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EDITORIAL

VA DE CENTENARIS

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2014; 139-140

Aquest número de la revista de la RAMC és gairebé 
monogràfic.  Recull les aportacions  que s’han fet entorn 
del 250 aniversari de la ¡nauguració de l’edifici del Reial 
Col·legi de Cirurgia de Barcelona.  

-Hi ha tres aportacions. La primera és de la sessió 
del mes d’octubre de 2014, amb tres intervencions, 
en que es recull el fet.  De les tres aportacions una 
és extraordinària, per l’extensió de l’article, en text 
i en material gràfic i pel que aporta, en  relació a 
alguns aspectes de l’origen de l’edifici  i la distribució 
dels espais, principalment els externs. És a càrrec de 
Raquel Lacuesta. Les altres dues tracten del professorat 
i de la repercussió del Col·legi en la sociologia de 
les professions sanitàries a Catalunya. Calia tractar 
principalment de l’edifici i es fa extensament, situant-
lo a més, dins del context arquitectònic de la ciutat de 
Barcelona en aquell  moment.  Probablement aquest 
número de la revista, (2014, 29 (4), del que se’n fa 
una tirada una mica més llarga, serà consultat durant 
bastants anys pels interessats en el tema. En tot cas hi 
ha algunes aportacions fins ara poc conegudes., o si 
més no que tenien poca difusió. Així en alguns planells 
de l’edifici o de l’entorn urbà.   

-Un segon punt fa referència més directa al titol 
d’aquest editorial.  Una institució tan antiga pot trobar 
facilment referència a algun centenari. Si més no el del 
naixement o mort d’alguns acadèmics, o al contingut de 
les comunicacions de l’arxiu, en els segles XVIII o XIX.  
Però algunes commemoracions són més importants. 
Fins i tot algunes gairebé s’acabalguen. És el que passa 
ara.  L’any 1760 es va crear el  Reial Col·legi de Cirurgia i 
els 250 anys es van recordar en sessions de l’any 2010. 
Hi ha hagué la necessària celebració.  Però l’edifici es va 
bastir bastant depressa, i el 2014 ja estava acabat i va ser 
inaugurat. Això és el que ara recordem amb la solemnitat 
que li pertoca i d’acord amb les nostres possibilitats. 
Probablement la repercussió ciutadana ha estat petita, 
d‘una banda perquè el Reial Col·legi ja va desaparèixer 
fa molts anys, no per mort sinó per transformació, i 
perquè l’Acadèmia, que l’ha substituït en l’ús de l’edifici, 
com gairebé totes les institucions,  té poca presència 

externa. Són per tant dues commemoracions que si bé 
tenen un significat diferent: creació d’una institució, 
inauguració d’un edifici, han anat gairebé juntes en el 
temps: quatre anys, en un record de fa 250 anys.

-Hi hagué una segona sessió, en el mes de novembre, 
en forma de concert, una mica particular, diferent dels 
habituals, en la presentació, adaptada a la sessió,  i en 
la utilització instrumental, a càrrec de Miquel Pujol i 
Grau, músic reconegut, que recollim també en aquest 
número. Un tercer aspecte va ser l’edició d’un segell de 
correus, de la sèrie “Tu Sello”, mostrant el planell de 
l’edifici que es veu de la mà de Pere Virgili en un retrat 
que avui és a la nostra sala de Plens. 

**Però seguim amb els aniversaris. L’any que vé, el 
2015, hem de recordar, i celebrar, un fet que va passar 
fa cent anys: la creació de la primera revista pròpia de 
l’Acadèmia. Va ser l’any 1915, amb el nom de “Anales de 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona”.  
Abans, en el segle XIX, algunes revistes havien estar 
“òrgan de l’Acadèmia”, així  “La Abeja Médica”, després 
“La Abeja Médica Española”, en les dècades de 1840 
i 1850. O més tard, desaparegudes aquelles, i en la 
década de 1860, “El Compilador Médico”. Estava portada 
per Antonio Mendoza, home de molta empenta, 
acadèmic numerari. Va durar quatre anys, de 1865 a 
1869; una crisi interna va fer que es transformés en “La 
Independencia Médica”, portada per  Joan Giné, que en 
va seguir la numeració, però la relació documental en 
portada amb l’Acadèmia ja no hi és tot i que Giné també 
fou acadèmic destacat.  Cal dir que els dos acadèmics, 
els dos catedràtics de cirurgia, col·laboradors durant 
alguns anys i enfrontats altres temporades, tenien un 
caràcter fort i eren capaços de crear anticossos per 
part d’altres  membres de la facultat i de l’Acadèmia. 
Mendoza potser més pel seu carácter i Giné tanmateix 
per les seves opinions més obertes, amb més esperit de 
canvi, més defensa dels estudiants, és a dir el que avui 
en diríem més “progressista”. 

Però la primera revista propia, i que continua fins ara, 
i  dóna principi a la numeració que posem a la primera 
página, és la de 1915, el creador i primer director de 
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la qual va ser el doctor Valentí Carulla i Margenat.    Hi 
haurà doncs commemoració institucional el proper any 
2015. 

I el 2016 caldrà encara recordar el segon centenari 
de la mort d’Antoni Gimbernat, mestre d’anatomia en 
aquesta mateixa aula, i treballant en aquesta taula. Aquí 
tenim el seu bust copresidint l’amfiteatre que porta el 
seu nom. I, a més,  amb molta més volada nacional, el 
setè centenari de la mort de Ramon Llull, que sense ser 
ni exercir com a metge, fou autor de moltes pàgines 
relacionades amb la medicina i és potser la figura més 
important, o amb més repercussió, en la historia de la 
ciència catalana de tots els temps.  L’Acadèmia haurà de 
participar en els actes que es convoquin. 

** A aquests tres centenaris, pràcticament seguits, 
caldrà afegir, en aquest cas amb tota la solemnitat 
institucional, i amb repercussió pública, el record, 
també 250 anys,  de la fundació de la que va ser 
institució mèdica més impotrtant de la Catalunya del 
seu temps, de fet entre el 1770 i el 1843.  Quan es va 
crear, el 1770, no hi havia cap institució col·lectiva de 
medicina a Barcelona. L´unica col·lectiva  estava en el 
camp de l’ensenyament, i l’única escola de medicina 
de Catalunya, facultat universitària, era a Cervera. A 
Barcelona només quedava la cirurgia, que era una 
altra professió.  La situació va durar fins el 1843 en que 
retornà la facultat de medicina, después del tancament 
de Cervera. Aleshores l’Acadèmia va passar, amb 
relativa calma, a la segona posició, en la que va durar 
encara tot el segle XIX. 

--La repercussió d’aquests actes històrics  en la 
dinámica de la revista de la RAMC. 

Les sessions  de caràcter històric solen estar bastant 
equilibrades amb les que són de continguts propis de 
cada secció. Les sessions sí, però els escrits que es 
publiquen no tant. La raó principal és que es lliura una 
proporció més elevada de textos. Els treballs d’història 
són més fàcilment publicables. Sovint en treballs 
d’altres seccions, més directament relacionades amb 
malalts, o amb la ciencia básica, hi ha un conjunt, a 
vegades majoritari, d’imatges en forma de taules, 

passades de pressa, de lletra abundant, petita, poc 
publicable, i poc llegible a la sessió. O bé el presentador 
no ha lliurat el text, tot i que sí el power-point (pp) si 
li demanen. Però amb un “pp” no n’hi ha prou per a 
fer un article correcte.  Un altre tema que ara potser 
no toca, però hi és present, és la quantitat de sigles  
en moltes de les taules, passades sense llegir res,  
sobre tot en referències analítiques, farmacològiques 
o metabòliques, que l’assistent a la sessió no coneix. 
Alguna vegada, si ho pregunta, es pot trobar amb el 
que ja no és sorpresa, que el propi presentador també 
en dubta. 

Tot això ve perquè la revista s’està desviant potser 
una mica massa cap a la banda de la història.  En 
l’organigrama de la Revista de la RAMC ja hi ha dues 
seccions de carácter històric, tot i que amb assignació 
curta de pàgines,  dues per a cada article, la de “Papers 
de l’arxiu”, amb la intenció de posar en valor el contingut 
del nostre material;  i la de “Medicina d’Occitània”,   
amb la intenció de fer conèixer entre nosaltres la vàlua 
(més alta que la de la medicina catalana) de la medicina 
d’un poble veí. Recordem, una vegada més, que l’occità 
solament és llengua oficial, en la seva varietat aranesa,  
a Catalunya.  És doncs una obligació de l’Acadèmia 
treballar per a mantener aquest record i  presència.   
La RAMC té ara dues revistes pròpies, una és la revista 
groga, aquesta de la que estem parlant, que és general 
de tota l’activitat de l’Acadèmia. L’altra és Gimbernat, 
associada en edició amb la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona, que és on es va crear, i com diu 
el seu subtítol, és la “Revista Catalana d’Història de la 
Medicina i de la Ciència”. Per tant els treballs d’Història 
només es publiquen a la revista groga si són curts o fan 
referencia a les sessions de l’Acadèmia o els específics 
del Seminari d’Història de la Medicina.  Quan són massa 
largs, o no tenen a veure amb la nostra Acadèmia, són 
publicats a Gimbernat.  Ambdues revistes, la groga 
(Rev. RAMC) i Gimbernat estan recollides a RACO; amb 
un nombre de consultes prou alt, per a demostrar la 
utilitat de la seva publicació. 

Jacint CORBELLA
Director de la Revista de la RAMC
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Excel·lentíssim senyor President, molt Il·lustres 
Acadèmics, distingits col·legues, apreciats familiars 
i amics. Abans de començar, voldria expressar que és 
per a mi un honor haver estat convidat a ser membre 
corresponent d’aquesta Reial Acadèmia de Medicina, i 
poder participar per primera vegada amb aquest discurs 
d’incorporació davant de tots vostès, i manifestar el 
meu compromís de contribuir en les seves tasques en 
el futur. Moltes gràcies.

Voldria començar assenyalant que els dos 
professionals que hem estat convidats a ser membres 
corresponents de l’Acadèmia aquest any, el Dr Trilla i jo 
mateix, ho farem en la secció quarta d’Higiene i Medicina 
Social. Els dos treballem en l’àrea d’Epidemiologia 
estudiant poblacions, i no pacients concrets. Aquest 
estudi no només té per objectiu millorar la salut de les 
poblacions, sinó també millorar la salut dels individus. 
Per aquest motiu el tema triat per a aquest discurs 
d’ingrés a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
és “L’epidemiologia: Estudiant Poblacions per a Millorar 
la Salut Individual”.

L’epidemiologia

L’Epidemiologia és una disciplina científica que té 
com a objectius fonamentals (1): i) primer, determinar 
la magnitud dels diferents problemes de salut a nivell 
poblacional. Per exemple, conèixer la prevalença o la 
incidència d’una malaltia, per així conèixer quantes 
persones presenten una malaltia en un moment donat, 
o quantes l’han de presentar en un determinat període 
de temps; i, ii) segon, conèixer els determinants o els 
factors que s’associen amb el risc de presentar una 
malaltia, i poder així determinar-ne les causes.

El naixement de l’epidemiologia moderna

Es considera al Dr John Snow (1813-1858) com el 
pare de l’epidemiologia contemporània, per l’estudi dels 
brots de còlera de la ciutat de Londres de l’any 1854 (2). 
En aquell moment, es creia que el còlera es transmetia 
per l’aire, seguint la teoria dels miasmes. El Dr Snow 

va formular la hipòtesi de la transmissió del còlera per 
l’aigua. Durant el brot de còlera, va confeccionar un 
mapa en el qual va assenyalar la localització de les llars 
on s’havia presentat algun cas mortal de la malaltia, i va 
observar que la majoria de les morts havien ocorregut 
en el districte del Soho, concretament en els voltants 
d’el carrer Broad, en aquest carrer hi havia una bomba 
per al subministrament d’aigua potable a la població. 
Aquesta bomba estava gestionada per la companyia 
Southwark & Vauxhall, que recollia l’aigua del riu 
Tàmesi a l’altura del centre de Londres. El Dr Snow va 
convèncer als administradors de Londres de tancar 
aquesta font, perquè estava convençut que era el focus 
de la infecció. Es va tancar la bomba del carrer Broad i 
es va controlar l’epidèmia. Posteriorment, la companyia 
va passar a extreure l’aigua d’una zona riu amunt del 
Tàmesi, sense que es reproduïssin els brots epidèmics 
al reobrir el subministrament d’aigua a la conca. Aquest 
exemple il·lustra com un estudi epidemiològic, a la 
població de Londres, va contribuir a identificar la font de 
la infecció, encara que no l’agent bacteriològic causal, i 
com una mesura de salut pública, com tancar la font i 
posteriorment moure el punt d’extracció de l’aigua, va 
tenir com a efecte el control de l’epidèmia de còlera, i 
així va millorar la salut dels habitants de Londres.

John Snow va presentar un ictus als 45 anys, mentre 
treballava al seu despatx com a metge quatre anys 
després del control de brot, i va morir 6 dies després. 
Aquesta mort posa també de manifest la rellevància que 
estaven començant a tenir un altre grup de malalties: 
les cardiovasculars.

El meu treball es centra en l’estudi de l’epidemiologia 
i la genètica d’aquestes malalties i es fonamenta en el 
treball de moltes persones relacionades amb l’estudi 
REGICOR (Registre Gironí del Cor) que va començar 
la seva marxa en l’any 1978 (3). Per aquest motiu 
utilitzaré el model de les malalties cardiovasculars com 
a exemple de com l’epidemiologia ha permès conèixer 
les causes d’aquestes malalties, dissenyar estratègies 
preventives que van des de la població a l’individu, i 

Ingrés d’Acadèmics corresponents

L’EPIDEMIOLOGIA:  
ESTUDIANT POBLACIONS PER A MILLORAR LA SALUT INDIVIDUAL

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2014; 141-144



142 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 29, número 4, Octubre - Desembre 2014 - ISSN: 1133-32866

com en l’actualitat estem fent un pas més amb l’estudi 
de la genètica de les poblacions .

L’estudi de les malalties cròniques: la recerca de les 
causes de la malaltia cardiovascular

A principis del segle XX, amb el control de les malalties 
infeccioses, gràcies a les mesures d’higiene i la utilització 
dels antibiòtics, sorgeix l’interès d’estudiar les malalties 
cròniques, i entre elles les malalties cardiovasculars, 
que es van convertir en la principal causa de mort a la 
primera meitat del segle XX. L’epidemiologia s’interessa 
per aquest grup de malalties i va començar a estudiar 
la patologia cardiovascular als anys trenta del segle XX, 
com a conseqüència d’aquests canvis observats en les 
causes de mortalitat.

En aquell moment, no es coneixien les causes 
d’aquestes malalties i es creia que eren la conseqüència 
d’un procés biològic irreversible i del destí (4). Un 
grup de professionals de la medicina va creure que, 
si s’identificaven les causes, es podrien dissenyar 
estratègies de prevenció d’aquest grup de malalties. Van 
aconseguir el suport de l’Institut de Salut Nord-americà 
i el 1948 es va posar en marxa l’estudi Framingham. 
Les hipòtesis dels investigadors eren que l’edat, el 
sexe masculí, la hipertensió, hipercolesterolèmia, 
consum de tabac, consum d’alcohol, el sedentarisme, 
l’hipotiroïdisme, l’hematòcrit, el pes, la diabetis 
mellitus i la gota s’associaven amb un major risc de 
malaltia cardiovascular. L’any 1948, 5209 homes i dones 
de 30 a 60 anys van participar de forma voluntària en 
l’estudi. 7 anys després, 37 persones havien presentat 
un infart de miocardi. Aquestes persones tenien majors 
nivells de colesterol i de pressió arterial. En seguiments 
posteriors es va confirmar la rellevància d’aquests 
factors en l’aparició de malalties cardiovasculars i 
també van aparèixer altres com el consum de tabac, la 
falta d’activitat física, la diabetis, etc. Aquests resultats 
també es van observar en altres estudis poblacionals.

Els investigadors de l’estudi Framingham van encunyar 
el terme “factor de risc” (5), que posteriorment s’ha 
definit com un element o una característica mesurable, 
que té una relació causal amb la malaltia, i que 
constitueix un factor predictiu independent i significatiu 
del risc de presentar la malaltia d’interès. Aquest estudi 
continua actiu avui en dia, amb el seguiment de la 
segona i la tercera generació dels participants originals, 
i tant els investigadors de l’estudi, tot el personal de 

l’estudi i, sobretot, els participants mereixen el nostre 
homenatge, per la gran quantitat de coneixements 
generats i per la seva rellevància en la prevenció 
cardiovascular.

La prevenció: des de la població a l’individu.

El descobriment d’aquests “factors de risc” associats 
amb l’aparició de la malaltia va suposar un canvi 
dramàtic en l’exercici de la medicina, que va passar de 
la fatalitat del destí al coneixement de les causes, la 
identificació dels individus amb major risc i finalment, 
la prevenció de la malaltia. 

La prevenció pot utilitzar dues estratègies ben 
diferenciades: poblacional o individual.

i.- l’estratègia poblacional, basada en la idea de 
Geoffrey Rose que l’aproximació preventiva més 
efectiva és desplaçar la distribució dels factors de 
risc cap a l’esquerra (6), ja que les diferències en la 
distribució dels factors de risc entre poblacions són més 
importants que les diferències existents entre individus 
d’una mateixa població. Si coneixem les causes de la 
malaltia, i aquestes causes es poden eradicar totalment 
o parcialment, aquesta eradicació té un gran impacte 
en la salut de la població. Un exemple d’una estratègia 
a nivell poblacional és la legislació sobre el consum de 
tabac als llocs públics de l’any 2006. Analitzant dades de 
l’estudi REGICOR (Registre Gironí del Cor), hem pogut 
quantificar que aquesta llei va tenir com a conseqüència 
una reducció en la incidència d’infart agut de miocardi 
del 11% en la nostra població (7). I demostra com una 
mesura que afecta tota la població té un gran impacte 
sobre la magnitud de la malaltia a nivell poblacional.

ii.- l’estratègia d’alt risc, es fonamenta en la 
identificació d’individus d’alt risc, i en l’establiment de 
mesures preventives intensives per controlar els factors 
que augmenten el risc en aquesta persona, mitjançant 
la modificació d’estils de vida o la utilització de fàrmacs 
si fos necessari. Els investigadors de Framingham van 
ser també pioners en el desenvolupament de models 
predictius per intentar identificar els individus amb major 
probabilitat de presentar la malaltia cardiovascular 
en el futur, van desenvolupar les funcions de risc 
(8). Aquestes funcions es poden adaptar a diferents 
poblacions, com hem fet amb la funció REGICOR (9), i 
són les que utilitzem avui en dia a les nostres consultes 
per decidir la intensitat de les mesures preventives a 
nivell individual. 

