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Fa un segle,encara corria una frase, dita de manera altisonant,

que feia :
" Poble que honora els seus fills,a si mateix s'honora".

De tant repetir-les,les frases esdevenen obvietats, topics. Pero

tambe ha estat dit que els topics no s6n altre que la repetici6

de veritats ben solides. No es poc sovint que le s ve r ita t sen s

arriben a traves de frases que,superficialment,pareixen simples

enunciats desgastats en llur sentit.

Heus aqui un poble que honora els seus :ja sigui� un mestre i

sacerdot,ja un religi6s assassinat en e l furor revolucionari,ja

un poet a arrabassat massa aviat per la Mort,o un metge de gran

renom per la ciencia,per la cordialitat,per la projecci6 social.

Josep Cornudella i Capdevila es encara un nom que ressona a

Barcelona: l'Hospital de Sant Pau,l'Academia de Medecina,l'Insti

tut d'Estudis Catalans, el Centre Comarcal Lleidata, conserven la

p e t j a de qui. durant anys hi va tenir relaci6 directa 0 i n d i r e c

ta, en una mostra de vitalitat i de constancia, de tacte i de pro

jecci6 human a veritablement impressionan�.

Al Maresme, a Sant Vicen� de Montalt,terra de la familia de la

seva muller, no tenen sin6 motius d'agraiment per a qui hi funda

elw Patronat de la Vivenda,i es projecta en cultura i oci fins a

la veina Sant Andreu de Llavaneres.

Ni caL dir que a Juneda,la vila que repetidament l'ha honorat

com a fill predilecte,i que avui Ii dedica aquesta Miscel.lania,

la petja del doctor Cornudella hi es perenne i amorosament deixada

tant com ferventment sentida es el seu lloc de naixen�a, ara fa

cent anys. El mateix any que Angel Guimera fa el primer discurs

presidencial a l'Ateneu Barcelones en llengua catalana,la llengua

que defensaria com a patrimoni sagrat Josep Cornudella. Qui ha-



geni de la investigacio cientifica, Louis Pasteur. L'amor a la

via de ser metge de prestigi, neix el mateix any que moria un

practica de la cur a humana del pacient i el patriotisme havien

de marcar el foc interior del junedenc. Les qualitats intel.lec-

t ua ls i el prestigi que des de la seva joventut acumulava la se-

va persona el van projectar
.

en' accions humanitAries , ja

fos en empreses cientifiques 0 en empreses socials , a plena llum

o e� l'obligada i discreta semi-clandestinitat. Amb et temps sell

va veure a tot arreu,. b6 iniciant i realitzant projectes i cam-

panyes a Juneda 0 a Barcelona, 0 b6 presidint alts organismes cien-

tifics 0 formant part de les c6pules corresponents.

Una dil�tada vida de noranta anys li f6u presencia�,en una

envejable i alhora lamentable �lataforma, practicament tot aquest

segle XX que ara acabem ,el segle que va de la tartana algLnl in
terplanetari,del primer g r a ro.cf o n als digitals, de la pesta als

transplantaments,pera; que ha 1mantingut,en linia t�rbola,els

abismes humans.Cornudella va veure dues guerres mundials,la gue-

rra espanyola,dos estatuts d'autanomia i dues dictadures, les

guerres colonia1s, l'empitjorament del tercer mon,la gana,els

genocidis i els milions de deportats i refugiats arreu ,�t ·pLaY\e.ta..
Davant aquest panorama dinamic ,engrescador pe� antibi6tics,

els transplantaments i els progressos gen�tics,desolador per

la viol�ncia i la desestructuracio social, cal reaccionar des

d'unes conviccions profundes, 6s a dir,des d'un�s' fidelitats

arrelades. Cornudella i Capdevila -quins cognoms m6s junedencs I

I

tLKg-�·e. aque s t ac
: conviccions des de mol t aviat : la c i e nc i a en

all6 que t6 d'especulacio i laboratori la va entendre tostemps

com una aportacio que havia de produir resultats practics. Quan

va acabar la carrera,abans de fer especialitzacio va fer medeci-

na general per voluntat pr6pia,perqu� creia que el millor de la



•

professi6 era la practica ,i de la practica la relaci6 metge

�acient; i aquest. Yi�c� es fa visible adhuc en els escrits

cientifics,que tracten mol� mes de les aplicacions que de les

troballes. I es que fou ,com testimonie�· la gran majoria de

treballs de la miscel.lania, un home bolcat enfora,en benefici

dels altres essers humans. Devia contemplar la Humanitat com un

gran exercit de persones que necessitaven totes alguna cosa,i ell,

en la mesura que Li e'l''d possiblL, i me s , feia moure els fils de.
la seva enorme xar�a de connexions cientifiques,patriotiques i

socials per tal d'acomplir el proposit d'ajudar,d'ajudar sempre,

de manera concreta els junedencs,i la gent coneguda, de manera

mes general i indirecta els qui patien danys derivats de persecu-

ci6 politica. Cornudella forma part d .' aquella e n t i t a tj av u i obli

dada i mai publicitzada,que nasque amb el nom de Benefica Minerva)

per protegir i ajudar en forma de subvencions a treball� -que ne-

cessariament havien de ser clandestins 0 de bibliofil-de Carles

Riba,Josep Maria de ,Sagarra, Alexandre Gali,Sebastia Gasch 0

Ferran Soldevila. El doctor Cornudella estava sempre a punt per

s ub r a t l t ar la n.ec...e..-SS'Ltat:· �u.,e la c u l tura catalana no s' afebl is

mes que el que la postguerra l'havia afeblit,al contrari, es re-

forces. Per aixo estigue vinculat al Centre Comarcal Lleidata,
i a Omnium Cultural. Al Centre Comarcal Lleidata col.labora en

" I)
el Butlleti quan encara era Boletin)i J hi filtrava me s d'un t r e -

ball en c at a.La . La t r a j e c t o r i a c.lara. i.. LCftC1La� del doctor

Cornudella e s indiscutible: des d'una primera joventut al pobk
el 1917, "quan co-funda el Com i t e Nacionalista;, Z> �I'\..) el

19l9,col.labora des de Barcelonq a 1 'organitzaci6 dels Jocs

florals a Juneda.
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