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Cerca automàtica
Per a la cerca de paraules concretes cal obrir la finestra de consulta. Cliqueu els binocles o els
desplegables “edit” més “search”, formuleu la petició i apareixerà una llista amb els diferents
punts del document satisfactoris, que al clicar un per un recuperarà el text en el document.

1. IDENTIFICACIÓ
LOCALITZACIÓ
CAT. Barcelona, Biblioteca de Catalunya
TÍTOL
Fons de Ramon Sarró
DATES
Ca. 1900-1993.
VOLUM I SUPORT
Ca. 250 capses.
2. CONTEXT
NOTÍCIA BIOGRÀFICA
Ramon Sarró i Burbano (Barcelona, 1900-1993), psiquiatra, estudià a la
Universitat de Barcelona, on es doctorà el 1931. Interessat per la psicoanàlisi,
feu estades a Viena, on entrà en contacte amb Sigmund Freud i els seus
col·laboradors; des d’aleshores, es va dedicar a la pràctica de la psicoanàlisi
amb criteris antropològics.
En tornar a Barcelona, fou cap clínic de l’Institut Mental de l’Hospital de la
Santa Creu i de l’Institut Frenopàtic de Sant Boi, director de l'Institut Pere Mata
de Reus i del Dispensari Central d'Higiene Mental de Barcelona. Del 1950 fins a
la seva jubilació fou catedràtic de psiquiatria de la facultat de medicina de
Barcelona. Fou president del Primer Congrés Internacional d'Història de la
Medicina Catalana (1970).

HISTÒRIA ARXIVÍSTICA I INGRÉS

En el seu testament, el Ramon Sarró llegava a la Biblioteca de Catalunya la
seva biblioteca i el seu fons personal.
Una part dels llibres reberen un primer tractament a la casa del Dr. Sarró des
dels anys 1990, i han anat ingressant paulatinament a la Biblioteca de
Catalunya; la documentació privada que es trobava enmig dels llibres s’ha anat
enviant a la Secció de Manuscrits. El fons personal, juntament amb una altra
part dels seus llibres, ingressaren a la Biblioteca a finals de juliol de 2007.
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3. CONTINGUT I ESTRUCTURA
ABAST I CONTINGUT
Es tracta d’un fons privat, de tipus personal, que recull documentació generada
i rebuda per Ramon Sarró. Inclou originals i materials de treball de les seves
obres i articles, documentació professional (incloent històries clíniques i
documents produïts pels malalts que va tractar i nombrosa documentació de
congressos), materials docents (lliçons universitàries, participacions a
congressos, exercicis d’alumnes, activitats universitàries), correspondència
rebuda (cartes manuscrites i mecanografiades, targetes postals i material que
acompanyava aquestes cartes) i documentació personal (agendes, carnets,
dietaris, , etc) amb nombroses fotografies.
SISTEMA D’ORGANITZACIÓ
El fons es troba en procés d’ordenació i descripció. Part de la correspondència
va ser ordenada en origen pels familiars del Dr. Sarró.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
ACCÉS
Consulta restringida fins la fi de l’ordenació; contacteu amb els bibliotecaris.
Les històries clíniques no es poden consultar fins que es compleixin els terminis
establerts per les lleis relatives als arxius hospitalaris.
REPRODUCCIÓ
Està subjecta a les normes generals de reproducció de documentació de la
Biblioteca de Catalunya. Cal tenir en compte, en cada cas, les lleis de propietat
intel·lectual i de protecció de la intimitat .
LLENGUA I ESCRIPTURA
Documentació escrita majoritàriament en català i en castellà, abundant
documentació en anglès, francès i alemany.
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES
Alguns documents no estan en bon estat de conservació.
INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ
Quadre de classificació del fons elaborat per Anna Nicolau i Josep Casals,
descripció del fons per Anna Gudayol.

Fons Ramon Sarró. Presentació

3

5. DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
BIBLIOGRAFIA

-

Medio Siglo de Psiquiatria en España. Homenaje al prof. Ramón Sarró
Burbano, coordinador: Pedro Anton. Madrid: Editorial Libro del Año, Grupo
Aran, 1992. (cf. conferència de Miguel Rojo Sierra, p. 307 – 324)

-

J. M. Sánchez Ripollès. Anotacions Midiques (Història de la
Medicina).Tarragona-Reus: Universitat Rovira i Virgili, 1995.

-

F. X Buqueras, J. Miret, D. Parellada i F. X. Buqueras, “La inquietud i amplitud
de mires dels conceptes psicològics i psicopatològics del professor
Sarró:1'Escola Professional de Psiquiatria”, dins Homenatge al prof. Ramon
Sarró Burbano. Societat Catalana d'Història de la Medicina, sessió dia 1. XII.
1993.

-

F. X. Buqueras, “La meva imatge interioritzada del Professor Ramon Sarró
(Sarró en la psiquiatria contemporània”, Acte de Commemoració del Centenari
del Naixement del prof. Ramon Sarró.. Barcelona, 10 de nov. 2000, 'Aula
Ramón y Cajal' de la Facultat de Medicina.

-

J. M. Amenabar Beitia. ”Ramón Sarró, explorador de 1os delirios” . Folia
Neuropsiquiátrica 31 (1996), p. 31 - 33.

-

Ana Valeta. “Trayectoria biopáfico-intelectual de Ramón Sarró”, Anthropos.
Revista de Documentación Científica de la Cultura 69, p. 8 - 13.

-

“Mig segle de la Història de la psicopatologia a través de l’Escola de Barcelona.
Entrevista al Prof. Sarró. Apunts recollits pel doctor Dídac Parellada, Càtedra
de Psiquiatria de la Facultat de Medicina de la Universidad de Barcelona. 1983”
El Médico, (1986), p. 61 - 66.
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