Roberto Elosua



143Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 29, número 4, Octubre - Desembre 2014 - ISSN: 1133-32866

Hi ha un debat obert sobre quin tipus d’estratègia de 
prevenció és més eficaç i efectiva a nivell poblacional per 
aconseguir reduir la càrrega de malaltia. Probablement, 
el debat es degui al fet que les dues estratègies són 
vàlides i s’han de combinar per aconseguir aquest 
objectiu comú de la prevenció.

Un pas més enllà: de la població al gen.

En els últims anys hem continuat avançant i 
aprofundint en el coneixement de les causes i 
mecanismes que expliquen les malalties cardiovasculars. 
Un exemple paradigmàtic d’aquest camí ha estat la 
cruïlla de camins i les sinergies entre l’epidemiologia i 
la genètica, dues disciplines molt allunyades però que 
han sabut complementar-se per continuar avançant en 
el coneixement.

Els últims 8 anys hem fet passos ferms en el 
coneixement de les bases genètiques de les malalties 
cardiovasculars més importants: la cardiopatia 
isquèmica i les malalties cerebrovasculars. Actualment 
ja coneixem aproximadament uns 50 gens en els que hi 
ha variants genètiques que determinen la susceptibilitat 
individual a presentar un infart de miocardi (10). Però 
per a què serveix aquest coneixement? I, ¿com pot 
millorar la salut de l’individu i de la població?  

El descobriment de les bases genètiques de 
les malalties cardiovasculars ens està servint per 
conèixer millor els mecanismes relacionats amb el seu 
desenvolupament. La genètica ha ressaltat el paper que 
els lípids, la inflamació i la immunitat tenen en aquest 
procés (10).

També està sent útil per identificar noves dianes 
terapèutiques. L’any 2003 es va identificar que unes 
mutacions en el gen PCSK9 causaven hipercolesterolèmia 
familiar (11). En els anys següents es va descobrir 
que la proteïna PCSK9, que s’expressa sobretot en 
el fetge, s’unia al receptor de les LDL i el destruïa, de 
manera que les cèl·lules hepàtiques no podien captar 
l’LDL circulant per eliminar-ho i els nivells en sang 
augmentaven. Avui ja tenim uns fàrmacs, que estan en 
fase de desenvolupament en assaigs clínics en fase III, 
que han demostrat reduccions molt importants dels 
nivells de colesterol LDL circulant (12) i s’està avaluant 
si també redueixen el risc de presentar esdeveniments 
cardiovasculars clínics.

Finalment, aquest coneixement també pot ser útil en 
alguns subgrups de la població per millorar l’estimació 

del risc cardiovascular i així identificar millor als individus 
que es podrien beneficiar d’una estratègia de prevenció 
més intensiva. Diferents estudis han demostrat que 
la informació genètica pot millorar la classificació en 
categories de risc especialment als individus amb risc 
moderat (13). Nosaltres pensem que la utilització 
d’aquest tipus de proves han de ser realitzades sota la 
sol·licitud d’un professional sanitari amb formació en 
genètica, i sent conscients que en malalties complexes 
com la cardiopatia isquèmica aquestes proves no són 
diagnòstiques, sinó que la seva utilitat és millorar la 
predicció del risc d’emmalaltir en el futur.

Retorn als orígens

Les malalties cardiovasculars continuen sent avui, 
com ho eren en la meitat del segle passat, la principal 
causa de mort, i són responsables d’una gran morbiditat 
en la nostra població. El coneixement generat pels 
estudis epidemiològics ha permès dissenyar estratègies 
de prevenció que estan demostrant ser efectives. 
Però encara queda camí per recórrer en la prevenció 
cardiovascular:

I)- La potenciació d’estratègies poblacionals com po-
drien ser la reducció del contingut de sal i greixos mono 
insaturats dels aliments preparats; l’educació, sobre tot 
en els nens, en estils de vida saludables. En aquestes 
campanyes a nivell poblacional hauríem de ser capaços 
d’utilitzar les mateixes estratègies que ja utilitzen les 
grans companyies per augmentar les seves vendes, 
com són la publicitat, el màrqueting i les xarxes socials.

II)- Potenciar també les estratègies a nivell individual, 
des del sistema sanitari garantint l’equitat i l’accés a 
tota la població, i millorant el control dels factors de 
risc cardiovascular dels nostres pacients. I des del propi 
individu, donant suport també la seva capacitat per 
gestionar i millorar la seva salut.

III)- I finalment, no podem oblidar-nos de promocionar 
i donar suport a la investigació. Sense investigació no hi 
ha progrés i ens queda encara molt camí per recórrer i 
moltes sendes per descobrir.

Agraïments

No voldria acabar sense reconèixer i agrair el mèrit 
de moltes persones i Institucions. En primer lloc, 
voldria agrair a tots els membres de l’estudi REGICOR, 
investigadors, estadístics, personal d’infermeria, 
tècnics de laboratori, personal de suport administratiu 
i logístic per tota la feina feta durant aquests 36 anys 

L’epidemiologia: estudiant poblacions per a millorar la salut individual
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Dr Marrugat, que ha estat el meu mentor, i té tot el 
meu reconeixement i el meu més profund agraïment 
per incorporar-me a aquesta aventura de la recerca 
biomèdica. En segon lloc, a la nostra institució l’IMIM, 
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seu suport al llarg d’aquests anys. Voldria també agrair 
a la meva família, pel seu suport incondicional durant 
tots aquests anys: a la meva família política per tota la 
seva empenta i energia, als meus pares per haver-me 
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Sessions 250è Aniversari de la de la inauguració de l’edifici de la Reial Acadèmia de Medicina  
de Catalunya, antic Col·legi de Cirurgia de Barcelona

ALGUNS ASPECTES SOCIALS I DOCENTS DEL REIAL COL·LEGI  
DE CIRURGIA DE BARCELONA (1760-1843).  
QUÈ VA SIGNIFICAR: LES MILLORES DE NIVELL

Jacint CORBELLA
Acadèmic numerari

Una millora del nivell. 

Aquest edifici on som ara es va construir  en un any 
i mig i en total entre la fundació del Col·legi, el 1760,  
i la inauguració de l’edifici, el 1764, van passar només 
quatre anys. Això vol dir que fa quatre anys (molts hi 
érem) ja vem recordar un 250 aniversari. Moltes coses 
per tant ja es van dir, alguna en més d’un lloc, es van 
escriure i publicar. Hi ha doncs un risc de repetició 
forçosa. Potser alguns no hi eren, altres no ho recordin, 
però alguna cosa es repetirà. En tot cas intentaré fer un 
enfocament diferent, remarcant més alguns aspectes 
socials i de les professions. I també algun comentari 
sobre l’organització de la docència. En conjunt va 
ser una forma d’impuls cap enlaire, d’ascensor pels 
cirurgians en l’aspecte social; de llançadora des del 
punt de vista de la capacitat assistencial i curativa en el 
nostre medi.  En resum doncs dos conceptes: ascensor 
social i llançadora assistencial i, de manera ben clara, 
una millora de nivell.  

Alguns aspectes previs. 

Metges i cirurgians eren coses diferents. No eren 
el mateix “ofici”, ni tenien la mateixa valoració social. 
Sovint, a més, hi havia discussions i algunes baralles. En 
el segle XVIII   aquestes diferències eren molt marcades 
i estaven molt establertes a la nostra societat. A tot 
Europa el metge tenia un cert prestigi, feia molts segles 
que estudiava en universitats, que li donaven un títol. 
Sabia llatí i estava connectat sovint amb les persones 
que regien la societat, en els pobles el batlle i el capellà; 
més enllà amb els caps eclesiàstics i de govern.

Els cirurgians estaven en un altre nivell. No tenien 
ensenyament universitari, es formaven com aprenents 
de l’ofici, junt a un altre cirurgià. Solien fer al mateix 

temps l’activitat de barber, amb botiga oberta. 
Arribaven a més estrats de la societat, però amb menys 
capacitat i poder, perquè hi havia molts llocs que només 
disposaven de cirurgià. 

Amb una visió esquemàtica, en temps anteriors al 
XVIII, i més clarament cap el final de l’Edat Mitjana, 
el metge era una persona una mica més distant, que 
“visitava” el malalt i feia el diagnòstic, sovint genèric,  
el pronòstic, que era molt important, i manava el 
tractament. Aquest tenia dos vessants. D’una banda si 
calia donar medecines, el més sovint d’origen vegetal, 
i se’n cuidava el qui amb el temps va rebre diversos 
noms: herbolari o herborista, especier, apotecari.  És 
el precursor del que després seria farmacèutic. La 
independència en les funcions va venir bastant aviat. 

Si el  tractament requeria una activitat manual 
directa sobre el malalt, per exemple fer una sagnia, 
o posar algun clisteri (enema), ho solia fer el cirurgià. 
Aquest és el que feia de barber. Molt sovint la “botiga”, 
passava de pares a fills i hi havia nissagues de barbers 
i cirurgians, famílies en les que en algunes generacions 
es veia el canvi amb que es troben esmentats en els 
llibres parroquials (que són una de les millors fonts 
d’informació): barber, barber-cirurgià, cirurgià-barber, 
cirurgià.  

Què va significar el Col·legi de Cirurgia? 

Al final una millora important del nivell. En un parell 
de generacions la capacitat assistencial dels cirurgians, 
el seu nivell tècnic, va fer un salt endavant molt 
important. Van assolir el nivell dels metges, quan no els 
superaven. Ja no tenia sentit mantenir-los només com a 
auxiliars, com encarregats de les “feines menors”. 
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L’exigència: disciplina i  exàmens. I ja des del 
començament del Col·legi hi ha un altre fet important.  
Quan hi ha el Col·legi de Cirurgia l’ensenyament canvia. 
El qui vol ser cirurgià ha d’anar-hi, no n’hi ha prou 
en treballar a la botiga del pare o un familiar.  Reben 
formació teòrica, han d’anar a classe, i examinar-se. O 
sigui, per dir-ho en termes d’ara, els seus coneixements 
són avaluats. També han de rebre formació pràctica, 
que si que es pot fer  en establiments de cirurgians que 
poden ser familiarment afins.   No es trenca tot, però hi 
ha un canvi notable.  Abans, si no en venien de família, 
s’anaven a formar amb un cirurgià. Aquest va ser el 
cas de Pere Virgili. El seu pare, pagès ric de Vilallonga 
del Camp, va fer tractes amb un cirurgià de Tarragona, 
Gabriel Riera, perquè li ensenyés al fill.  A més hi ha un 
altre punt que no es pot oblidar: la disciplina. El Col·legi 
es va fundar en teoria per a formar cirurgians per 
l’exèrcit; el de Cadis per a la marina. I si en sobraven, 
o ho deixaven al cap d’un temps podien treballar per 
a la població general. Però en situacions conflictives 
aquesta situació militar reapareixia. Aquesta disciplina 
era clara en la valoració de l’assistència a les activitats 
del Col·legis, principalment les classes.  

Evitar la frustració professional. En el nou sistema 
dels Col·legis, no hi havia un sol mestre que garantia 
la formació, sinó que eren un conjunt de professors, 
i el nivell d’exigència era més alt. Però hi hagué un 
fet important, l’aprofitament del qui no tenia prou 
èxit en l’estudi.  Els qui no seguien no quedaven fora 
directament, sinó que podien obtenir una qualificació 
intermèdia, que tenia una sortida professional, els 
permetia exercir la cirurgia, en un nivell diferent. La 
diferència estava en el nombre d’exàmens que havien 
aprovat. Així hi hagué cirurgians d’un examen (que 
eren els que podien fer sagnies), i de dos, cinc i nou 
exàmens, que podien exercir en pobles segons el 
nombre d’habitants. A les ciutats grans de Catalunya hi 
anaven els de nou exàmens. També se’ls deia cirurgians 
romancistes o llatins segons el nombre d’exàmens 
superats. Però en tot cas no eren metges, i per tant no 
podien fer la feina d’aquests. Aquesta sortida, en forma 
de titulació d’un altre nivell, però permeten algun tipus 
d’exercici, va quedar fora de l’organització universitària. 
O s’acabava la carrera o no s’era res.  

Cal dir però que alguna vegada s’ha tingut en compte 
en un ambient diferent, i precisament en aquesta 
acadèmia. Un candidat tenia una carrera (veterinària) i 
a més fa constar en els seus mèrits que li falten només 

dues assignatures per acabar medicina i una sola per 
acabar filosofia i lletres. El segon candidat tenia també 
el títol de veterinari i a més el de metge. La plaça era 
per a la secció de veterinària, creada recentment. La 
comissió que va avaluar els candidats va proposar en 
primer lloc el que tenia, a més a més,  les dues carreres 
inacabades, sobre el que tenia dues titulacions. I així 
fou elegit l’any 1894. El nou acadèmic era Ramon Turró 
i Dardé.

La situació universitària peculiar de Catalunya va tenir 
un efecte important des del punt de vista professional. 
S’havien suprimit les universitats i només quedava la de 
Cervera. Hi havia facultat de medicina, l’única del país, 
però amb un nivell molt baix. Els professors solien ser 
metges sortits dels pobles dels voltants; i de malalts 
gairebé no n’hi havia. Poc podien aprendre.  Al cap dels 
anys es veié que algunes matèries, com l’anatomia, 
amb un mínim ensenyament pràctic només es podien 
fer a Barcelona, i Cervera va començar a perdre la poca 
força que tenia. 

L’ascensor social. Tots metges.

 Per altra banda els mateixos estudiants de cirurgia 
volien ser també metges, perquè ja  n’aprenien 
coneixements,  i es va aconseguir que es dotessin 
càtedres de Clínica  a Barcelona. No es van posar en 
el Col·legi sinó que es va encarregar l’ensenyament a 
l’Acadèmia de Medicina, de la que alguns membres 
eren metges de la santa Creu. Els dos primers 
professors varen ser Francesc Salvà i Campillo i Vicenç 
Mitjavila i Fisonell. Després seguiren Carles Noguer i 
Francesc Piguillem.  Així va resultar que els estudiants 
de Barcelona podien fer-se cirurgians i a més metges. 
Però els estudiants de Cervera només eren metges i no 
cirurgians. 

En molts llocs, però a Barcelona també, es van 
adoptar posicions que, vist el final, no calien, perquè 
estaven contra el corrent del temps i del que va passar. 
En refereixo a l’expressió d’una visceralitat “gremialista”. 
En una inauguració de curs del Col·legi de Cirurgia, 
Domènec Vidal, que era professor, va fer un atac directe 
i violent contra els metges.  Per altra banda Francesc 
Salvà i Campillo, el metge de més prestigi a Catalunya en 
el seu temps, i savi de bon nivell en altres camps, tenia 
una “mania”, que ara es veu que era excessiva contra 
els cirurgians. Això són anècdotes, però el discurs de 
Domènec Vidal va ser pronunciat fa uns dos-cents vint 
anys, en aquesta mateixa aula on som ara. 

Jacint Corbella
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També cal dir, i ben be de passada, que si bé al cap 
d’alguns anys el títol que es donava als estudiants va 
ser el de “llicenciat en medicina i cirurgia”, i això ha 
estat vigent fins fa no massa, en plans més recent, 
que afecten als més joves, i després d’haver acabar els 
estudis la majoria dels metges que estem aquí, s’ha 
passat a un títol de “llicenciat en medicina”, només en 
medicina. La cirurgia és el nom genèric d’algunes de les 
especialitats.  I més variació encara ha estat l’adaptació 
a la terminologia europea, amb el que és conegut com 
a pla Bolonya, en que es parla de “grau”.  Però això és 
desviar-se massa del tema pel que estem convocats 
avui. 

L’ascensor assistencial i científic. 

Una conseqüència directa de la creació dels Col·legis 
de Cirurgia, començant pel de Cadis el 1748, és la 
influència que va tenir en la millora del nivell científic 
de la medicina, de la sanitat a Catalunya, i del paper 
dels cirurgians catalans a la resta de l’estat o del regne.  
El de Cadis fou fundat i dirigit per un català, Pere Virgili, 
home d’una visió excepcional, i que li va sortir bé. Es 
va voltar de persones de la seva confiança personal, 
però també de vàlua, si més no a nivell  de l’època.  
Algun era famíliar, i la majoria catalans.  Quan el 1760 

va passar al Col·legi de Barcelona, es repeteix el mateix 
programa. I es porta gent de Cadis a Barcelona, entre 
ells Gimbernat. 

Quan més tard, mort ja Virgili, es crea el Col·legi de 
Madrid, passa altra vegada el mateix. Antoni Gimbernat 
i Marià Rives són encarregats del projecte i el transvasa-
ment de cirurgians catalans a  Madrid va repetir el que 
havia passat amb el de Cadis a Barcelona un quart de 
segle abans. Hi hagué un moment en que els cirurgians 
catalans dominaven pràcticament els llocs importants 
de la cirurgia a tot el regne. En el cas dels metges no 
fou tan clar, tot i la importància de Masdevall en l’últim 
temps de Carles III i el regnat de Carles IV, o d’Antoni 
Cibat en el del rei Josep.  També hi hagué professors 
catalans, més aviat pocs,  en els Col·legis de Cirurgia de 
Pamplona (Salvà Munar, Faura), de Burgos, estudiats 
per López Gómez, o de Santiago (Francesc Vendrell de 
Pedralbes). 

Bé gràcies per la seva atenció. He intentat no dir el 
mateix i poder publicar-ho sense fer un refregit. I per-
metin-me que acabi de la mateixa manera que va aca-
bar, potser una mica amb sorpresa, una lectura de la 
memòria inaugural de curs en temps de la República, 
feta pel secretari, aleshores perpetu però que va dimitir 
aviat, el doctor Wifred Coroleu. Va dir “I prou”.  

