
ELS NOSTRES MORTS 

RAMON TORRES I CARRERAS 
* 1879 - i' 1951 

El 3 de setembre de 1951 mori a 
Sant Cugat del Vallts lliMustre radibleg 
Ramon Tarres i Carreras, membre pro- 
tector de la S.C.E.H. Havia nascut a 
Aguilar de Segarra I'any 1879. Passi la 
infantesa a Rajadell, on tuprenguC les 
primeres lletres, i cursi el batxillerat a 
Manresa. Després s'orienti cap a j a  Me- 
dicina, i segui e'ls cursos miversitaris 
corn a evtudiant lliure, al mateix temps 
que treballava per a subvenir a la seva 
manutenció i als seus estudis. Llicenciat 
I'any 1904, un pro& ituberculós greu el 
mantingué allunyat una temporada de 
l'exercici de la carrera. Orientat de pri- 
mer cap a la medicina general, sentí ben 
aviat la uurioisitat dels Raigs X, desco- 
berts lQany 1896 i des del 1898 introdults 
a Barcelona gels Drs. C o m s  i Prior, 
gairebé més corn a curiositait fotogrifica 
que no pas com a conquesta científica. El  Dr. Torres i Carreras posi fe en la nova 
ciencia i decidí 'de consagrar-s'hi, la qual casa f h  d'una manera tan intensa, que 
durant trenta anys ha estat el radibleg més important de Catalunya. L'my 1927 fou 
cridat a f,olrmiar part dpun &nit; Internacional per a fixar la mesura d'intensitat dels 
raigs X, fins aleshores determinats d'uma manera empírica. La m,esulra r, fixada pel 
Comitii Internac.iom1, és la que ha servit de, base a la radiologia moderna. 

El Dr. Torres i Carreras dug.uiC a tmme un gran nombre d'investigacims en la 
seva especialitat, d s  resultats de les quals foren exposats en una siirie d'articles, 
precisos i demostratius, publicats en llur majoria damiumt les &gines de ((La Medicina 
Catalana)). En els darrers anys de la seva vida acaronava la idea d'escriure i publicar 
una biografia de Rontgen, el des!cobridor d d s  raigs X. La q o r t  no li permeté de 
realitzar el (bell projecte. 

El  seu deler universalista determini les preferbcies del Dr. Torres i Carreras 
cap a l'ús i la difusió de l'esperanta Bé com a radiibleg, bé com a esperantista, assistí 
en qualitat de ponent e de comuinicant, a nombrosos congressos internacionals. 

L'interiis del Dr. Torres i Carreras vers les qüestions lingüis~tiques i vers la histbria 
de la Medicina el dugué als rengles de la S.C.E.H. Els seus companys i els seus amics 
en servarem un record inesborrable. 
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