la societat i la salut. Per això, hem
considerat necessari començar aquest volum amb el qual hem
volgut tancar el nostre «Memorial», amb un breu recorregut
per la biografia de Félix Martí Ibáñez, així com oferir als lec9

tors un recull bibliogràfic de la seua producció i de la que altres
han dedicat a la seua obra.
Nascut a Cartagena el 26 de desembre de 1911, fill del pedagog valencià Félix Martí Alpera, Martí Ibáñez va vindre a
viure a Barcelona quan encara no tenia deu anys i s’instal·là
amb la seua família al barri de Gràcia, al carrer Benet i Mercader, número 15. Va fer el batxillerat a l’Institut General i Tècnic
de Barcelona i, a partir de 1928, va estudiar medicina a la facultat del carrer Casanova, on es va llicenciar el 1933; després, va
anar a Madrid per fer el doctorat (amb una tesi d’història de la
medicina) i va tornar a sa casa de Gràcia a finals de l’any 1934.
Hi va instal·lar el seu consultori, que s’anunciava a la premsa
com el d’un «Médico psicólogo», especialitzat en «Enfermedades nerviosas y mentales. Conflictos espirituales y sexuales».
Martí Ibáñez començà a col·laborar a la revista llibertària
Higia, Revista Mensual d’Higiene i Divulgació Sanitària (19351938), que es publicava a Barcelona. Però sobretot varen ser les
seues quotidianes intervencions, entre 1934 i 1937, a la revista
llibertària valenciana Estudios les que donaren aviat al jove
metge un renom ampli entre anarquistes i simpatitzants del
pensament llibertari. Els seus temes d’interès giraven entorn
de l’eugenèsia i la higiene, la psicologia i la psicoanàlisi, la sexualitat i la reproducció humana, i la història de la medicina,
la filosofia i la cultura.
A més d’aquestes tasques com a metge, va ser el promotor,
junt als companys de l’Associació d’Idealistes Pràctics, del «11
Club», més tard anomenat «Conversa Club», on es debatien
temes d’actualitat cultural amb molts diversos convidats.
L’any 1935, col·laborà a la creació de l’Organització Sanitària
Obrera (OSO), entitat catalana de la Confederació Nacional
del Treball (CNT), que pretenia presentar una alternativa global al sistema d’assistència benèfica liberal imperant a l’època
mitjançant la col·lectivització dels serveis mèdico-sanitaris. A
l’OSO pertanyien vint-i-dos metges, entre generalistes i espe10