Alguns aspectes socials i docents del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1843). Que va significar: les millores de nivell
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Un edifici inèdit per a una funció científica

Permeteu-me que comenci amb una cita de 
l’arquitecte Cèsar Martinell, autor del primer tractat 
sobre arquitectura i escultura barroques a Catalunya, 
publicat el 1964: “Carlos III, cuyo reinado fue tan pródigo 
en noble arquitectura, quiso que este palacete, no por 
ser de reducidas dimensiones, dejase de simbolizar 
con el debido decoro el triunfo de los nuevos métodos 
docentes sobre la decadente situación anterior”. Així 
definia Martinell l’edifici de l’actual Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya construït ara fa 250 anys, en 
un primer acostament al seu estudi. La decisió de la 
construcció fou presa el 1760, quan per Reial Ordre es 
va aprovar el reglament que devia regir el nou centre, 
datat del 12 de desembre d’aquell any. També s’hi 
determinava que el cost de les obres correria a càrrec 
de l’Erari Reial. L’il·lustrat cirurgià Pere Virgili i Bellver 
(Vilallonga del Camp, 1699-Barcelona, 1776), Cirurgià 
de Cambra, va ser nomenat director de la confecció dels 
plànols (en realitat, de fer-los aixecar) i de l’execució 
material de l’obra, segons els documents que Martinell 
va consultar a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 

El lloc triat per bastir-lo va ser el que des de l’inici del 
segle XV havia ocupat l’Estudi d’Anatomia i Medicina 
(l’aula de les Anathomies), impulsat pel rei Martí el 
1402, dins del recinte de l’Hospital de la Santa Creu, 
avui Biblioteca de Catalunya, i davant de l’antiga Casa 
de Convalescència (1629-1680), obra tardana del 
Renaixement català. La primera pedra del Col·legi va 
ser col·locada el 1762 pel marquès de la Mina i capità 
general dels Exèrcits de Catalunya, Jaime de Guzmán-
Dávalos y Spínola (Sevilla, 1690-Barcelona, 1767), que 
també inaugurà l’edifici, el 29 de març de 1764. 

 El testimoni de Pascual Madoz

L’edifici del Col·legi de Cirurgia tenia una planta 
rectangular i constava de dos àmbits diferenciats: el 

que podríem dir principal, al sector de sud-est, i el 
secundari, al nord-oest, alineat amb el carrer del Carme, 
pràcticament quadrat. L’àmbit principal tenia una secció 
simètrica, distribuïda en tres cossos: un de central, amb 
l’amfiteatre circular, i dues crugies iguals a cada costat, 
de planta rectangular. Pascual Madoz (Pamplona, 1806 
– Gènova, 1870), advocat i polític espanyol establert a 
Barcelona el 1833, en el seu Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar, al volum dedicat al Principat de Catalunya 
(1845), parla de la Facultat de Medicina instituïda 
el 1799 per reial ordre com a resultat de la unió dels 
col·legis de Medicina i de Cirurgia, encara que aquest 
no fou l’únic nom que va tenir al llarg del segle XIX, com 
a conseqüència de diversos reglaments i ordenances. 
Esmentava la gran reputació del Col·legi a Espanya i a 
l’estranger, com també els metges de major renom i 
els catedràtics i agregats de les diferents assignatures 
que hi havia a la facultat l’any 1845. Crida l’atenció 
que en un diccionari d’aquesta mena, Madoz dediqués 
unes quantes línies a les activitats del professorat, 
amb nom i cognom, les seves publicacions, els viatges 
d’estudi i la participació en congressos científics anuals 
que se celebraven a Itàlia. Tot això succeïa, diu Madoz, 
“a pesar de una guerra de siete años” (la Primera 
Guerra Carlina, de 1833 a 1840), que no havia aturat 
els metges i cirurgians per avançar en el coneixement i 
perfeccionament de la seva professió.

La descripció que feia de l’edifici és la que segueix: un 
amfiteatre al pis baix, on hi havia una de les càtedres; 
l’altra càtedra estava al pis principal, en la Sala de Juntes. 
L’amfiteatre, de figura circular i fàbrica de carreus, la 
qual, desafortunadament, “havia estat emblanquinada 
per qui no sabia d’arquitectura”, segons afirmava. En la 
part superior, l’amfiteatre estava voltat d’una galeria, 
que Madoz anomenava “andén”, amb balustrada 
de ferro, guarnida amb passamans folrats de llautó i 
quatre gelosies de fusta tallada i daurada que imitaven 
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tribunes. L’amfiteatre es cobria amb una alta volta 
semiesfèrica acabada en un cimbori cupulat i obert amb 
quatre finestres. Les cobertes, compostes amb diversos 
tremujals entrants i sortints, eren de teula àrab. 

A nord i a sud de la galeria es formaven dos grans 
arcs (llunetes) tancats amb vidrieres, i a est i oest dues 
portes, encabides també en llunetes. L’una anava 
a la galeria i l’altra a un gabinet de matèria mèdica 
i quirúrgica elemental, i arsenals d’instruments de 
cirurgia i obstetrícia. Una petita porta situada a SE 
portava a la secretaria i dipositaria. Al centre del 
paviment de l’amfiteatre hi havia una llosa el·líptica 
de marbre blanc, giratòria, que s’aixecava sobre “un 
pedestal amb peus de sàtirs”, criatures salvatges dels 
boscos i muntanyes relacionades amb el déu Dionisos, 
amants del vi i de les dones, alegres i murris, però 
també violents, que han nodrit moltes llegendes, tot i 
que als drames satírics grecs se’n mofaven. 

A tall d’anècdota, cal dir que no sabem per què 
Madoz va interpretar que eren peus de sàtir, que en la 
mitologia clàssica era representat com un ésser meitat 
home meitat cabra, amb les potes amb peülles. A més, 
resulta difícil relacionar els atributs de la professió 
mèdica amb els sàtirs. Martinell, en canvi, deia que eren 
potes de lleó, la qual cosa significaria un simbolisme 
relacionat amb la força, la dignitat, la victòria, la lluita 
perpètua... I la realitat és que són potes de lleó, com 
encara es pot comprovar. 

Madoz continuava amb el seu relat, destacant dos 
bancs de pell negra per seure vuit persones a cadascun 
que circumdaven la taula, i darrere s’iniciava la graderia 
de pedra de Montjuïc amb cinc graons a cada banda, 
tancats als extrems per balustrades de ferro. A sota 
de la graderia, dues portes situades a est i a oest 
conduïen a l’entrada i a l’habitatge del porter. Sobre 
l’escó superior de la zona nord hi havia el monument 
que homenatjava a Pere Virgili, amb una làpida inscrita 
en llatí (llengua que va deixar d’utilitzar-se en tots els 
actes a partir del 1843), sobre la qual descansava un 
basament de jaspi que contenia al frontis l’escut comtal 
de Catalunya esculpit en marbre i el bust de Virgili, de 
marbre de Carrara, col·locat en una fornícula ornada 
amb motllures, capitells i atributs de la medicina i 
ciències auxiliars, tot tallat amb jaspis de diferents 
colors, sanguini, verd venturi i marbre blanc. L’arc de 
la fornícula també contenia una placa de ferro amb 
inscripció, i a la cima, un gallardet amb una tercera 
inscripció, sempre en llatí.

Madoz va criticar força la forma de l’amfiteatre, que 
més li semblava un circ, perquè segons ell no gaudia 
de bona perspectiva per als espectadors ni de bona 
acústica a causa de l’elevada cúpula i el seu cimbori i de 
l’existència de llunetes als arcs i a les portes. D’aquí que 
l’ús per al qual s’havia dissenyat l’amfiteatre era poc 
profitós i s’havia canviat al llarg del temps. 

A més de les dependències esmentades, l’edifici 
tenia una biblioteca paral·lela a la sala de juntes; a la 
planta baixa, a sota d’aquestes, la sala de dissecció, de 
la qual deia que era “lóbrega”. I finalment, la cambra del 
director de treballs anatòmics amb cuina, molt petita, 
sobre la que hi havia un entresòl cobert amb terrat al 
carrer del Carme, destinada a gabinet anatòmic. “Nada 
ofrece que llame la atención en su parte arquitectónica”, 
concloïa Madoz. A la portada que donava a la Casa de 
Convalescència i “des de la qual s’accedia a l’amfiteatre 
anatòmic”, deia, hi havia una inscripció dedicada al rei 
Carles III, amb la data de MDCCLXII.

A part d’aquesta descripció de Madoz, existeixen 
diferents plànols de la planta baixa de l’edifici que han 
estat ja publicats per alguns autors, com Jacint Corbella, 
amb un plànol de 1804, i com “Claudio Galeno” (sic), 
amb un de 1764. M’interessa destacar ara la cartografia 
que Miquel Garriga i Roca (1804-1888) i Ramon 
Alabern van aixecar a partir del 1858 de la Barcelona 
emmurallada, tot distribuint la ciutat en 118 parts que 
anomenaren “quarterons”, popularment coneguts com 
“Quarterons Garriga Roca”. Doncs bé, al “quarteró” 
dedicat a l’illa de l’Hospital General de la Santa Creu, 
que inclou el Col·legi de Cirurgia, aleshores Facultat 
de Medicina, podem veure especificada la distribució 
funcional i la de totes les edificacions que s’hi van anar 
adossant des de la seva construcció. 

A l’edifici primitiu, en primer lloc trobem l’espai 
destinat a rebedor amb l’escala noble al fons i una petita 
porta des de la qual se sortia al pati de la Facultat de 
Medicina, porta que com veurem s’obrí al mateix segle 
XVIII; a l’esquerra del rebedor, la gran sala de dissecció, 
amb els tres arcs carpanells, el del centre que feia 
també de pas cap al pati de la facultat, i els dos laterals, 
en aquell moment tapiats ja que darrere s’havien creat 
dues dependències: la del carrer del Carme destinada 
a gabinet del conservador de Treballs anatòmics, i la 
de la dreta, on hi havia el pou, a gabinet del director 
d’anatomia. 

Al voltant de l’amfiteatre anatòmic se situaven 
diagonalment els quatre orificis rodons coberts amb 

L’antic Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Un edifici singular en una Barcelona neoclàssica
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volta esfèrica que contenien, al sector nord-oest, 
l’escaleta de cargol d’accés a la porteria, d’una banda, 
i la carbonera, de l’altra; al sector sud-est, un quarto, 
comunicat amb una sala petita, i una altra escaleta 
de cargol (totes dues fabricades en guix a la manera 
renaixentista), connectada amb uns espais simètrics a la 
petita sala, on hi havia el menjador i la cuina; entremig 
de les dues dependències se situava el pas o vestíbul 
de la porta lateral del Col·legi que anava al Corralet i 
“Campo Santo” de l’hospital. Des del pati de la facultat, 
que feia de distribuïdor, s’accedia als Laboratoris, 
alineats també amb el carrer del Carme i adossats al 
cos nord-oest del Col·legi (si es donen uns copets al 
pany central de la paret de secretaria, hom comprovarà 
que allà s’hi va obrir una porta el 1764 o el 1765 per 
permetre el pas dels cadàvers del cementiri hospitalari 
a la sala pràctica, que fou tapiada de nou el 1929 per 
col·locar l’altar de la procura d’Escala Dei); a la banda 
oposada dels Laboratoris, al cantó sud-est, i igualment 
adossat a la façana posterior del sector de l’amfiteatre, 
un edifici allargat de nova planta, que al “quarteró” 
d’en Garriga apareixia ocupat per la Càtedra de Física i 
Química i pel gabinet de Química. Paga la pena explicar 
els orígens de les construccions d’aquest sector, que va 
esdevenir a mitjan segle XX la plaça del Dr. Fleming.

La mola del Col·legi de Cirurgia es va bastir al costat 
de ponent de la Casa de les Beates i del seu hort contigu, 
clos en un mur de tanca, que ocupaven un terreny 
rectangular de la mateixa llargada que tingué el Col·legi. 
Això es pot apreciar en un plànol signat el 1764, dels 
Arxius Estatals del Ministeri de Cultura, que aprofitava 
el projecte de Ventura Rodríguez. La Casa de les Beates, 
en construir-se el Col·legi, feia nosa i va durar poc temps 
en aquell lloc. En aquest plànol hi havia escrita una 
llegenda on s’explicava el sector de la casa i el tros de 
l’hort (just al tram corresponent a la façana del cos de 
l’amfiteatre que mira a la plaça del Doctor Fleming); a 
continuació s’estenia cap a la Rambla el “Campo Santo”. 
La llegenda també expressava la intenció d’aconseguir 
el terreny de les beates, cosa que succeí aviat. I el que 
és curiós és que Ventura Rodríguez ja havia deixat les 
finestres construïdes per quan disposessin del solar, 
i cegades provisionalment amb maó de pla. En el 
“quarteró” de Garriga, el solar de l’hort ja apareixia 
ocupat per l’edifici de la Càtedra de Física i Química i 
el gabinet de Química. Al cantó nord-est i est del pati 
se succeïen més edificacions, pertanyents a l’hospital 
i incomunicades amb la facultat, com ara laboratoris, 
dipòsits de cadàvers, coberts, safareigs, dipòsit de palla, 

dipòsit dels morts en desgràcia, bugaderia i un altre pati 
petit. Tot un galimaties de construccions i coberts que 
havien anat ocupant els solars sense massa ordenació.

L’autoria del Col·legi de Cirurgia: Ventura Rodríguez

Tornem a Madoz. En cap moment del seu relat, 
Madoz no citava Ventura Rodríguez com a autor del 
projecte del Col·legi de Cirurgia, com tampoc no ho 
farien un segle més tard Ainaud, Gudiol i Verrié en el 
seu Catálogo Monumental de la Ciudad de Barcelona, 
ni Cèsar Martinell en el seu llibret El antiguo Colegio 
de Cirugía de Barcelona ¿obra arquitectónica de un 
cirujano? (1948). Encara en aquests anys quedava 
sense esclarir el misteri de l’autoria, i tot i que Martinell 
havia trobat documents que semblaven indicar-li 
que Pere Virgili en fou l’autor, s’estranyava que un 
edifici tan complex arquitectònicament i formalment, 
i decididament modern, no hagués estat traçat per 
un arquitecte. Aleshores especulava amb la figura de 
l’arquitecte Pedro Martín-Paredes Cermeño com a 
autor del projecte, ja que per aquell temps es trobava 
fent obres a Barcelona, i el seu estil s’apropava al del 
Col·legi. Però el 1964 ja es coneixia l’autor, i ja no es 
deia que Virgili havia fet el projecte, sinó el programa 
tècnic i científic de l’edifici. 

El projecte complet, amb les dues plantes, seccions 
i alçats, s’havia trobat a l’arxiu de la Universitat de 
Santiago de Compostel·la i era signat per l’arquitecte 
Ventura Rodríguez l’any 1761. Això sí, l’olfacte de 
Martinell no havia fallat: les obres, executades com 
hem dit entre 1762 i 1764, van ser inspeccionades 
de prop per Pedro Martín-Paredes Cermeño, qui a la 
vegada les delegà al capità d’enginyers Carles Saliquet. 
A peu d’obra, però, hi havia l’aparellador Joan Cherta i el 
mestre de cases Francesc Renart, al que acompanyava 
el seu fill i aprenent, Josep Renart i Closes, que va 
proporcionar les eines al marquès de la Mina per 
col·locar la primera pedra de l’edifici; el mestre fuster 
fou Pere Armet i Corbera, que treballà amb altres 
dos fusters, Pau Planas i Deodat Casanovas, i amb els 
mestres de cases Onofre Ivern i Josep Ribas. Per a les 
peces artístiques singulars es van contractar artistes 
de renom, com l’escultor Carles Grau, que va esculpir 
l’escut de Carles III a la façana principal (avui n’hi ha 
una reproducció, perquè l’original es va destruir a la 
Guerra Civil espanyola de 1936-1939) i els florons de 
les gàrgoles o canals de desguàs.

L’arquitecte Josep M. Montaner, en la seva tesi 
doctoral, de 1984, destacava el fet que per bastir 
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l’obra del Col·legi de Cirurgia, els membres d’uns 
quants gremis van crear una companyia, una empresa 
contractista, diríem ara, completament en contradicció 
amb l’estructura del treball gremial i familiar existent 
des de l’edat mitjana. Segons Montaner, hi van arribar a 
intervenir, en quatre anys, tres-cents vint operaris.

No és estrany que Bonaventura –Ventura– Rodríguez 
Tizón (Ciempozuelos, Madrid, 1717 – Madrid, 1785) 
fos l’autor de la traça del Col·legi, atès que ocupava 
un càrrec important a la Cort reial i era director 
d’arquitectura de l’Academia de las Tres Nobles Artes 
de San Fernando. Fins i tot, el 1766 va ser nomenat 
pel Consell de Castella supervisor de tots els projectes 
d’edificis públics que es feien o reformaven per tota la 
geografia espanyola en aquella època, projectes que 
informava i rectificava segons el seu criteri. Vers el 1760 
girà els seus ulls cap a la personalitat de l’arquitecte 
Juan de Herrera, i això li feu retornar a l’arquitectura 
classicista. D’ell s’ha afirmat que, precisament, amb 
el Col·legi de Cirurgia de Barcelona va introduir l’estil 
neoclàssic a Barcelona i Catalunya, allunyant-se de les 
formes barroques i rococó que havien imperat i s’havien 
desenvolupat des de la centúria anterior i fins a mitjan 
segle XVIII. Els antecedents d’aquest edifici els va cercar 
al Renaixement, als que a Europa es definien com a 
“teatres anatòmics”, dels quals existien a Salamanca, 
a Saragossa, a Pàdua, a Leyde o a Bolonya, i també a 
l’Hospital de la Santa Creu, construïts al segle XVI. 

El nou Col·legi de Cirurgia de Barcelona es mostrava a 
l’exterior, doncs, com una obra innovadora, arquetípica 
de l’època de la Il·lustració, molt singular i apartada de 
la tradició arquitectònica en ús. La línia recta, en vertical 
i en horitzontal, substituïa les corbes, i els ornaments 
sobreposats a l’arquitectura de les façanes brillaven 
per la seva absència. L’academicisme propugnat des 
de l’Academia de Bellas Artes de San Fernando, de 
Madrid, intentava obrir-se pas, no sense oposició, per 
purificar les línies del barroc pletòric, sensual, dinàmic. 
Calia tornar a l’ordre i la mesura. L’Academicisme més 
ortodox s’inclinava per les façanes planes, a penes 
dibuixades, sense columnes, ni porxos, ni ornaments, 
en un exercici tendent a plasmar les formes sintètiques, 
abstractes, gairebé minimalistes. Tot i així, derivarà, 
a partir del descobriment de les ciutats romanes 
de Pompeia i Herculà, vers un neoclassicisme on 
tindran cabuda els clarobscurs que li aporten els 
peristils, els pòrtics, els ordres clàssics o els frontons. 
Aquesta serà l’arquitectura que un segle després, a 

mitjan XIX, l’arquitecte català Elies Rogent rebutjaria 
aferrissadament per anar a redescobrir, en ple auge del 
romanticisme europeu, els estils medievals que havien 
donat esplendor a Catalunya. 

