Josep Danón Bretos (Barcelona, 19.12.1927-29.09.2022) va ser
Doctor en Medicina, professor titular d'Història de la Medicina a la
Universitat Autònoma de Barcelona i responsable de la Fundació
Uriach 1838, des de l’any 1969, en que es va crear el Centre de
Documentació d’Història de la Medicina, precursor d’aquesta, fins el
2010.
Durant els anys que va exercir de responsable de la Fundació Uriach
va ser també un dels fundadors i director de la revista “Medicina i
Història” i un dels organitzadors del Premi Uriach d'Història de la
Medicina, que es va atorgar per primera vegada el 1970.
Va ser autor de molts llibres i articles sobre el Hospital de la Santa
Creu de Barcelona (tesi doctoral) i d’articles relatius a l'educació
mèdica a Catalunya així com de la història de la medicina.
Va ser alumne de l’Institut Jaume Balmes. Així, li va tocar viure la
Guerra Civil a l’institut mentre va estar al Palau Muntaner al carrer
Mallorca i va acabar el batxillerat al nou edifici de Pau Claris. Mentre
era estudiant va fer de voluntari a la biblioteca i, segurament en
aquell moment, li va néixer l’estima pels llibres i la seva vocació
d’historiador.
Ens ha deixat un tresor, la seva primera obra de recerca, que li va
encarregar un dels directors que va estar més temps al càrrec,
Celestino Chinchilla. La va escriure en menys de dos anys, en format
quartilla i amb paper carbó per fer-ne dos exemplars (un per a ell i un
altre per l’Institut): Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de
Barelona-Instituto Nacional de Enseñanza Media Jaime Balmes. (18451945) Barcelona, abril de 1947. És sense cap mena de dubte la
història més ben documentada del primer segle del Jaume Balmes.
També durant molts anys va ser el metge oficial de l’institut on feia
una revisió anual a tos els alumnes del centre.
En Josep Danón, va ser un mestre, un company del Jaume Balmes i
també era amic de tots amb els que compartia vivències i
coneixements. Per sobre de tot era una bona persona, un savi amable
i receptiu amb tothom. Des del Jaume Balmes sempre et recordarem i
seguirem el teu mestratge.

Vídeo (a partir del min 5): https://vimeo.com/221387113
Llibre: Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de BarelonaInstituto Nacional de Enseñanza Media Jaime Balmes. (1845-1945)
Barcelona, abril de 1947.