cialistes. En acabar l’any 1935, després de set mesos d’activitat,
afirmaven haver assistit més de deu mil malalts, a una mitjana
de seixanta visites diàries, a més d’haver fet nombroses intervencions quirúrgiques al Consultori Central de l’OSO, al carrer Casanova, 33; a més d’aquest lloc, altres generalistes i especialistes passaven consulta en els seus consultoris. A Gràcia,
trobem Martí Ibáñez com a especialista en «malalties nervioses i mentals».
En produir-se l’alçament militar del 18 de juliol de 1936,
Martí Ibáñez es dedicà a treballar de ple com a metge en diferents centres sanitaris, en organitzacions espontànies d’assistència —fins i tot al front— i a oferir la seua veu en nombrosos
actes, mítings i conferències. Amb l’entrada de la CNT al govern de la Generalitat, fou cridat pel conseller García Birlán
com a director general de Sanitat i Assistència Social.
Com a director general dels serveis sanitaris i socials de la
Generalitat, Martí Ibáñez dugué a terme una reorganització de
tots els serveis sanitaris, socialitzant-los en l’àmbit professional i, en l’àmbit assistencial, fent-los servir a una veritable
medicina social i preventiva. Creà un cos de serveis tècnics
amb voluntat de fer-lo efectiu i flexible; reorganitzà els grans
centres hospitalaris i en creà d’altres com ara el «Màxim Gorki» a Santa Coloma, el «Tres Torres» a Sarrià i el «Sergent» a
Horta, a més del Dispensari Central i Preventiu Anti-tuberculós, que el novembre de 1937 havia vacunat ja més de huitanta
mil persones. D’altra banda, dissenyà tota una reorganització
dels serveis psiquiàtrics. Fou també iniciativa seua el projecte
de creació d’un servei d’incineració de cadàvers, que contemplava com a pas previ la consulta de les principals institucions
mèdiques per valorar la conveniència de la mesura. Així mateix, va figurar entre els seus projectes la creació de «liberatoris» per a prostitutes, centres d’informació sexual per a la joventut i un Institut de Ciències Sexuals. Destacà Martí Ibáñez
per l’esforç desenvolupat en les lluites antivenèria, antileprosa,
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antiràbica, antipal·lúdica, antitracomatosa, antireumàtica i
anticancerosa. Per últim, Martí Ibáñez fou l’autor de la legislació sobre interrupció voluntària de l’embaràs, aprovada per
decret de la Generalitat del 25 de desembre de 1936, que va
servir com a base del decret del govern de la República signat
per la ministra Federica Montseny (CNT) i la sots-secretària
Mercedes Maestre (UGT).
A l’estiu de 1938, abandonades les seues responsabilitats
polítiques a la Generalitat després de l’eixida de la CNT del
govern, va anar com a delegat llibertari al Congrés Mundial de
les Joventuts per la Pau, celebrat a Nova York sota la presidència d’Eleanor Roosevelt. En acabar el congrés va recórrer els
Estats Units impartint conferències organitzades per la Solidaritat Internacional Antifeixista i celebrant reunions amb sindicalistes i professors, com ara l’historiador de la medicina alemany Henry Sigerist, exiliat als Estats Units després del triomf
dels nazis al seu país i una figura clau per a entendre la recepció del propi Martí Ibáñez quan, a penes un any més tard,
tornaria al país com a exiliat.
En acabar el viatge americà, Félix Martí tornà a Barcelona i
es va incorporar al front com a comandant del cos de sanitat de
l’aviació militar. Fou ferit al camp de batalla i traslladat a
Barcelona, on va ser operat. Però la situació per als republicans
els darrers mesos del 1938 era ja molt desesperada. Fugint de
les tropes franquistes, Martí Ibáñez va creuar la frontera a peu
i, amagant-se per a evitar els camps de concentració francesos,
va arribar a París, on va aconseguir un bitllet per als Estats
Units. Instal·lat primer a Los Angeles i després a Nova York,
inicià l’any 1939 una nova etapa en la seva vida, en la qual aviat
va destacar com a professor universitari i com a editor d’importants revistes de medicina.
El 1955, en reconeixement de la seva tasca educativa, li fou
atorgada l’Orden de Carlos J. Finlay per l’Academia Nacional
de Ciencias de Cuba, i l’any següent fou nomenat professor i
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director del Departament d’Història de la Medicina al New
York Medical College.
Poc després, va fundar MD Medical News Magazine, la revista cultural adreçada als metges de major impacte a la seua
època, de la qual fou també director en cap. Publicà articles
d’història de la medicina en les més prestigioses revistes mèdiques internacionals, així com contes i petites històries infantils. Va ser membre de les més importants societats europees i
americanes de medicina, història i literatura, i va participar en
multitud de congressos a Europa, Amèrica i, àdhuc, al Japó, on
va impartir nombroses conferències. Dels seus viatges, va deixar imprès un llibre titulat Journey Around Myself, on narra les
experiències viscudes. Va escriure també una tetralogia d’història de la medicina; els dos primers volums —Centaur: Essays
on the History of Medical Ideas i Men, Molds, and History—
van aparèixer el 1958 i tres anys més tard publicà A Prelude to
Medical History, seguida de The Fabric of Medicine. De caire
més literari o assagista, són els seus llibres All the Wonders We
Seek i Ariel: Essays on the Arts on Medical Philosophy. Encara
que, cap al final de la seua vida, va poder tornar en alguna
ocasió a Barcelona, morí a Nova York el 1972. Hi ha constància
que l’any 1998 encara se celebrava un funeral del seu traspàs a
la catedral de Sant Patrici seguit d’un acte commemoratiu a
Tuscan Square.
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Relació d’activitats del Memorial Félix Martí Ibáñez
– 27 de març de 2003: col·locació d’una placa commemorativa a la casa de Félix Martí Ibáñez, carrer de Benet Mercadé, 15.
A càrrec del Taller d’Història de Gràcia i l’Ajuntament de Barcelona.
– 27 de març de 2003: taula rodona amb la participació de
Raquel Álvarez Peláez (CSIC, Madrid), Moisès Broggi (Acadèmia
de Medicina de Catalunya), José Vicente Martí Boscà (Servei Valencià de Salut) i Antonio Rey González (Universitat de València).
Organitzada pel Grup de Recerca «Francesc Salvà» (UAB, CSIC,
UPC) i l’Ajuntament de Barcelona.
– 14 d’abril de 2003: presentació de la proposta de la Junta
de Districte de Gràcia, de l’Ajuntament de Barcelona, per donar el
nom de «Félix Martí Ibáñez» a un Centre d’Atenció Primària a
Gràcia.
– Del 28 d’abril al 9 de maig de 2003: curs de doctorat
«La salut pública en el món contemporani», a càrrec d’Isabel Jiménez Lucena (Universidad de Málaga) i de Jorge Molero Mesa
(Universitat Autònoma de Barcelona). Organitzat pel Grup de
Recerca Consolidat «Francesc Salvà» i el Centre d’Estudis d’Història de les Ciències (UAB).
– 6 de maig de 2003: inauguració de l’exposició «Memorial
Félix Martí Ibáñez (1911-1972)» a la seu municipal del districte de
Gràcia. Oberta fins al 20 de maig. Organitzada pel Taller d’Història de Gràcia.
– 8 de maig de 2003: conferència d’Isabel Jiménez Lucena
«Sanitat i anarquisme a Catalunya durant la II República», a la
seu municipal del districte de Gràcia. Organitzada pel Grup de
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Recerca Consolidat «Francesc Salvà» i el Centre d’Estudis d’Història de les Ciències.
– 30 de maig de 2003: conferència de Richard Cleminson
(Bradford University) «Estudi del discurs científic sobre la sexualitat en l’anarquisme català i valencià, 1900-1939», a la seu de
l’Institut d’Estudis Catalans. Organitzada per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica.
– Del 2 al 5 de juny de 2003: curs de doctorat «La cultura sexual a Catalunya a principis del segle xx: discursos mèdics i populars i la construcció de la sexualitat», a càrrec de
Richard Cleminson. Organitzat pel Grup de Recerca Consolidat «Francesc Salvà» i el Centre d’Estudis d’Història de les
Ciències.
– 2 d’octubre de 2003: inauguració de l’exposició «Memorial Félix Martí Ibáñez (1911-1972)» al Centre Cívic «La Sedeta».
Oberta fins el 24 d’octubre. Organitzada pel Taller d’Història de
Gràcia.
– 9 d’octubre de 2003: conferència de Jorge Molero al Centre Cívic «La Sedeta».
– 14 de gener de 2004: inauguració de l’exposició «Memorial Félix Martí Ibáñez (1911-1972)» a la Residència d’Investigadors, de Barcelona. Oberta fi ns el 6 de febrer. Organitzada
pel Taller d’Història de Gràcia i el Grup de Recerca Consolidat
«Francesc Salvà».
– Del 14 de gener al 6 de febrer de 2004: cicle de conferències «Salut i societat a les portes del segle xxi» a la Residència
d’Investigadors, de Barcelona. Organitzat pel Departament
d’Història de la Ciència de la Institució Milà i Fontanals (CSIC) i
el Grup de Recerca Consolidat «Francesc Salvà».
– 21 de gener de 2004: inauguració de l’exposició «Viatge al
voltant del doctor Martí Ibáñez», a la Sala Permanent de la Biblioteca Valenciana. Oberta fins el 26 de març. Organitzada per
José V. Martí Boscà i Antonio Rey González.
– 21 de gener de 2004: presentació a València del llibre
Antología de textos de Félix Martí Ibáñez, editat per José V. Martí