 Però tornant al Col·legi de Cirurgia de Barcelona, 
veiem un Ventura Rodríguez preocupat per adoptar 
aquell estil acadèmic que estava florint; i hem de 
pensar que no només es tractava d’estar à la page de 
l’arquitectura del seu temps. Hi havia un component 
urbà i d’entorn edificat que no li permetia anar més enllà 
del que va fer, i ho va resoldre amb un gest intel·ligent. 
El solar per edificar el Col·legi era petit i limitat per un 
pas no gaire ample, ja que al davant tenia la Casa de 
Convalescència. ¿Com podia envair aquell espai, amb 
aquella Casa de Convalescència, que respectava com a 
obra d’arquitectura d’un segle anterior i s’hi emmirallava, 
si no reduïa al màxim l’expressió arquitectònica del 
nou edifici públic, sense pòrtics ni columnates, sinó a 
penes amb pilastres esbossades? El resultat va ser una 
delicada solució urbana, arquitectònica, sorgida de les 
noves propostes acadèmiques. D’altra banda, quant a 
la concepció volumètrica de l’edifici, no podia ser més 
inèdit: un edifici compacte on el tradicional pati dels 
palaus era substituït per un espai peculiar, una esfera 
–l’amfiteatre–, inscrita en un cub, com si s’hagués fet un 
buidat escultòric dins d’una matèria massissa, pètria, 
del qual treia el cap a l’exterior la llanterna, elegant i 
amb vitralls a les quatre cares perquè la llum natural 
il·luminés des del zenit el punt clau de l’amfiteatre: la 
taula de marbre. Una solució que, segons Montaner, 
“s’acosta tant a un típic exercici renaixentista com als 
projectes il·luministes.” I afegia: “Pel seu espai central 
únic, se separa del tipus palatí, tot i que recorda un 
espai típic barroc, circular, jerarquitzat [...]. Es tracta 
d’un espai proper al Panteó Romà, el temple dedicat a 
tots els déus i model de tota l’arquitectura”. I nosaltres 
encara podríem afegir-hi més particularitats: el corredor 
que buida el cup en tot el perímetre exterior de 
l’amfiteatre per suportar, mitjançant una volta de canó, 
la graderia, és també un exercici de bona arquitectura, 
d’aprofitament dels recursos espacials i d’optimització 
de l’acústica. Com s’havia fet als amfiteatres romans i 
com al segle XX farien els constructors de les places de 
toros. 

També l’arquitecte Alfred Pastor, que va restaurar 
les teulades de l’edifici i que com jo mateixa es va 
meravellar de l’estructura de fusta de la coberta, 
n’interpretava en una conferència dictada el 1997 les 
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característiques i el context: “Edifici aferrissadament 
funcional que conté un amfiteatre per a la pràctica 
i ensenyament de la dissecció, nou mètode per a 
l’ensenyament de l’anatomia, al voltant del qual es 
munta un volum contenidor que es mostra, a l’exterior, 
sobri i sever, traspuant la funció que l’origina i exhibint 
l’afany depurador de l’Art que impulsa la Il·lustració. 
L’amfiteatre n’és la peça cabdal. La racionalitat imposa 
la seva formalització en planta concèntrica amb 
una il·luminació que prové de les parts més altes. 
És el fruit, és la plasmació, amb la taula de dissecció 
focalitzant l’espai de l’amfiteatre i per extensió, l’edifici, 
del pensament dels cirurgians progressistes acollits al 
corrent del pensament dit la Il·lustració.” 

L’interior del palau de cirurgia i les modificacions 
posteriors

Una altra cosa ben diferent fou l’ambientació interior 
setcentista del palau dels cirurgians. En ser confiada la 
decoració i el mobiliari de l’interior a artistes i artesans 
locals, aquests van continuar aplicant els estils barroc 
i rococó en la seva puresa estètica. El ferro forjat de la 
galeria, les tribunes, les fornícules, la decoració dels 
arcs, llunetes i plafons de les parets, els seients de la 
planta baixa de l’amfiteatre, el cadiratge del saló de 
presidència, l’armari de l’instrumental mèdic, la taula 
de dissecció en són clar exponent d’aquesta pervivència 
estilística. Així, les tribunes de gelosia, les sobreportes 
i els seients de noguera de l’amfiteatre, com també 
les potes de lleó de la taula de dissecció, foren tallats 
per Llorenç Roselló i Joan Enrich; aquest darrer, amb el 
temps, es convertí en professor d’escultura a Barcelona 
i es dedicà a l’estudi de l’anatomia, per al qual utilitzava 
cadàvers del Col·legi de Cirurgia. La fornícula que 
conté l’escultura de Virgili, situada per sobre del lloc 
de presidència de l’amfiteatre, està signada amb 
la inscripció daurada sobre els jaspis per Eduardo 
Fontanilles. 

Deia Martinell, erròniament, que el Col·legi de 
Cirurgia va haver de ser ampliat, al poc temps de la 
seva construcció, amb un cos rectangular de dues 
crugies separades per dos pilars i tres arcs carpanells, 
contigu a l’edifici original i del mateix estil, amb façanes 
alineades al pati de l’Hospital i al carrer del Carme, però 
mentre que les façanes principal i lateral del primer 
edifici estaven construïdes amb carreus de pedra de 
Montjuïc, el nou era una obra de paredat estucat que 
seguia el model d’acabat de la façana posterior del 
Col·legi, la que dóna a la placeta del Dr. Fleming. També 

deia que la nova construcció va implicar la reforma de 
l’accés primitiu, accés que hem vist que Madoz, també 
erròniament, el situava al lloc presidit per l’escut reial. 
Era evident que Martinell no havia pogut disposar dels 
plànols originals ni havia fet un estudi aprofundit de 
l’edifici, perquè tot ell es va construir de nova planta 
sense que estructuralment hagi canviat res de la seva 
aparença original. El fet que la porta d’entrada estigués 
desplaçada de l’eix central de simetria, on se situa una 
obertura cegada i presidida per l’escut, el va portar a 
aquesta confusió. De fet, era lògic que la porta principal 
correspongués al vestíbul de l’edifici, que feia de 
distribuïdor de les dependències: a la dreta, l’accés a 
l’amfiteatre, a l’esquerra, les dues sales separades per 
arcs, i al fons, l’escala noble. Era poc plausible que la 
volta de sota la graderia hagués estat foradada per 
col·locar l’accés, cosa que hauria implicat la renúncia a 
un vestíbul ampli. 

El primer edifici sembla que no tenia oratori; per 
aquest motiu, a la dependència ocupada avui per 
secretaria, l’Acadèmia de Medicina col·locà l’altar barroc 
de la capella de l’antiga Procura de la cartoixa d’Escala 
Dei, on havia estat ubicada l’Acadèmia, al carrer dels 
Banys Nous, 9. Aquest retaule, ara desmuntat, és a punt 
de ser restituït a la Cartoixa d’Escala Dei. 

L’any 1843 l’edifici va ser utilitzat com a Facultat de 
Medicina, fins que el 1906 aquesta va ser traslladada 
a l’Hospital Clínic. Entre 1908 i 1925 esdevingué la seu 
de l’Escola Normal de Mestres i, a partir de 1929, de la 
Reial Acadèmia de Medicina, que encara es manté. 

Va ser aleshores que s’hi van fer millores generals, 
com la instal·lació de les vidrieres emplomades d’estil 
clàssic, propi del moviment noucentista català, que 
presideixen l’amfiteatre, l’escala noble i les altres 
dependències nobles, obra del prestigiós vitraller Lluís 
Rigalt. En elles es representen plantes medicinals amb 
els seus fruits, com cascalls, falgueres, espigues de 
blat..., al·lusius a la investigació mèdica i farmacèutica i 
els emblemes d’aquestes dues professions. El projecte 
de restauració de l’edifici, datat el 1928, el va portar 
a terme l’arquitecte Josep Domènech i Mansana, tal 
com consta a l’expedient 1187/124, dipositat a l’Arxiu 
Històric del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona, que 
conté també correspondència, una planta i una foto, 
on apareix l’edifici i les seves cobertes en un estat 
deplorable. 

El 1993, l’arquitecte de la Generalitat Josep Benedito 
redactava un projecte de millores de l’Acadèmia de 
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Medicina, que es va anar desenvolupant fins al 2009. 
Es van efectuar restauracions i reformes; algunes van 
implicar la desaparició d’elements, com el cancell del 
vestíbul per col·locar un ascensor, o la construcció 
de paviments de fusta en estances on hi havia hagut 
pedra o rajola, o l’eliminació de la biblioteca de les 
golfes. Aquestes obres van ser finançades per les 
administracions públiques i per Caixa Catalunya. 

La Barcelona de la segona meitat del segle XVIII

Fem ara un breu recorregut per la Barcelona del set-
cents. Després dels desastres de la Guerra de Successió 
(1702-1714), Barcelona va començar a recuperar la 
normalitat, i una de les vies de recuperació va ser la 
urbanització d’alguns sectors de la ciutat i la construcció 
d’edificis públics, civils i religiosos, de la mà del cos 
militar d’enginyers i d’arquitectes, la majoria provinents 
del nou règim borbònic, i dels ensenyaments clàssics 
que anaven implantant les acadèmies de belles arts 
d’arreu Europa. En aquest sentit, Barcelona no va ser 
diferent a la resta de les ciutats europees. 

El retorn al classicisme més pur, basat en l’arquitectura 
de Grècia i Roma que les excavacions arqueològiques 
de començament del segle XVIII donaven a conèixer, 
es va iniciar a Anglaterra i a Itàlia simultàniament, i no 
va trigar gaire a imposar-se a Espanya i a Catalunya. La 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando va ser la 
primera que es va constituir oficialment a Espanya, l’any 
1752, durant el regnat de Ferran VI (1713-1759), que va 
seguir les passes iniciades pel seu antecessor, Felip V de 
Borbó (1683-1746). L’Academia de San Fernando estava 
sota la tutela directa del Rei, que era qui nomenava els 
professors i qui dictava les normes per a les edificacions 
públiques de nova planta i revisava els projectes que 
li arribaven d’arreu l’Estat. En aquest context cultural, 
Barcelona va viure una expansió urbana i una dotació 
d’edificis públics d’importància cabdal i dels quals 
mancava. Cèsar Martinell defensa la idea que a 
Catalunya, l’arquitectura i les arts sumptuàries van beure 
més de les fonts italianes i franceses, respectivament, 
que de les de la resta d’Espanya, potser a causa de la 
proximitat geogràfica. França també influiria, avançat 
el segle XVIII, en l’ornamentació i el confort domèstic, 
amb un mobiliari inspirat en el que es propugnava 
durant el període de la Regència i de Lluís XV, amb la 
incorporació de pintures murals en parets i sostres, o 
amb l’aparició a l’interior dels edificis de llars de foc 
encastades als murs.

En el terreny de l’urbanisme, l’obra borbònica més 
important va ser la construcció de la Ciutadella que 
implicà la demolició d’un sector del barri de Ribera. El 
projecte d’aquesta gran obra militar fou redactat per 
l’enginyer Pròsper de Verboom (1665-1744), que també 
fou l’autor dels edificis del palau del governador, de 
l’església castral i de l’arsenal, aquest, avui dia, seu del 
Parlament català. Tots tres deutors de l’academicisme 
classicista d’encuny francès.

Durant l’època del marquès de la Mina es van fer 
importants obres urbanístiques a Barcelona, com el 
barri de la Barceloneta, l’empedrat i la il·luminació 
dels carrers. La urbanització i la construcció de la 
Barceloneta, projectada en un inici (1719) per Pròsper 
de Verboom, però redissenyada per l’enginyer militar 
Juan Martín Cermeño (Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1700 
- Barcelona, 1773) el 1749, va ser la següent gran obra 
que es va escometre i que, com la Ciutadella, va canviar 
decisivament el perfil de la Barcelona emmurallada. 
L’església del barri, Sant Miquel del Port, es va construir 
al mateix temps, seguint el projecte de Pedro Martín-
Paredes Cermeño, fill de l’anterior, en un estil classicista 
d’influència italo-romana.  

A Juan Martín Cermeño també se li deu la construcció, 
el 1768, del jardí botànic del Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona, que estava situat en un extrem del barri del 
Raval, prop del monestir de Valldonzella i l’Hort dels 
Cecs, però dins de la muralla medieval i a tocar del 
portal de Sant Antoni. 

Les altres dues grans operacions urbanístiques van 
tenir lloc a la Rambla de Barcelona i al Pla de Palau, 
que necessitaven una ordenació urgent i que va facilitar 
la construcció o reforma d’edificis monumentals i de 
palaus. El 1772, el comte de Ricla, Ambrosio Funes de 
Villalpando (Saragossa, 1720 – Madrid, 1780), juntament 
amb José Felipe Castaños Urioste (Portugalete, 1715 - 
Valls, 1778), intendent de Catalunya i president de la 
Junta Particular de Comerç de Barcelona, proposaven la 
urbanització de la Rambla, amb un traçat rectilini, i la 
seva conversió en un passeig amb bulevard, a la manera 
francesa, flanquejat per dues fileres de pollancres. Els 
edificis de nova planta s’havien d’alinear al passeig per 
corregir les irregularitats de l’antic traçat de la riera, en 
el tram comprès entre l’església de Betlem, la presència 
de la qual no permetia l’eixamplament per aquest 
costat, i les Drassanes. Aquesta operació va donar els 
seus fruits de gran valor arquitectònic. Tres palaus es 
van aixecar a les seves vores: el palau de la Virreina, a 
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la banda de ponent, i el palau Moja i el palau March de 
Reus, a llevant i sobre la línia de la muralla medieval de 
la Rambla.

La construcció del palau de la Virreina fou iniciativa 
del virrei del Perú i marquès de Castellbell, Manuel 
d’Amat i Junyent (1707-1782), que morí als 78 anys, 
tres anys després de casar-se amb la jove Francesca 
Fibiller, la virreina, rebutjada pel seu nebot. El palau es 
va projectar i bastir entre 1770-1778, i els seus artífexs 
van ser l’arquitecte Josep Ausich i Mir, l’escultor Carles 
Grau i el seu ajudant Francesc Serra, per bé que els 
plànols els devia traçar el mateix virrei. Tot i les línies 
classicistes de la façana i del pati interior, l’escultor no 
va dubtar en afegir-hi alguns ornaments d’estil rococó, 
com els òculs, la barana amb gerros o els balcons de 
ferro forjat.

El palau Moja es va construir entre 1774 i 1789 
enfront de l’església de Betlem, al solar on hi havia 
hagut la torre de la Porta Ferrissa, un dels portals de 
la muralla de la Rambla, l’enderroc de la qual es va 
iniciar el 1703. En fou la promotora una dama noble, la 
marquesa de Moja i de Cartellà, Maria Lluïsa de Copons 
Descatllar, vídua de Josep Copons i Oms, marquès de 
Moja i mariscal de camp dels exèrcits de Carles III. L’obra 
va ser projectada per l’arquitecte Josep Mas d’Ordal. 
Les façanes del palau, extremament planes, tendeixen 
a la simplicitat neoclàssica, amb algunes concessions al 
barroc, visible tant a la porta principal d’accés com a 
la decoració mural del gran saló, realitzada pel pintor 
Francesc Pla, el Vigatà. La planta baixa va ser perforada 
per una porxada al cantó de la Rambla l’any 1934.

El palau March de Reus és també un edifici senyorial 
d’iniciativa privada, i com els anteriors, s’articula al 
voltant d’un gran pati. La seva construcció, executada 
entre 1775 i 1780, va obligar a derruir el tram inferior 
de la muralla de la Rambla situat gairebé enfront de 
les Drassanes Reials. L’autoria del palau s’ha atribuït a 
l’arquitecte Josep Soler i Faneca, que per aquells anys 
estava reformant la Llotja de Barcelona.

Respecte a la urbanització del Pla de Palau, es 
tractà d’una operació de modernització d’un espai que 
respongué perfectament a la concepció de l’urbanisme 
neoclàssic de caire monumental, encara que els 
seus orígens cal cercar-los en l’edat mitjana. Ja des 
d’aleshores constituïa el centre comercial de la ciutat 
i la porta d’entrada de les mercaderies i viatgers que 
venien per mar. Allí s’alçaven la Llotja de Barcelona 

des del 1383, els Encants o subhastes, almenys des del 
segle XV, i l’Hala dels Draps, del segle XIV. 

Amb l’arribada dels Borbó a Catalunya al segle XVIII, 
aquesta gran plaça barcelonina va experimentar una 
sèrie de reformes que la convertirien en el centre 
neuràlgic de la ciutat. L’edifici gòtic de Llotja, el palau 
del Virrei o del Lloctinent i la Duana esdevindrien 
neoclàssics, i l’antic Portal de Mar, per on s’entrava a 
Barcelona a través de la muralla del front marítim, 
també seria reformat en el mateix estil. Aquesta 
reforma es portaria a terme ja al segle XIX, en iniciar-se 
la construcció dels porxos d’en Xifré, el 1837. 

La Llotja de Barcelona va ser el primer edifici que 
es va reformar i ampliar del conjunt amb el nou ordre 
arquitectònic. De fet, el seu ús havia estat modificat 
d’ençà de l’arribada al poder de Felip V, el 1714, que 
el destinà a l’estament militar. Però el 1771, la Junta 
de Comerç va aconseguir que l’edifici li fos retornat, 
i va ser llavors que va encarregar un projecte de 
remodelació que salvaguardés en el possible la Llotja 
gòtica, especialment la sala de Contractacions. El primer 
projecte, de 1773, li fou encarregat als arquitectes 
estrangers Bartomeu Tami i Pere Branlij, però un any 
després i a causa d’una sèrie d’intrigues promogudes 
per l’intendent Castaños i el reverend Joan Faduhille, 
que subministrà la fusta per a l’obra, fou aprovat un 
segon projecte, el de Joan Soler i Faneca. L’edifici 
s’enllestí el 1809, ja sota la direcció dels arquitectes 
Tomàs Soler i Ferrer i Joan Fàbregas. Del nou palau de 
Llotja s’ha dit que era d’un neoclassicisme afrancesat 
i també que seguia els patrons de l’arquitecte italià 
Andrea Palladio. D’ell cal destacar les façanes, el pati 
i l’escalinata, elements que el situen com una de les 
obres més belles del set-cents barceloní.

Just davant de Llotja, i a l’extrem oposat del Pla de 
Palau, hi havia l’antiga residència del Virrei, de qui 
prengué el nom la plaça. Aquesta residència s’aixecà 
sobre els murs reformats de l’antiga Hala dels Draps, al 
pis superior de la qual hi havia la sala d’armes. L’edifici 
havia estat remodelat per l’arquitecte carmelità Fra 
Josep de la Concepció entre 1668 i 1688 per convertir-
lo en palau del Virrei, i Fra Josep en conservà la façana 
gòtica. La construcció moderna de la veïna Llotja féu 
que aquell palau del Virrei, que ara devia servir com a 
residència del capità general de Catalunya, també es 
modernitzés amb l’estil neoclàssic que s’anava imposant 
a la ciutat. La reforma va ser efectuada per l’enginyer 
militar Juan Miguel de Roncali y Destefanis, comte de 
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Roncali, a partir del 1771. Les obres foren sufragades en 
part per la Junta de Comerç, a canvi que li fos retornat 
l’edifici de Llotja. 

El tercer edifici que donà forma al Pla de Palau fou 
la Duana, bastida uns metres més al nord de l’antiga 
Duana o General, que havia patit un incendi el 1777. El 
mateix comte de Roncali, aleshores ministre d’Hisenda 
de Carles IV, va projectar el nou edifici, que es va bastir 
entre 1790 i 1792. Roncali, en aquest cas, es va allunyar 
dels conceptes acadèmics clàssics i va concebre un 
edifici amb profusa decoració rococó i policroma, les 
portes flanquejades amb columnes dòriques d’estuc 
que imitava marbres blanc i negre, frontons circulars i 
gerros sobre la balustrada del terrat. Es tracta, per tant, 
d’un cas singular en el conjunt de l’arquitectura del 
moment.

La Barcelona neoclàssica, en aquell sector del Pla 
de Palau, va acabar de configurar-se al llarg de les tres 
primeres dècades del segle XIX. Un conjunt monumental 
definit per la Llotja, els porxos d’en Xifré, el palau de 
la Capitania General, la Duana i el portal de Mar, tot 
presidit per la font del Geni Català. Aviat s’incorporarien 
a l’arquitectura les noves tendències medievalistes, i 
una de les obres pioneres va ser la reforma de la façana 
neoclàssica de l’antic palau del Virrei en un llenguatge 
neogòtic, en ser convertit en Palau Reial el 1846. Un 
edifici que va patir un incendi, diuen que intencionat, 
el 1875.

Altres construccions neoclàssiques

A més d’aquests edificis construïts per la iniciativa 
pública o des de càrrecs públics, la iniciativa privada 
també va deixar unes mostres de construccions 
palatines, com el palau Sessa, bastit al carrer Ample, 
28, entre 1772-1778, per Ventura Osorio de Moscoso 
y Fernández de Córdoba, duc de Sessa, que fou virrei 
de Catalunya. Hi van treballar l’arquitecte Josep Rivas 
i Margarit, amb la col·laboració dels també arquitectes 
Josep Gaig i Joan Soler i Faneca; el constructor Pere 
Armet i Corbera; els escultors Ramon Amadeu, Felis 
Llausas i Joan Enrich, el pintor Manuel Tramulles i els 
dauradors Francesc Borràs i Francisco Petit. El gener 
de 1779, el palau fou adquirit per Alexandre Larrard 
i Claveria; per aquest motiu és conegut amb el nom 
Sessa-Larrard. 

El Col·legi de l’Art Major de la Seda o Casa dels 
Velers (1758-1763) de la via Laietana, 50, fou també 
una aportació important a l’arquitectura classicista de 

l’època, encara deutora del barroc i amb una singularitat 
remarcable, com és la decoració de la façana amb 
esgrafiats que representen atlants i cariàtides, angelots, 
garlandes i pilastres salomòniques. Joan Garrido i 
Bertran en fou l’arquitecte, i Joan Enrich, l’escultor de la 
fornícula i de la verge de la Immaculada que aixopluga 
a la cantonada de l’edifici.

L’Ésglésia també va aportar un edifici de caràcter 
civil, com fou el Palau Episcopal de Barcelona, al carrer 
del Bisbe, 5, la construcció del qual es remunta al segle 
XIII. La façana neoclàssica, que dóna a la plaça Nova, és 
de 1769-1784, dels temps dels bisbes Josep Climent i 
Gabino Valladares, consecutivament. La façana va ser 
decorada amb pintures murals al fresc per Francesc Pla, 
el Vigatà.

D’edificis religiosos també se’n van bastir un bon 
grapat en aquesta època. Un dels més emblemàtics 
fou l’església de la Mercè (1765-1775), amb solucions 
encara barroques, com afirma Joan-Ramon Triadó. Va 
ser projectada per l’arquitecte Josep Mas d’Ordal, i 
segons Alexandre Cirici, és l’únic exemplar de façana 
corbada que hi ha a Barcelona, i que pertany al “sever 
gust borrominesc de l’arquitecte Josep Mas d’Ordal, 
tan injustament anomenat neoclàssic per molts 
tractadistes.”

Una universitat borbònica: Cervera

A banda d’aquesta producció arquitectònica 
barcelonina, cal recordar que fora de Barcelona, la 
construcció civil que defineix l’evolució artística del 
Principat al segle XVIII és la Universitat de Cervera, una 
obra dilatada en el temps (de 1718 a 1789), que per 
aquest motiu presenta diversos estils arquitectònics. 
La façana principal exterior fou bastida, encara en un 
llenguatge barroc, entre 1726 i 1740, segons successius 
projectes dels arquitectes François Montaigu i Alexandre 
de Retz, i sota la direcció de l’arquitecte barceloní 
Francesc Soriano. Però la part que més s’acosta a l’estil 
academicista del Col·legi de Cirurgia de Barcelona és 
la façana interior de la Universitat, feta per l’enginyer 
Miquel Martí el 1751.

I aquest és el panorama de la Barcelona del segle 
XVIII, dintre muralles, que va veure néixer i consolidar-
se el Col·legi de Cirurgia, una institució de renom 
universal que ara compleix dos segles i mig d’història, 
d’investigació i de docència, amb la denominació de 
Reial Acadèmia de Medicina de Cataluya. 

L’antic Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Un edifici singular en una Barcelona neoclàssica
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Cobertes i llanterna de l’edifici Fotos J. Carné. 2014
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Quarteró de l’Hospital de la Santa Creu. Miquel Garriga i Roca, c. 1858

La traça per al Col·legi de Cirurgia, de Ventura Rodríguez Universitat de Santiago de Compostel·la.  
Esquerra, Planta Baixa. Dreta, Planta pis
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Pla de Barcelona, el 1690. amb el sector ponentí del barri del Raval, emmurallat. A l’esquerra, dibuix esquemàtic del monestir 
de Valldonzella. 1690. A la dreta, proposta d’ubicació del jardí botànic del Col·legi de Cirurgia. 1768.

Seccions i porta d’accés amb l’escut de Carles III
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Lluís GUERRERO i SALA
Acadèmic numerari

Els professors del Reial Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona personalitzen el canvi de l’ensenyament 
artesà de l’Antic Règim cap a un altre, planificat i de caire 
universitari, en un país que ha passat, manu militari, 
per l’abolició de les constitucions catalanes i la cultura 
tradicional cap al nou model absolutista i centralista 
del rei Borbó. Fins aleshores, la formació per la cirurgia 
de l’edat moderna és la pròpia de l’aprenentatge 
artesà, al costat d’un mestre del que s’aprèn la teoria i 
pràctica. L’antic Col·legi de Cirurgia tenia el control de la 
formació en l’ofici i obligava a cursar un any d’anatomia 
a l’Estudi General, amb tota carència de mitjans, per a 
poder accedir a l’examen del delegat del Protomedicat 
i al mestratge en cirurgia. Aquest era, de fet, l’únic 
mecanisme de regulació formativa d’aquests estudis 
que només preparaven per a una cirurgia precària 
que, sobretot en el seus nivells baixos, barrejava el seu 
exercici amb el de barber per completar uns ingressos 
exigus. En aquella època l’estatus professional i social 
del cirurgià era inferior al dels apotecaris i molt per 
sota del dels llicenciats i doctors en medicina. De fet, 
la seva activitat estava en bona part subordinada a la 
d’aquests. 

Alguns catedràtics de l’Estudi eren cirurgians majors 
o metges de l’Hospital de la Santa Creu, un lloc que 
esdevé adient per adquirir coneixements pràctics i 
aplicar-los a l’exercici de l’art. Ni el professorat de 
l’època ni els seus alumnes sobresortien en la pràctica 
quirúrgica, que estava esparsa per tot el territori sota 
fórmules de contractació o conductes municipals i 
molt sovint adscrites als petits hospitals locals, mentre 
l’aristocràcia era atesa per personal propi i la burgesia 
rebia atenció a domicili. Amb els exèrcits de la Guerra 
de Successió vénen cirurgians estrangers més preparats 
pel fet d’haver estudiat anatomia en el cadàver, i 
romanen al nostre país dedicats a la pràctica docent o a 
l’exercici en l’àmbit militar o civil.

Sessions 250è Aniversari de la de la inauguració de l’edifici de la Reial Acadèmia de Medicina  
de Catalunya, antic Col·legi de Cirurgia de Barcelona

PROFESSORS DEL REIAL COL·LEGI DE CIRURGIA DE BARCELONA

La imposició dels Decrets de Nova Planta i el 
desenvolupament de la política centralista i militaritzada 
del Nou Règim, comporta l’abolició de les institucions 
de govern tradicionals, dels gremis, del Col·legi de 
Doctors en Medicina i de les set universitats catalanes, 
i el 1717 institueix la monumental Universitat de 
Cervera que esdevé el bastió acadèmic del poder del 
nou Estat. Es dotà de les facultats de Cànons, Teologia, 
Humanitats, Filosofia, Lleis i Medicina i l’ensenyament 
s’impartia en llatí. La de Medicina tenia quatre càtedres 
i en la de cirurgia, en cursos successius, es tractaven les 
parts “De tumoribus”, “De ulceribus” i “De vulneribus 
et operationibus Chirurgicas”. Els estudiants de cirurgia 
cursaven tres anys, feien pràctiques poc reals a l’hospital 
i després havien de superar l’examen del delegat del 
Protomedicat per poder exercir.

El professorat de Cervera, en general, està integrat 
per catedràtics i personatges adeptes als dictats 
imperants, mal pagats i sense mitjans, que malden 
per impartir coneixements en una ciutat sense 
massa crítica de població ni cap mena d’experiència 
educativa, amb un hospital petit amb funcions d’alberg 
de marginats i passavolants més que de malalts 
necessitats d’assistència. La reforma universitària 
borbònica, malgrat el corrent europeu de la Il·lustració, 
va deixant al marge de les seves llums i del progrés tan 
l’ensenyament universitari com el progrés científic, 
i la posició de Catalunya baixa en comparació al 
ressorgiment que assoleixen altres països. Tot i amb 
això, els jardins més humils també poden donar flors 
esponeroses, i entre l’alumnat de medicina hi trobem 
futurs personatges com ara Antoni Bosch, Jaume 
Ardèvol i Cabrer, Joan Francesc Bahí i Fontseca, i l’eximi 
Antoni Gimbernat. 

A Barcelona, els col·legis d’apotecaris i de cirurgians 
segueixen actius, sotmesos al control de la Real 
Audiencia, i encara controlen la formació d’estudiants. 

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2014; 159-163
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Els aprenents de cirurgia no poden anar a les classes 
dels catedràtics de l’Estudi General anihilat, però 
continuen sota l’exigència de cursar un any d’estudis 
pràctics a l’Hospital de la Santa Creu, on han de 
presenciar un mínim de dotze disseccions anatòmiques 
i efectuar algunes assistències com a fadrins cirurgians, 
sota la supervisió dels cirurgians majors del centre, 
per a poder accedir als exàmens de mestratge. Entre 
1714 i 1749 el nombre d’aprenents de cirurgia és de 
150. La persistència del model artesanal i revalidat 
no aporta els bons cirurgians que el país necessita i el 
canvi de paradigma vindrà de la mà d’un personatge 
extraordinari, en Pere Virgili i Ballvé. 

Pere Virgili neix a Vilallonga del Camp (Tarragonès) 
l’any 1699. És un pagès que viu la Guerra de Successió i 
a partir de 1721 aprèn cirurgia durant tres anys al costat 
de Gabriel Roca, cirurgià de l’Hospital de Tarragona. 
Als 25 anys torna a treballar a l’Hospital de Tarragona, 
aleshores ja  com a cirurgià de l’Exèrcit. Tot seguit ho fa 
a l’Hospital de València i com a cirurgià segon al setge 
de Gibraltar. El 1728 és cirurgià major de l’Hospital 
d’Algesires i inicia la seva amistat amb Joan de Lacomba, 
cap del cirurgians de la Marina des de 1718, que el 
1729 intenta reformar la sanitat militar i veu en Virgili 
un possible col·laborador pel projecte. Virgili deixa 
l’Exèrcit i es passa a la Marina i a cirurgià de l’Hospital 
de Cadis. Comença els seus viatges a Amèrica i el 1731 
és ajudant del cirurgià major de l’Armada. Participa 
en la conquesta d’Orà el 1732 i va a Paris a aprendre 
cirurgia de la urolitiasi amb Claude Le Cat i el 1734 es 
casa amb Joana Roland. Segueixen les seves estades 
a Amèrica fins 1745. En aquell moment s’instal·la a 
Cadis, hi exerceix i practica la traqueotomia a un soldat, 
aleshores un tractament rellevant. Acaba la seva etapa 
marinera i més assistencial i inicia una altra com a pioner i 
planificador. Bon coneixedor del deficient funcionament 
sanitari de la Marina i de la pèssima atenció quirúrgica 
que es dóna en la flota d’Amèrica, amb l’experiència 
adquirida en la reforma d’hospitals a Espanya i el Nou 
Món, fa un projecte d’escola de formació de cirurgians 
basada en la pràctica, en el coneixement de l’anatomia 
i la tècnica quirúrgica, i el 1748 el presenta al marquès 
de l’Ensenada, a Madrid. El pla és ben acollit i el mateix 
any el rei signa unes ordenances per a l’establiment 
d’un Reial Col·legi de Cirurgia de l’Armada a Cadis, el 
1749. Mort Lacomba és nomenat primer cirurgià de 
la Marina. La seva tasca pedagògica és important, 
comença a introduir els coneixements europeus a 
Espanya, envia gent formada a Cadis a ampliar estudis 

a diverses universitats d’Europa, edita llibres de text i 
dota de forma convenient la institució. Cap el 1758 és 
nomenat primer cirurgià reial i s’instal·la a Madrid fins 
l’any següent, quan mor el rei i és proclamat Carles III, 
que ja tenia el seu propi cirurgià de cambra. Projecta 
una segona escola de cirurgia, destinada a l’Exèrcit, 
a Barcelona. Acceptada pel rei, el 19 de setembre de 
1760 nomena Virgili director i com a col·laboradors 
Llorenç Roland -que en serà sotsdirector-, Tomàs Rancé, 
Pere Mavilla, Francesc Puig i Josep Pahissa. Tres mesos 
després s’aprova el Reglament i el 7 de gener de 1762 
es posa la primera pedra de l’edifici, que es construeix 
ràpidament i s’inaugura el 29 de març de 1764, alhora 
que s’aproven els seus Estatuts, fa ara 250 anys. El 
Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona funciona bé sota 
la seva direcció, però Virgili resideix quasi sempre a 
Madrid i la feina la fan els seus col·laboradors sota la 
supervisió del sotsdirector Llorenç Roland, gendre seu. 
Viu amb xacres i traspassa a Barcelona el 6 de setembre 
de 1776, als 77 anys d’edat. 

La creació del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona 
el 1760, destinat a donar bons cirurgians a l’Exèrcit i a la 
població, comporta l’absorció de la funció i prerrogatives 
de l’antic Col·legi de Cirurgia; l’Hospital de la Santa Creu 
deixa de nomenar els seus cirurgians majors que són 
els professors del nou ens, i els aprenents esdevenen 
els seus alumnes interns. En un primer moment, 
l’any 1761, abans de la construcció del nou edifici, 
es posa en funcionament en el propi Hospital, i l’any 
següent, quan comencen les obres, ja té un centenar 
d’alumnes matriculats. L’ensenyament és obligatori en 
castellà, teòric, pràctic i sobretot racional, desproveït  
de l’antic galenisme i de les tradicions no científiques, 
i obert a les renovadores influències estrangeres. 
Trenca definitivament la formació en un ofici o art i la 
converteix en un programa regulat i universitari, que 
adquireix qualitat i posa als cirurgians a la mateixa 
alçada i en molts moments per sobre dels propis metges 
en coneixements, encara que l’estatus social no se’n fa 
ressò. La seva activitat promou el desenvolupament 
de la cirurgia, però també de la medicina de la segona 
meitat del segle XVIII i facilita la cobertura assistencial 
no només militar i de la flota d’Amèrica i d’Índies, sinó 
de tot el territori català, amb les seves ciutats i viles. 
Forma amb un criteri més professional i ofereix diverses 
titulacions que permeten adaptar-se a les necessitats 
de les persones i de les poblacions, petites o grans, 
educa cirurgians llatins de diversos exàmens, fins a nou; 
cirurgians romancistes de fins a cinc anys d’estudis, i 

Lluís Guerrero i Sala
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sagnadors; tots tenen una formació regulada i poden 
adaptar-se a les necessitats i possibilitats dels clients. 

És impossible descriure els aspectes biogràfics de 
tots els professors del Reial Col·legi, però a més de Pere 
Virgili en podem posar alguns altres com a exemple. 

Diego Velasco i González és nat a San Mamés (Oviedo), 
l’any 1720. Cursa estudis a Cadis, essent practicant 
major el 1756, i després a Paris. El 1762 és cirurgià llatí 
de nou exàmens, professor del Reial Col·legi de Cadis i 
el 1764, catedràtic del de Barcelona. També és cirurgià 
major de l’Armada. És autor, amb Francisco Villaverde, 
de Cadis, del que es considera el millor llibre de tècnica 
quirúrgica del segle XVIII, el “Curso theórico práctico 
de operaciones de Cirugía, en que se contienen los más 
célebres descubrimientos modernos”, editat el 1763 
i reeditat en diverses ocasions. Pronuncià el discurs 
inaugural del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona el 
1764, i el discurs inaugural de curs de 1771, morint dos 
anys després.

Francesc Puig i Pallàs neix a Barcelona l’any 1720. 
Estudia a la Universitat de Cervera i Barcelona on esdevé 
mestre en cirurgia. És un dels primers col·laboradors de 
Pere Virgili, d’una vàlua important, tan a nivell docent 
com professional, i autor d’obra escrita. Puig comença 
formant part de la cirurgia prèvia al Reial Col·legi, treballa 
a Barcelona i esdevé cirurgià major de l’Hospital de la 
Santa Creu el 1752. Escriu els “Principios de Cirugía”, un 
text a l’estil antic.  Engrescat per la idea de la renovació, 
s’incorpora al projecte de Pere Virgili i és professor 
del Col·legi durant quasi vint-i-cinc anys, comparteix 
bona part de les responsabilitats de Roland, i arriba a 
ser-ne segon mestre i sotsdirector. La seva experiència 
en cirurgia militar l’adquireix, entre altres escenaris, 
en les expedicions de Río Grande i Alger. Amb més 
mèrit escriu altres obres com ara el llibre “Osteología 
Metódica”, el “Tratado teórico – práctico de las heridas 
por arma de fuego”, un llibre sobre les receptes, obra 
diversa i els discursos inaugurals dels anys 1767 i 1772 
del Col·legi. Jubilat el 1784, col·labora en l’organització 
de l’ensenyament de la cirurgia a Mallorca, és director 
del Col·legi de l’illa i publica un pla per a la millora dels 
estudis de cirurgia.