20

Boscà i Antonio Rey González i publicat per la Biblioteca Valenciana.
– 12 de febrer de 2004: Primer Simpòsium Internacional
«Félix Martí Ibáñez: medicina, història i ideologia», celebrat a
València, a la seu de la Biblioteca Valenciana. Organitzat per José
V. Martí Boscà i Antonio Rey González.
– 23 de febrer de 2004: publicació del llibre Actas del I
Simposium Internacional Félix Martí Ibáñez: medicina, historia e
ideología, editat per José V. Martí Boscà i Antonio Rey González
i publicat per la Biblioteca Valenciana.
– 25 de febrer de 2004: inauguració de l’exposició «Memorial Félix Martí Ibáñez (1911-1972)» a la Sala d’Exposicions de la
UAB, Plaça Cívica del Campus de Bellaterra. Oberta fins el 19 de
març. Organitzada pel Taller d’Història de Gràcia i el Grup de
Recerca Consolidat «Francesc Salvà».
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Retrat de Félix Martí Ibáñez que apareix a la
contracoberta del seu llibre A Prelude to Medical
History (Nova York, MD Publications, 1961).
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Portada del llibre Higiene
sexual, publicat per la
revista llibertària valenciana
Estudios l’any 1936.

Portada de la tesi doctoral de
Félix Martí Ibáñez,
publicada per la Cátedra de
Historia de la Medicina de la
Universidad Complutense de
Madrid l’any 1935.
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Carnet d’estudiant de
Martí Ibáñez per al curs
1928-1929, localitzat per
José V. Martí Boscà i
Antonio Rey a l’Arxiu
de la Universitat de
Barcelona

Portada del número
extraordinari (juliol-agost
de 1936) de la revista Higia,
publicació anarquista
dedicada a la divulgació
sanitària.

24

Félix Martí Ibáñez, tercer per l’esquerra dels asseguts en primera línia, a
la seu de Solidaritat Internacional Antifeixista, a Nova York, durant el
sopar celebrat l’11 de desembre de 1938. Fotografia procedent de l’arxiu
personal de Federico Arcos (Ontario, Canadà), localitzada per José V.
Martí Boscà i Antonio Rey.
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Retrat de Félix Martí Ibáñez a Ohio (EUA). Fotografia
procedent de l’arxiu personal de Federico Arcos (Ontario,
Canadà), localitzada per José V. Martí Boscà i Antonio Rey.

← Invitació a la commemoració del vint-i-sisè aniversari del traspàs de
Félix Martí Ibáñez, celebrada a la catedral de Sant Patrici (Nova York).
Cortesia de Verna Sabelle, arxiu personal de Josefina Barrera Martí,
Barcelona.
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Portada de la novel·la Aventura (València, 1938).