Llorenç Roland i Cathelin, nat a Cadis el 27 d’abril de 
1723, ingressa com a cirurgià de la Marina el 1737. És 
cirurgià primer de l’Armada i demostrador d’anatomia al 
Col·legi de Cadis.  El 1760 és destinat al nou Col·legi de 
Barcelona, on és, després de Pere Virgili, l’home fort de 
la primera etapa de la institució, ja que a més de ser-ne 

primer mestre, n’és sotsdirector des del 1760 a 1776 i 
director des d’aquest any fins el 1790, un total de trenta 
anys al front del Reial Col·legi, on desenvolupa una tasca 
important com a professor i gestor; la institució li deu 
bona part del seu desenvolupament i prestigi. Participà 
en les campanyes d’Itàlia, Alger, Portugal i Gibraltar. 
Jubilat el 1789, mor a Barcelona l’any següent.

Antoni Gimbernat i Arbós és el segon personatge 
de major prestigi del Reial Col·legi de Cirurgia, després 
del fundador Pere Virgili. Nat a Cambrils (Baix Camp) 
el 1734 al si d’una família pagesa, estudia a Riudoms 
i després a Cervera. Atret per una millor formació, el 
1758 estudia al Reial Col·legi de Cirurgia de Cadis. El 
1760 Llorenç Roland, professor d’anatomia d’aquella 
ciutat, se l’endú a Barcelona per a iniciar el projecte del 
nou Col·legi i comença a donar classes com a dissector 
anatòmic. El 1763 és mestre honorari i dos anys després, 
mestre titular i molt bon docent d’anatomia. Referint-se 
a les obres de consulta i de text, diu que el seu autor 
preferit ha estat sempre el cadàver. La seva trajectòria 
a Catalunya, és discontínua al llarg de vint-i-cinc anys. El 
1774, amb Marià Ribas, professor de Cadis, fan estades 
a Paris, Londres (amb Hunter), Edimburg i Holanda per 
millorar els seus coneixements i pràctica operatòria. 
Quan tornen són destinats a Madrid, amb l’encàrrec 
de crear el Reial Col·legi de Cirurgia de San Carlos, 
que s’aprova el 1787 i en són directors a perpetuïtat. 
El 1793 Gimbernat publica la seva contribució més 
important a la tècnica quirúrgica: “Nuevo método de 
operar en la hernia crural”. Descriu per primera vegada 
una estructura anatòmica que porta el seu epònim, 
el lligament de Gimbernat, i una altra que acaba 
prenent l’epònim d’un anatomista posterior, el gangli 
de Cloquet. L’any 1801 és primer cirurgià de cambra, el 
càrrec més alt de la cirurgia de l’estat. Durant la Guerra 
del Francès és president del Consell Superior de Sanitat 
i està al servei del rei Josep I. Les xacres de la vellesa el 
duen a la mort, a Madrid, el 17 de novembre de 1816.

Un altre professor de relleu del Col·legi fou Domènec 
Vidal i Abad, nat a Vilaller (l’Alta Ribagorça) el 3 d’abril 
de 1741. Estudiant del Reial Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona, el 1769 és cirurgià llatí i exerceix a Castella. 
El 1775 és bibliotecari del Col·legi. El 1789 és cirurgià 
de la Diputació de Sanitat de Barcelona. Actuà com 
a cirurgià a la Guerra Gran. Va ser cirurgià major de 
l’Armada i catedràtic d’afectes quirúrgics i sotsdirector 
del Col·legi de Cadis, i publicà obres d’interès com ara 
“Cirugía forense”, “Tratado de las enfermedades de 
los ojos”, “Tratado patológico teórico práctico de las 

Professors del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona
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heridas y úlceras”, “Tratado patològico teórico-práctico 
de los tumores humorales” i inicià la “Historia de la 
cirugía espanyola”. Mor a Cadis l’any 1800.

Un altre professor i personatge d’interès fou Feliu 
Janer i Bertran. Nascut a Vilafranca del Penedès el 30 de 
juliol de 1779 al si d’una família menestral, de ferrers, 
cursa els primers estudis a Vilafranca i Barcelona, 
i tres anys de filosofia a la Universitat de Cervera; 
després estudia a la Facultat Reunida de Barcelona i 
química a la Junta de Comerç. És batxiller en medicina 
el 1803 i llicenciat el 1805. El 1807 és catedràtic de 
matèria mèdica de Cervera. El 1820 és vocal de la 
Junta de Govern del Principat de Catalunya i diputat a 
Corts. El 1822 és catedràtic de l’Escola Especial de la 
Ciència de Guarir. Catedràtic a Barcelona el 1827. De 
1836 a 1840 és vicepresident d’aquesta Acadèmia de 
Medicina. El 1843 és director del Col·legi de Medicina 
de Barcelona. Cap el 1845 és un dels introductors de 
l’homeopatia a Catalunya i director de la Facultat de 
Ciències Mèdiques. El 1847 és catedràtic de patologia 
mèdica de Madrid, on segueix la seva carrera política 
iniciada molts anys abans. Fou un autor molt prolífic, 
però només destacaré la part dedicada a la bioètica 
amb obres com “Elementos de moral médica o tratado 
de las obligaciones del médico y cirujano” i “Tratado 
completo de moral médica”. Fou un personatge d’una 
cultura molt àmplia. Mor a Guadalajara l’any 1865.     

Joan de Déu Ribot i Mas neix a Borrassà (l’Alt 
Empordà) el 2 de novembre de 1788. Llicenciat en 
cirurgia el 1807 i doctorat el 1816, any en què ja és 
catedràtic supernumerari del Reial Col·legi de Cirurgia 
de Barcelona. Després cursa medicina, es llicencia 
el 1824 i pateix una depuració política. És catedràtic 
de fisiologia, higiene, patologia general i anatomia 
patològica del Col·legi de Medicina de Barcelona. L’any 
1832 és catedràtic de fisiologia de la Universitat de 
Cervera i després ho és de la de Barcelona i degà de 
la Facultat. Membre d’aquesta Acadèmia de Medicina  
des del 1830, pronuncia el discurs inaugural de curs de 
1848. Publicà moltes obres, entre les quals “Elementos 
sucintos de Fisiología” i “Compendio de las lecciones de 
Patología General”. Mor a Barcelona el 1851.

Podríem biografiar-ne molts altres, però ni l’espai 
ho permet ni aquesta aportació pretén ser exhaustiva, 
per la qual cosa contemplarem el conjunt dels claustres 
amb perspectiva. 

Al principi el Col·legi té un president nominal, Pedro 
Perchet, un director efectiu, Pere Virgili, i cinc mestres, 

Llorenç Roland –primer mestre i cirurgià major-, Joan 
Rancé,  Diego Velasco (en substitució del titular Pere 
Maville, acabat de jubilar), Francesc Puig i Josep 
Pahissa. Els primers docents vénen del Col·legi de 
Cadis acompanyant Virgili en el nou projecte; aquesta 
migració comporta una minva de la capacitat i qualitat 
del Col·legi de la Marina. Posteriorment cessen Virgili 
(que passa a cirurgià de cambra, a Madrid), Josep 
Pahissa i Diego Velasco. Per cobrir aquestes vacant i 
altres successives, s´hi incorporen Antoni de Gimbernat 
(1765), Carles Grassot (1775), sogre de Gimbernat; 
Josep Antoni Capdevila (1777), Ramon Sarrais (1782), 
Francesc Borràs (1784), Domènec Vidal (1786), Agustí 
Ginesta i Francesc Junoy (1788), Francesc Martínez 
(1790), Josep Torner, Vicenç Pozo, Esteve Marturià, 
Rafael Costa, Benet Pujol, Antoni Bas i Pau Capdevila 
(1793), i alguns altres, honoraris o interins. Virgili n’és 
director fins el 1776, Llorenç Roland de 1776 a 1790, 
Francesc Martínez, interinament, el 1790, i Josep Antoni 
Capdevila, el 1793, quan es fa una renovació docent. 

Com és d’esperar, el claustre de professors varia amb 
el pas del temps. En el de 1760 és de 7 docents, 8 a 
partir de 1763 i torna a ser de 7. El 1778 puja a 9 per 
la presència de dos supernumeraris, en són 8 el 1784 
i a partir de 1789, 10. El 1793 es decreta la unificació 
dels col·legis de Cadis i Barcelona, i dels seus llibres 
de text, fets que sobrevenen amb altres canvis. El 
nombre total de graduats entre 1764 i 1794 és de 914. 
Posteriorment Gimbernat promou els plans d’estudis 
de 1795, 1799 i 1804. El de 1795 suposa una operació 
de centralització progressiva i decidida des de Madrid, 
hi ha despotisme i humiliació de la perifèria; els estudis 
passen a durar sis anys i les graduacions que ofereixen 
són les de batxiller, llicenciat i doctor en cirurgia 
mèdica, i es dictamina que per elevar l’ínfim nivell 
cultural dels cirurgians romancistes en l’accés se’ls 
exigeixin proves de cal·ligrafia, gramàtica i aritmètica. 
El claustre és d’onze professors, alguns substituts, i 
dos directius. La qualitat dels doctors en medicina 
és elevada i molts esdevenen catedràtics dels Reials 
Col·legis de Barcelona, Madrid, Cadis, Burgos i Mèxic, 
que s’omplen de catalans. El 1799 Gimbernat decideix 
unificar la formació de cirurgians i metges, que rep el 
suport unànime del claustre, crea els Reials Col·legis 
de Medicina i Cirurgia i elimina el Protomedicat. Es 
fan cursos d’adaptació a la nova titulació, tant per 
als cirurgians com per als metges, i es prepara el 
professorat. Però l’any 1801 es desfà aquesta unificació 
i retorna el Protomedicat i l’educació independent per 

Lluís Guerrero i Sala
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a la medicina i la cirurgia; el Reial Col·legi de Cirurgia 
de Barcelona forma cirurgians llatins, romancistes, 
sagnadors i llevadores. La reforma de 1804 obliga als 
catedràtics a explicar sempre la mateixa assignatura i el 
claustre és de 9 professors, alguns supernumeraris i un 
directiu. La Guerra del Francès escindeix el professorat 
i l’alumnat entre afrancesats i patriotes, que funcionen 
com a administracions separades amb claustres, 
formacions i titulacions pròpies; a la fi del conflicte 
negocien la unió i el retorn a la normalitat anterior. 
Posteriorment, en el Trienni Liberal de 1820 a 1823, 
el govern central ordena la supressió de la Universitat 
de Cervera i que els drets i taxes de llicenciatura del 
Col·legi de Barcelona es paguin a Madrid, contribuint 
de forma intencionada a la descapitalització d’aquesta 
institució, ignorant el clam i les protestes del claustre. El 
país també pateix aleshores l’epidèmia de febre groga 
de 1821. A la fi del Trienni Liberal retorna l’absolutisme 
i es depura el professorat. L’any 1824 continua el procés 
de centralització i s’exigeix que totes les oposicions a 
càtedres dels col·legis es facin a Madrid. En aquesta 
època sorgeix amb força la figura de Pere Castelló i 
Ginestà, que influeix en tota la legislació posterior i crea 
el Montepio de catedràtics. Els seus canvis impregnen el 
pla d’estudis de 1827, en què es reunifiquen els estudis 
de medicina i cirurgia i retornen els Reials Col·legis 
de Medicina i Cirurgia de quasi trenta anys enrere; té 
cura de no barrejar les universitats en aquest tema per 
assegurar la viabilitat del projecte. L’any següent Feliu 
Janer s’incorpora al Reial Col·legi de Medicina i Cirurgia 
de Barcelona, és nomenat metge major de l’Hospital de 
la Santa Creu; també s’hi afegeixen altres catedràtics. 
L’any 1833 esclata la primera carlinada, que incrementa 
les necessitats de personal assistencial i fa que molts 
practicants passin a ser batxillers en medicina i cirurgia 
per mèrits de guerra, la qual cosa crea una certa distorsió 
acadèmica. Tot i amb això, el Col·legi en aquesta època 
ja funciona d’acord amb la universitat, com si fos una 
facultat de medicina. El 1840 el general Espartero 
liquida el que queda de la Universitat de Cervera. L’any 
1842 s’incorpora al claustre de set professors del Reial 
Col·legi qui serà el darrer catedràtic de cirurgia d’aquesta 
institució, Wenceslau Picas. El 10 d’octubre de 1843 es 
promulga la Reial Ordre de creació de la Facultat de 
Ciències Mèdiques, dins la Universitat de Barcelona, 
que de forma provisional imparteix docència a l’oratori 
de Sant Felip Neri, després al convent de carmelites 
del carrer del Carme i finalment en aquest edifici, on 
serà fins l’any 1906, que es trasllada a l’actual ubicació 

del carrer de Casanova. Aquest noble casalici tindrà 
altres usos provisionals fins el mes d’octubre de 1929, 
que esdevé seu permanent d’aquesta Reial Acadèmia 
de Medicina, que des del 1770 havia tingut domicilis 
diversos. 
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L’edifici que allotja, des de l’any 1929,  la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya, va ser bastit cap 
a meitat del segle XVIII, destinat al Reial Col·legi de 
Cirurgia de Barcelona. Aquesta institució va ser creada 
l’any 1760 per ordre del rei Carles III, amb l’impuls, des 
del punt de vista docent i asisstencial, de Pere Virgili 
(1699-1776),  que ja havia estat el promotor del Reial 
Col·legi de Cirurgia de Cadis.  Va ocupar un espai lliure 
molt a prop de l’Hospital de la Santa Creu, just al davant 
de la Casa de Convalescència. Les obres van començar 
el 1762 i al cap de poc temps, menys de dos anys, el 
1764, ja va poder ser inaugurat. Ara fa doncs 250 anys. 
Per recordar el fet, i celebrar-lo, l’Acadèmia ha preparat 
dos actes: El primer el mes d’octubre amb una sessió 
acadèmica. El segon, el 25 de noviembre amb un 
concert de violoncel. 

Va tenir un format podríem dir-ne “atípic”, en 
consonancia amb la personalitat de Miquel Pujol. Es 
tractava de la interpretació de tretze peces, totes elles 
breus, de pocs minuts. Totes tenien el mateix format. La 
música era del propi intèrpret. HI havia una part plàstica, 
en forma de pintura que ocupava una part de l’espai 
dedicat a  cada peça; un poema i un text, aquest a càrrec 
d’un metge , alguns d’ells membres de l’Acadèmia, tots 
ells cirurgians, com Moisès Broggi, Josep M. Caralps i 
Joan Viñas. L’acte es va fer a l’amfiteatre anatòmic, 
amb unes condicions acústiques molt bones. Cada petit 
plafó, que integrava la peça, portava també la partitura.  
El señor Miquel Pujol va fer donació d’aquest material a 
l’Acadèmia, que l’ha deixat en exposició a la sala Ramon 
Turró.  El text de la presentación, que anà a càrrec 
del president de l’Acadèmia, doctor Joan Viñas, és el 
següent: 

 RAMC. ANATOMIES. Miquel Pujol 

Violoncel·lista, compositor, musicòleg, artista i 
escultor. Miquel Pujol és una de les gran personalitats  
de la cultura catalana d‘avui, amb una obra sòlida i 
continuada expressada en diferents vessants. Per la  

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya és un goig i 
una joia tenir-lo avui aquí. 

Com es pot comprovar en aquest el programa, 
acobla la seva música amb una expressió gràfica de la 
partitura, on no solament hi ha les notes, expressades a 
la seva manera, encara que s’hi veuen les línies, amb la 
imatge i fins i tot el color.

Amb això veiem una mica com és la personalitat de 
Miquel Pujol, molt complexa. Molts dels aspectes de 
la seva expressió, semblen limitats pels medis de que 
disposa, però diríem que el seu cap abasta molt més. En 
tot cas és un exemple molt directe de la fusió entre el 
món de la sensibilitat auditiva que s’uneix amb el de la 
sensibilitat visual: música que ell composa, o interpreta, 
dibuix, color, pintura, tot junt com a producte artístic 
mixt. Així s’explica que a la Gran Enciclopèdia Catalana 
se’l qualifiqui com a “capdavanter de l’avantguarda 
musical a Catalunya.

Captador sensible de la realitat d’avui, elaborador i 
altaveu sense mistificacions d’esteticismes, cultivador 
del collage i de la destrucció de tòpics musicals, en una 
artesania immensa, fa sorgir la seva obra en una total 
llibertat a través dels viaranys del subconscient, amb 
tots els talls i afegits de l’ofici, amb una profunditat 
sonora que en certs moments va més enllà dels viatges 
còsmics. En propietat no es pot dir que es tracti de música 
per a violoncel sol. En comptes de concretar amb altres 
instruments, ho fa amb projeccions d’obres plàstiques: 
dotze composicions renovadores, amb inesgotables 
possibilitats d’investigació sobre la medicina, la pintura 
i la poesia, amb una tècnica i expressivitat del violoncel 
de Miquel Pujol, que acompanya la música amb la 
projecció de les partitures que corresponen a cada 
peça.

La seva tendència a les arts integrades - so, imatge 
- s’enriqueix a l’amfiteatre Gimbernat de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya, en un edifici 
extraordinari i alhora poc conegut que podem descobrir 

Celebració dels 250 anys de la inauguració de l’edifici de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 
antic Col·legi de Cirurgia de Barcelona

EL CONCERT DE VIOLONCEL DE MIQUEL PUJOL I GRAU.  
LES ANATOMIES 
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al barri del Raval de Barcelona, amb aspectes potser 
no previstos: la qualitat de l’escenari i l’acció dinàmica 
del violoncel·lista. En els seus 12 moviments, com si 
fos una suite, ens trobem moltes novetats: com de 
vides; un so amb el seu propi i extens frec; uns grinyols 
realment primitius, de bestiassa antediluviana, d’alba 
d’un món nou; efectes tamborins en percudir les cordes 
amb un objecte dur; sons extrets amb dos arcs alhora 
que toquen les cordes i xoquen entre si; expressives 
melodies que produeix l’arc en lliscar sobre el cordal 
que sosté el peu del instrument.

Sobre aquestes innovacions hi ha una amatença i 
un interès que fan que l’obra sigui lleugera, una simple 
melodia molt expressiva, amb notes que es van desfent, 
pròximes a la simplicitat. El seu pes real com a creador 
només ens el donarà una perspectiva, ja que, posats a 
“contestar” la manera de comprendre, el mateix Miquel 
Pujol pot “contestar” la fixació i la repetició d’una obra, 
i innovar-la quan li sembli oportú.

 La música és una evolució constant i, com en totes 
les arts, la tècnica ha aconseguit alentir gràficament la 
vida dels òrgans rectors del cos humà, com són el cervell 
i el cor, i el que aprenen els estímuls exteriors a través 
dels sentits. Amb aquestes partitures cal crear una nova 
obra d’experimentació, unir aspectes intrínsecament 
relacionats amb l’ésser humà. A través de la ciència i 
l’art de la música del violoncel.

El Sr. Miquel Pujol i Grau ha portat la seva obra a 
molts llocs, alguns potser impensats. Això ens explica 
la seva intervenció en la transformació dels entorns del 
Camp Nou i de la Masia en un parc d’escultures, o en 
un concert a la cripta del Vaticà, l’any 2009, “el primer 
que s’hi feia”, diu la Gran Enciclopèdia Catalana. També 
fent la partitura més llarga del món, de 15 metres, 

“combinant la música i les arts plàstiques”. És doncs una 
persona, un home original en molts aspectes diferents, 
que no es deixa pas emmarcar en un sol patró. Els 
seus mèrits han estat molt reconeguts. La Generalitat 
li va atorgar la Creu de San Jordi l’any 1994, el mateix 
any en que la va rebre el Col·legi 0ficial de Metges de 
Barcelona. Té una presència relativament regular als 
mitjans de comunicació.

En aquest concert hi ha una dedicació específica a 
alguns metges catalans, reunint la música, feta per ell, 
un text del propi metge, un poema i una obra plàstica. 
És una forma no freqüent de combinar aquests tipus 
d’actes.

El fet de venir a la nostra Acadèmia, d’establir una 
relació artística: musical, literària, plàstica, amb alguns 
metges catalans, ha permès que relacionem també 
aquesta presentació del gran músic amb un aniversari 
per a nosaltres d’importància fonamental, però potser 
una mica obscurit. El Reial Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona, element bàsic en el nostre redreçament 
sanitari, va ser creat el 1760, es va edificar bastant de 
pressa en menys de dos anys, en un espai que estava 
disponible al costat de l’Hospital de la Santa Creu, i va 
ser inaugurat l’any 1764, ara fa 250 anys. Afegim doncs 
la joia d’aquest acte on la música i altres aspectes de 
l‘art, de la cultura, s’ajunten, per unir-ho a un altre 
aspecte de la cultura que sovint, més del que voldríem, 
els qui tracten de cultura deixen de banda: la cultura de 
la ciència i la tècnica, que són a la base del progrés de la 
medicina del nostre temps.

Joan VIÑAS i SALAS
President de la RAMC

El concert de violoncel de Miquel Pujol i Grau. Les anatomies

Miquel Pujol durant el concert a la RAMC
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En l’últim trimestre de l’any es van fer, entre altres, 
els següents actes: 

Ingrés d’Acadèmics: 7 d‘octubre de 2014. Ingrés 
de l’Acadèmic d’Honor Dr. Albert Oriol i Bosch; 
18 de noviembre de 2014. Ingrés dels acadèmics 
corresponents Drs. Antoni Trilla i Roberto Elosua

Sessions commemoratives: 14 d’octubre de 2014. 
Recordatori del 250 aniversari de la inauguració de 
l’edifici del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona; - 25 
de noviembre de 2014. Concert a càrrec del Sr. Miquel 
Pujol i Grau;  - el mateix dia, presentació del segell com-
memoratiu d’aquest 250 aniversari. 

Sessió in memoriam:  4 de noviembre de 2014. Re-
cordatoi dels doctors: Josep Carreras, Francesc Solé-
Balcells, Albert Jovell, Gaspar Alomar, Maria de la O. 
Rodríguez, Manuel Fuentes, Ignasi Balaguer, Abelard 
Guarner i  Eulàlia Planas. 

Publicació d’una Història de la Medicina Catalana: 
Acabant l’any, a final de desembre es va publicar el 
primer volum del  llibre “Història de la Medicina Ca-
talana”, i gairebé immediatament el segon, cadascun 
d’ells de sis-centes pàgines.  El primer comprèn des de 
l’antiguitat fins l’any 1843 i el segon completa l’obra fins 
el 2014.  L’autor és el doctor Jacint Corbella, acadèmic 
numerari.  Es tracta d’una “Edició institucional del Tri-
centenari” dins de la commemoració  dels fets de 1714. 
Ha comptat amb el suport de la Secció de Ciències Bio-
lògiques de l’Institut d’Estudis Catalans, La Fundació 
Uriach 1838 i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. 

En el Ple de 2 de desembre de 2014 va ser elegit 
acadèmic corresponent el doctor Antoni Ribas Brugue-
ra, oncòleg, format inicialment a l’Hospital Germans 
Trias, i a la UAB, actualment professor  a la Universitat 
de Califòrnia, a Los Angeles (UCLA)

EL SEGELL COMMEMORATIU 

Seguint amb un hàbit de reflectir filatèlicament, amb 
segells de correu ordinari, de la sèrie “Tu sello”, amb 
plena validesa postal, l’Acadèmia ha recordat aquest 
250 aniversari de la inauguració de l’edifici amb un se-
gell.   Reprodueix la part inferior del retrat de Pere Vir-
gili que ara presideix la sala de Plens, en el que sosté, 
entre les mans, una part dels plànols de l’edifici, projec-
tat per Ventura Rodríguez.

Vida Acadèmica

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2014; 166
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Sessió Necrològica

JOSEP CARRERAS I BARNÉS   (1943-2014) “IN MEMORIAM” 

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2014; 167-168

Jordi PALÉS i ARGULLÓS
Acadèmic numerari

El passat 18 d’abril, ens va deixar de manera sobtada 
i inesperada el Professor Josep Carreras Barnés, 
Catedràtic Emèrit de Bioquímica i Biologia Molecular de 
la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona 
i Acadèmic Numerari d’aquesta Reial Acadèmia de 
Medicina. 

Josep Carreras havia nascut a Palamós (Girona) el 9 
de març de 1943. Va estudiar Medicina a la Universitat 
de Barcelona com becat, residint al col·legi major 
universitari situat al recinte de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, del qual va ser posteriorment director. 

Durant els seus estudis de llicenciatura va ser 
alumne intern del Departament de Fisiologia dirigit pel 
professor Santiago Vidal Sivilla. Es va llicenciar al 1965  
i es va doctorar el 1969. Acabat el seu doctorat, es va 
traslladar als Estats Units, al Kansas University Medical 
Center a Kansas City on durant tres anys es va formar en 
l’àmbit de la bioquímica sota la direcció del professor 
Santiago Grisolía. Passats aquests tres anys i malgrat 
que li oferien continuar, preferí ́ tornar al seu país, on 
creia que podia fer una tasca mes útil, desenvolupant 
una Bioquímica que aquí ́estava tot just començant.

Entre els anys 1965 i 1976 va ser respectivament 
Professor Ajudant, Professor Adjunt i Professor Agregat 
de Fisiologia General i Química Biològica i Fisiologia 
Especial de la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Barcelona. L’any 1976 va accedir a la Càtedra de 
Bioquímica de la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Extremadura i, després, al 1977, a la Càtedra de 
Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de 
Medicina de la Universitat de Barcelona, essent el 
primer deixeble bioquímic del Prof. Vidal Sivilla i on ha 
estat fins a l’últim dia de la seva vida, desenvolupant la 
seva activitat docent en bioquímica i investigadora en 
el camp de l’enzimologia i creant una important escola. 

El professor Grisolía quan va tornar a Catalunya li 
va donar un consell que Carreras seguí, i ha explicat 
sovint. Li aconsellà de no dedicar-se a un “tema punta”, 
perquè̀ anava a un país sense mitjans, i sempre es 

trobaria que persones amb la mateixa capacitat seva, 
disposant de molts mes medis i equip, trobarien 
resultats abans. Així ́ ho va fer i escollí un tema molt 
concret en el que ha aprofundit, aconseguint, junt 
amb nombrosos deixebles, resultats importants creant 
escola activa i multidisciplinària. Es tractava de l’estudi 
dels enzims i isoenzims que intervenen en els processos 
de fosforilació dels glúcids. 

El nivell del seu grup, en un camp tan acotat l’ha 
situat en un molt bon lloc entre els investigadors 
del tema. Va dirigir nombroses tesis doctorals i 
desenvolupà diversos projectes de recerca, publicant 
un gran nombre de treballs en el camp de l’enzimologia 
i la regulació metabòlica, i de les seves alteracions en la 
patologia humana. Per la seva obra científica va rebre, 
el 1991, la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic 
i tecnològic de la Generalitat de Catalunya. El seu 
prestigi científic li va permetre ostentar la presidència 
de la Societat Catalana de Biologia i de la Secció de 
Biologia de l’Institut d’Estudis Catalans, del qual va ser 
vicepresident en dues ocasions. L’any 2006 va ingressar 
en aquesta Reial Acadèmia amb un discurs sobre “La 
medicina molecular. Desenvolupament i repercussions 
en la formació́ del metge” i exercí el càrrec de Secretari 
General des del qual va emprendre la feixuga feina de la 
reforma dels Estatuts de la RAMC.

Durant tota la seva vida, Josep Carreras va demostrar 
un gran compromís de servei amb la universitat, 
exercint diversos càrrecs de gestió (vicedegà, degà, 
president de la Divisió de les Ciències de la Salut, 
cap de departament) i implicant-se en totes aquelles 
activitats en què se sol·licitava la seva participació. 
Precisament en la seva època com degà de la facultat 
vaig tenir l’oportunitat de treballar en el seu equip com 
a cap d’estudis per emprendre una profunda reforma 
curricular demostrant el seu interès per la millora de 
l’educació mèdica. 

L’educació mèdica va ser una altra de les seves 
passions i a ella va dedicar una gran part del seu temps. 
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Jordi Palés I Argullós 

Obsessionat per desenvolupar una docència de qualitat, 
segurament influït per la professió dels seus pares, que 
eren mestres, va participar en múltiples iniciatives, 
projectes i fòrums amb aquest objectiu. Membre 
destacat de la Sociedad Española de Educación Médica 
(SEDEM), va ser el seu vicepresident entre 1987 i 1992 
i vocal de la seva junta directiva entre 1992 i 1995, i va 
participar activament en tots els seus congressos de la 
SEDEM i organitzar alguns d’ells com el de Barcelona 
l’any 1983. També va participar repetidament en els 
congressos internacionals d’educació mèdica, en 
molts dels quals vaig tenir l’oportunitat d’acompanyar-
lo, especialment en els de l’Association for Medical 
Education in Europe (AMEE) i en les reunions del 
projecte europeu Medine, concretament en el 
programa Tuning per a la definició de les competències 
del metge a Europa i Amèrica Llatina.

En l’últim Congrés de la SEDEM, l’octubre de 
2013 a Madrid, va rebre el Premi Antonio Gallego a 
l’excel·lència d’una carrera professional en educació 
mèdica, com reconeixement a la seva gran trajectòria. 

A Catalunya, Josep Carreras va ser el primer president 
de l’Associació Catalana d’Educació Mèdica (ACEM) i 
dirigí i impulsà diferents projectes d’innovació entre 
els quals cal citar el programa Disseny de definició 

de competències per als graduats en medicina de les 
facultats de medicina de Catalunya i   la Guia d’avaluació 
de les competències en medicina. 

Des que va ser nomenat acadèmic numerari de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya l’any el 2006, 
va impulsar l’educació mèdica en aquesta institució 
creant el ‘Seminari d’Educació Mèdica’ i organitzant 
diferents actes i sessions. 

Les seves activitats en l’àmbit de l’educació mèdica 
van ser reconegudes a Catalunya amb diversos Premis 
com la Distinció Vicens Vives a la qualitat docent 
universitària de la Generalitat de Catalunya (2007) i el 
Premi a l’Excel·lència Professional en Educació mèdica 
del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (2004). 

Sens dubte Josep Carreras ha estat un referent 
de la Bioquímica i de l’educació mèdica a Espanya i 
Catalunya i en l’àmbit internacional. La seva desaparició 
constitueix una gran pèrdua per a tots aquests àmbits, 
per la Universitat de Barcelona, la SEDEM, i com 
no per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
que el trobaran a faltar, però ens quedaran els seus 
innombrables escrits i sobre tot el seu record com a 
persona treballadora, incansable, rigorosa, ordenada, 
disciplinada i responsable.

Una de les últimes fotografíes del doctor Josep Carreras i Barnés, en l’acte d’homenatge 
a la Facultat de Medicina el març de 2014, un mes abans del seu traspàs. L’acompanyen  
el Dr. Dídac Ramírez, Rector de la UB i el Dr. Arcadi Gual, catedràtic de Fisiologia.
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Jacint CORBELLA
Acadèmic numerari

Vaig llegir, fa potser uns trenta anys, no ho recordo 
exactament un escrit en que es deia, a propòsit de la 
mort de Jaume Vicens Vives, de Joan Reglà, i potser 
algun altre, que la “parca” havia tractat malament 
als que feien història de Catalunya, perquè ens havia 
“robat” trenta anys de treball d’historiadors que 
estaven  en plena maduresa productiva. Trenta anys en 
la producció d’una escola són importants. 

Aquest és també el cas de Manolo Fuentes, cardiòleg, 
historiador de la medicina, membre de la nostra 
acadèmia, que ara recordem.  Va morir al començament 
d’aquest any, quan acabava de fer-ne setanta-un. Les 
previsions demogràfiques ens permeten veure  que 
hem perdut com a mínim deu anys, d’un amic, però 
també del treball d’un historiador de la nostra medicina. 
I no n’hi han gaires. Per tant ens ha quedat el buit dels 
treballs que ell hagués fet. 

Ganes de fer, entusiasme, empenta, perquè era un 
home treballador i dinàmic, no n’hi haguessin faltat. 
També hem perdut un probable acadèmic numerari, 
perquè estava ja bastant a punt, i amb la creació de la 
figura del numerari emèrit, l’acadèmia ha pogut anar 
esponjant la seva composició. Bé això són lamentacions, 
però cal dir-les, i al davant de tot. S’han perdut deu anys. 

El doctor Fuentes era bàsicament  un metge, un 
metge que estava preparat per a veure tot tipus de 
malalts, però que s’havia especialitzat en les malalties 
del cor, i dintre d’aquestes havent profunditzat més  
en el camp de l’ecocardiografia, sobre la que ja va 
publicar un treball important el 1977.  Però la vocació 
íntima era la d’internista format a l’escola del doctor 
Màxim Soriano. Només calia sentir-lo parlar, com 
s’entusiasmava recordant el temps en que va estar en el 
servei del doctor Soriano, com a estudiant, per entendre 
com va aprendre allà la medicina. Recordo que quan 
va presentar la seva tesi de doctorat va insistir, fins 
aconseguir-ho, en llegir-la a la mateixa aula del servei 
en que havia rebut les classes de patologia mèdica. I 
com recordava dotzenes de detalls d’aquestes classes. 

Era un deixeble admirador del professor Soriano, 
autèntic professor. 

Havia nascut a Logroño el 3 de gener de 1943. La 
feina del pare, en la funció pública,  el va fer moure en 
els seus estudis. Va començar el batxillerat a Saragossa, 
i passant per Valladolid el va acabar a Barcelona. Aquí 
ja es va quedar i va fer tota la carrera de medicina.  Va 
entrar com a intern del servei d’anatomia patològica, 
(fent autòpsies clíniques) als divuit anys. Hi va estar 
tres anys (1961-63) i després tres mes (1964-67) en el 
dispensari de Cardiologia de la Clínica Mèdica B, la de 
Soriano. Quan es va llicenciar, el 1967, ja portava sis 
anys d’experiència en l’aprenentatge de la patologia 
humana, els tres últims en contacte directe amb 
malalts.  Ja en sabia una mica, bastant, perquè en els 
anys d’estudiant si es treballa amb ganes, i a més amb 
poques vacances, s’és molt receptiu. Fuentes va sortir 
ben format en coneixements teòrics i pràctics. Tres anys 
d’intern d’un dispensari de cardiologia, amb mestres 
com el doctor Antoni Ametller i després el doctor Enric 
Juncadella, donaven per molt. 

De seguida va fer el servei militar normal, a les Illes, 
i fou metge suplent d’APD a la vall  de Bianmar. També 
va treballar com a metge d’urgències, crec que potser 
a la Creu Blanca. No deixava per això el dispensari de 
l’Hospital. Va guanyar una oposició com a metge muni-
cipal el 1971. Allà no hi havia massa feina, calia estar-hi, 
per les possibles urgències, però quedava temps per a 
estudiar.  El 1972 l’Hospital Clínic es reorganitza i Fuentes 
contacta amb el servei de la Vall d’Hebron.  i col·labora 
amb la unitat d’Ecocardiografia, que s’acabava de crear. 

Després d’aquesta introducció sobre la persona i el 
metge, cal comentar ara el que va fer en el camp de 
la història de la medicina. L’any 1987 va presentar la 
seva tesi sobre “Medio siglo de Cardiología en Cataluña 
(1888-1937)”. La va dirigir el doctor Josep M. Calbet 
Camarasa, i va tenir la qualificació màxima.  Ha treballat 
bastant en la història de la cardiologia i després es 
va traduir, adaptada, a l’anglès i es va repartir en 

Sessió Necrològica 

MANUEL DE FUENTES SAGAZ  (1943-2014). IN MEMORIAM
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algun congrés. Així  el 1992 surt “A History of Catalan 
Cardiology (1872-1992)”. Després el 1994 hi ha els dos 
llibres sobre la ”Historia de la Sociedad Española de 
Cardiología” i  “Historia del nacimiento de la Sociedad 
Española de Cardiología y de las Sociedades filiales”. 

Després es publica, el 1999, en castellà, i també en 
anglès la monografia sobre Miquel Servet (1511-1553).  
També col·labora amb un capítol en un altre llibre ampli 
sobre Servet.  

Sense sortir de l’aparell circulatori treballa en l’estudi 
de l’obra de Ferran Martorell, que fou una de les 
personalitats més importants en la historia de l’estudi 
sobre les malalties vasculars i creador del concepte de 
l’Angiologia com a especialitat. Martorell, represaliat 
d’alguna forma després de la guerra civil, fou autor d’una 
obra de difusió internacional, però amb molt poca ajuda 
institucional. Va treballar a la Clínica Plató, o Institut 
Policlínic, que convertí en un dels centres mundials 
de l’especialitat i centre de  formació molt important. 
Fuentes en feu l’estudi de la persona i l’obra. També, 
juntament amb Ramon Casares, va fer una història de la 
Clínica Plató.  Entre els seus molts articles puc esmentar 
només, per raó d’espai, el treball “Santiago Ramon y 
Cajal y la Cardiología: su descubrimiento poco conocido 
del sarcolema en el cardiomiocito”, de l’any 2001. 

Sintetitzant: Fuentes era un historiador sòlid, amb 
treballs d’interès, a nivell d’articles i de llibres, en camps 
diversos de la medicina.  En el fons tots al voltant del 
cor, que era la seva especialització, però basat en arrels 
fortes:   el coneixement de l’obra de Miquel Servet,  dins 
del corrent de difusió àmplia d’aquest autor; l’estudi 
aprofundit del  treball de Ferran Martorell,  especialista 
de primer ordre, a nivel mundial, en el camp de 
l’angiologia; a partir d’aquí l’estudi sobre la Clínica 
Platon,  la institució en la que va treballar Martorell; i la 
seva síntesi, la “A History of Catalan Cardiology (1872-
1992) “. La seva edició digital, actualitzada fins a la 
seva mort, és una mostra clara del seu interés i passió 
per a conèixer, i deixar els elements de la valoració de 
l’especialitat a Catalunya.

Finalment voldria indicar que el que he dit fins ara, 
en una sessió forçosament limitada en el temps,  queda 
curt a l’hora de valorar la personalitat, tasca com a 
metge, obra escrita, possibilitats, de Manuel de Fuentes 
Sagaz, que serà comentada més àmpliament en l’article 
sencer que es publicarà a Gimbernat, la revista en 
que ell també col·laborà i en la que havia de tenir un 
paper important en l’etapa propera de canvi en l’equip 
directiu. 

Jacint Corbella

Portada del llibre “A History of 
Catalan Cardiology” on difon, a 
nivell internacional, la vàlua de la 
nostra cardiología.



171Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 29, número 4, Octubre - Desembre 2014 - ISSN: 1133-32866

Sessió Necrològica   

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2014; 171-172

ALBERT JOVELL  (1962 – 2013). IN MEMORIAM

Miquel Àngel ASENJO DE SEBASTIÁN
Acadèmic numerari

De 1962 a 1986 hi va haver tres coincidències 
importants entre els drets dels malalts i Albert Jovell. 
La primera és que el reglament de règim interior del 
HGA, de 1962 garantia, per primera vegada a Espanya, 
els drets dels malalts i aquest mateix any va néixer a 
Catalunya Albert. Al 1972 l’Hospital Clínic de Barcelona 
es va reorganitzar, per primera vegada como hospital 
universitari en España, en base a explícits drets dels 
malalts. Aquell mateix any Jovell va començar el 
batxillerat. L’any 1986 la Llei General de Sanitat recull, 
els drets dels pacients per tota Espanya. La tercera 
coincidència és que aquell mateix any l’Albert finalitza 
la seva llicenciatura de Medicina

Seguidament estudia durant quatre anys a Harvard 
on es doctora en Salut Pública. Es va llicenciar i 
doctorar, en Sociologia a Barcelona i s’especialitza en 
Medicina Preventiva i Salut Pública. Ocupa el càrrec de 
director de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, crea i 
presideix el Fòrum Espanyol de Pacients, i la Universitat 
de Pacients i és membre del Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut, del Consell de la Professió 
Mèdica, de la Junta Directiva, de l’European Patient’s 
Forum i del Health Technology Assessment Groups de 
la Universitat de Harvard. 

Ha editat 6 llibres, publicat més de 200 articles 
científics i ha estat investigador principal, en 9 projectes 
nacionals i ha participat en 10 d’internacionals amb 
destacats investigadors, entre altres, amb el seu mestre, 
Prof Blendon, una referència mundial en avaluació 
de sistemes sanitaris nacionals.  Ha estat distingit 
amb prestigiosos premis, tal com el de l’Excel·lència 
Professional va col·laborar habitualment amb els 
diaris: El País, El Mundo, La Vanguardia, La Razón, 
Diario Médico, Jano i Siete Dies, entre d’altres. Són 
incomptables el nombre de ponències i conferències 
que va pronunciar prèvia invitació, com a ponent 
estel·lar.

D’ell El País en 2007 deia: “es médico y paciente al 
mismo tiempo. Un paciente que ha pasado la barrera de 
los cinco años, pero no se ha librado de su perseguidor 

y reflexiona sobre la importancia de la esperanza  y el 
acompañamiento como elementos esenciales en la 
lucha por continuar viviendo. Albert decía “ he aceptado 
mi muerte; mi muerte joven, quiero decir. Pero no hay 
hipocondría ni tampoco tengo miedo. Los pacientes 
queremos que nos cuiden. Yo ya acepto que no me 
curen pero me costaría aceptar que no me cuidasen. La 
periodista escribe: desde el Foro Español de Pacientes, 
que preside, lucha por conseguir una medicina más 
atenta, más afectiva, más humanizada.  Como médico 
e hijo de médico de pueblo, y como enfermo de cáncer, 
habla con una extraordinaria sensatez que a veces 
produce estremecimiento”. 

 Va ingressar com acadèmic, l’11 de març de 2008. 
Quan va morir el 25 de novembre del 2013 als 51 
anys d’edat, víctima d’aquell càncer, presidia el Fòrum 
Espanyol de Pacients, era director de l’Institut Global 
de Salut Pública i Política Sanitària de la Universitat 
Internacional de Catalunya i membre de la Junta de 
Govern. 

Va ser condecorat com col·legiat d’honor nacional 
amb emblema d’or, per la creació del Fòrum Espanyol 
de Pacients. En l’acte de lliurament del guardó, va 
pronunciar un extraordinari discurs sota el títol “L’orgull 
de ser metge”, del qual extrec, per concloure aquest 
resum de cinc minuts assignats, les veritables raons que 
li van fer triar la professió de metge i reivindicar aquesta 
professió que té en els pacients la seva veritable raó de 
ser. Deia “Jo vaig néixer volent ser metge. Jo em vaig 
criar feliç en consultoris mèdics i en visites a domicili. 
És allí, a la consulta del meu pare, on vaig aprendre 
que era una professió abnegada, amb grans mancances 
i que exigia un gran sacrifici. Dita abnegació es veia 
superada per la compensació que es rep sent útil als 
altres, estant al servei de l’altre i de les poblacions 
vulnerables”. “Ningú està exempt de patir una malaltia i 
tots volem accedir a les millors atencions quan aquesta 
s’instauri a les nostres vides. Es per això un acte de 
justícia reconèixer el treball que fan les associacions 
de pacients i voluntaris a Espanya. Dedico aquesta 
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distinció als metges malalts perquè estant en ambdós 
costats de la relació metge-pacient poden contribuir a 
la seva millora.” 

Una distinció, concloïa, que m’agradaria dedicar a 
la meva dona Maria Dolors i els meus fills David i Pol, 
perquè ells em permeten seguir transitant en aquesta 
vida fent front a la incertesa i l’adversitat. Ells donen 
sentit i significat a la meva vida i he volgut expressar-
lo amb la presència dels meus fills, perquè m’agradaria 
que ells estiguessin tan orgullosos de mi com jo ho estic 
del meu pare i de ser metge.

Nosaltres, els teus companys de l’Acadèmia, amic 
Albert també estem orgullosos de tu i de la Mª Dolors 
que  continua la teva obra com Institut Albert J. Jovells 
si t’agradaria saber que com a representant del Foro 
Español de Pacientes i de l’European Patient’s Forum, 
ha intervingut brillantment fa tan sols quinze dies en 
una selecta trobada sanitària organitzada per l’IESE 
titulada Impulsant el Canvi. El teu record, la teva obra 
i el teu exemple romandran amb nosaltres amb un 
immens agraïment, admiració i respecte.

Miquel Àngel Asenjo De Sebastián
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Begonya TORRES GALLARDO
Acadèmica corresponent

La Dra. María de la O. Rodríguez López (Madrid, 1930 
– Barcelona, 2014), era membre corresponent de la 
nostra Acadèmia des de l’any 1960. Ho va ser guanyant 
el “Premi Anales de Medicina y Cirugia” pel seu treball 
“Evolución del tabique interauricular en el embrión 
humano”, presentat sota el lema “Desarrollo”. El premi 
tenia una dotació econòmica de mil pessetes. El seu 
estudi fou publicat a la revista Anales de Medicina 
y Cirugia,  vol. 41. núm. 165 de 1961. Com explica la 
pròpia Dra. Rodríguez, el treball el va dur a terme amb 
el Dr. M. Taure a la càtedra d’Anatomia de la Facultat de 
Medicina de la Universitat de Barcelona. 

L’any 1954 la Dra. Rodríguez va obtenir el títol de 
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de 
Barcelona. Obtenint el títol de Doctor per la mateixa 
Universitat l’any 1958. Es va especialitzar en Anatomia 
Patològica i en Anàlisis Clíniques. Va exercir la medicina 
a la ciutat de Barcelona tota la seva vida activa fins que 
es va jubilar. Ho va fer en l’àmbit de la medicina privada 
en la especialitat d’ Anatomia Patològica, gaudint d’ un 
merescut prestigi. Respecte a la especialitat Anàlisis 
clíniques va compatibilitzar la seva dedicació en activitat 
privada i en la medicina pública, formant part d’equips 
de laboratoris clínics de centres d’assistència primària. 
L’últim en el que va treballar va ser l’ambulatori del 
carrer Manso de Barcelona.  

Junt a les dades acadèmiques i professionals, part 
de les qual m’ha proporcionat amablement el seu fill el 
Dr. Francesc Tuca, volia consignar en aquest document 
unes paraules que un dels seus néts, el Sr. Carles Tuca, 
va escriure com a sentit homenatge a la seva àvia en 
un bloc a Internet. Crec que són unes paraules que ens 
parlen de la dimensió humana de la Dra. María de la O. 
Rodríguez López. Reprodueixo part del text amb permís 
exprés de la família:

“María de la O Rodríguez López, o més concretament, 
La Abuela María, era una fanàtica del Papa Karol Wojtyła 
i addicta a les celebracions familiars. Crec que de fet 
aquests eren els fonaments on es recolzava l’univers 

Mallorca: La religió i la família. Una petita bombolla 
per protegir-se de la immensa pena que patia des de 
que va morir el seu marit. La religió sustenta el pilar de 
l’esperança, del retrobament, un temps futur, un anhel, 
un desig. La família, en canvi, estava continguda en el 
present, una mà estesa, un bastó on recolzar-se mentre 
ho disposava tot per a la seva partida.

Així és tal i com jo la vaig conèixer: en els últims 
anys de la seva vida. Obsessionada amb els preparatius 
pel viatge i abocada a la família. Una persona estricte 
i afectuosa que, gràcies a la seva exclusiva memòria, 
sempre tenia a punt una experiència viscuda per 
explicar i  ajudar-te a comprendre la teva pròpia.

Aquests últims mesos el cos ja li feia massa figa, 
així que ella mateixa, conscient de la seva feblesa, va 
comença a desfer Mallorca 290. Un cop tot en ordre es 
va retirar a la residència per a la gent gran La Salut Josep 
Servat. El dimarts passat, tranquil·lament, va demanar 
l’extremunció i diumenge, ben d’hora va emprendre la 
marxa. Avui, dimarts 21 de gener el seu cos ha estat 
enterrat. [...] Em pregunto si ja deu haver arribat?”

No vull finalitzar sense agrair als néts de la Dra. María 
de la O. Rodríguez López l’haver-me permès utilitzar els 
continguts del seu bloc. Els he volgut incorporar ja que 
quan els vaig trobar a la xarxa vaig tenir la sensació de 
que coneixia d’alguna manera a la nostra companya a 
la que no vaig tenir el plaer de conèixer personalment. 

MARÍA DE LA O. RODRÍGUEZ LÓPEZ (1930-2014)
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Papers de l’Arxiu

1841. AMPUTACIONS EN LA INDÚSTRIA DE FILATURES  
DE COTÓ I DE LLANA

Àngels GALLEGOS  i PANIELLO;   
    Marc XIFRÓ i COLLSAMATA

Arxiu RAMC

Paraules clau: “Diable”, Accidents de treball. 1841

Des de finals del segle XVIII es van desenvolupar a 
Catalunya diversos aspectes de la indústria de teixits. 
Una activitat important va ser la preparació del fil a partir 
de fibres principalment vegetals. Aquí la que va tenir 
més interés va ser la filatura de cotó. Va créixer sobre 
tot quan es va poder mecanitzar. Hi hagué diferents 
tipus de màquines, algunes amb risc important pels 
treballadors, el que va provocar nombrosos accidents, a 
vegades greus, pels elements d’algunes màquines, com 
pues o altres elements que punxaven i estiraven.  Van 
rebre diversos noms i, pel seu risc, entre els obrers i de 
manera general sovint eren designades com a “diable”, 
en realitat “diablo” quan s’esmentaven en algún escrit, 
perquè no se solia escriure en català.  

 També s’empraven per a trossejar draps vells 
que es recuperaven.  Altres vegades es nomenaven 
“desfibradores” i “desfiladores”, i en el cas de produir 
lesions els era apropiat el nom de “diable”.  Es fabricaven 
a fora, principalment a Anglaterra, i el seu nom solia ser 
“Rag Tearing Machine”, o més senzillament “Rag” , en 
referencia als draps vells.  Podien fer lesions a les mans 
i braços,   trencant teixits amb les seves pues, arrivant 
a fer arrancaments i algunes vegades causant fins i tot 
la mort.   

Eren  un tipus d’accident que espantaven i alguna 
vegada es demanaven informes a institucions per a 
que proposessin mesures de prevenció i protecció.  A 
l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona hi ha 
dos documents, del maig de 1841, en que es planteja 
el problema d’aquests accidents. La qüestió surt a 
partir d’un document enviat a l’Acadèmia per la Junta 
de Comerç de Catalunya, en que es diu: “suscitar las 
consideraciones de esta Junta con motivo de algunas 
desgracias ocurridas recientemente en las fábricas de 
esta Capital”. 

El tema no era nou i en el text s’esmenta: “…en épocas 
anteriores había dictado… algunas providencias acerca 
del modo de usar de las máquinas de preparar algodón 
y lana llamadas Diablo, y acerca de la edad de personas 
de que valerse para ella; y tuvo la satisfacción de ver 
que no dejaron de producir un resultado favorable”.

En el segon document, també de l’11 de maig de 
1841, es troben algunes consideracions sobre el risc de 
les màquines i les conseqüències dels accidents.  El text 
diu: “Como se trata de un punto que en efecto es muy 
atendible, pues interesan en él la humanidad y la vida 
o la muerte de personas las más de tierna edad que si 
al favor de una amputación no parecen quedar sumidas 
durante el resto de sus días en la miseria; cree esta 
Junta oportuno pasarlo todo a V.E. … para que en uso 
de su autoridad pueda servirse renovar las indicadas 
providencias… haciendo particularmente efectiva la 
responsabilidad de que trata la última de las circulares 
contra los contraventores por los daños y perjuicios 
que de resultas del incumplimiento… ocurriesen y aun 
por la obligación de asegurar  al que hubiese sufrido la 
desgracia una indemnización y un recurso para durante 
y después de la curación…”  

Hi ha doncs diferents punts de vista sobre les mesures 
que s’han d’adoptar i que  bàsicament són:  de caràcter 
preventiu, sobre la responsabilitat, i sobre la protecció 
posterior del treballador.  Per a la prevenció cal seguir 
les normes que puguin dictar-se sobre el compliment de 
les “indicadas providencias” (que aquí no es detallen); 
també la referencia a l’edat dels treballadors. Es veu 
bastant clar que es tracta del treball infantil. 

El segon és el de demanar responsabilitat per als qui 
no facin complir les mesures de prevenció. I el tercer és 
el d’ assegurar a les persones que tinguin una desgràcia, 
durant la curació i una indemnització posterior.   
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1841. Amputacions en la indústria de filatures de cotó i de llana

Aparentment hi ha doncs unes mesures de protecció 
dels obrers, en aquest cas referit als accidents de 
treball, en una época bastant inicial del procés 
d’industrialització.  En aquest cas, tot i que no s’entra en 
detalls concrets, sembla que hi ha una visió protectora. 
Altra cosa pot ser la realitat, perquè també es planteja 
de forma bastant crua quan es tracta, tot i que es vol 
evitar el risc , “que parecen quedar sumidas durante el 
resto de sus días en la miseria”. 

En aquesta nota breu es vol remarcar el paper que va 
tenir l’Acadèmia de Medicina, per a indicar mesures de 
prevenció, i la necessitat del seu compliment, per a la 
prevenció i reparació de  les lesions per accidentes de 
treball, i en tot cas una visió progressista en l’inici de la 
indutrialització del país. 

El tema és important des del punt de vista social. 
L’Acadèmia havia convocat concursos de premis sobre 
temes de protecció als obrers. En relació a aquest 
tema, el dels treballadors de la indústria textil, hi ha 
una memoria sobre la “Higiene del Tejedor”, presentada 
per Joaquim Salarich, metge de Vic, que guanyà el 
premi de l’any 1856. És bastant extensa, 130 pàgines, 
relativament documentada. Un dels capítols tracta “De 
las máquinas” i trobem una referencia brevissima (p. 
91) en que s’indica que les màquines filadores tenen 
alguna mesura de protección.   Amb el temps els models 
per a la filatura es van anar perfeccionant, però va 
persistir el nom, que es troba fins i tot en ús actualment 
en catàlegs de venda de maquinària i a la web. 

Fragment del manuscrit de la memoria que tracta sobre la màquina de 
filatura “diable” (1841)

Fragment d’una il·lustració sobre la màquina 
“diable”. Es poden observar les pues que lesionen 
els teixits.
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Jacint CORBELLA
Acadèmic numerari

Paraules clau: “Diable”, Accidents de treball. 1841

Armand Émile Justin Gautier va néixer a Narbona, 
una de les ciutats més representatives de la Septimània, 
on el seu pare era metge,  el 23 de setembre de 1837. 
Va fer els estudis de medicina a Montpeller, i també 
els de ciències. Després fou doctor en ambdues 
disciplines, el 1862 en medicina i el 1869 en ciències. 
De fet doncs era metge i químic. De seguida d’acabar 
la llicenciatura entrà ja com a ajudant a la facultat de 
Montpeller, en la que romandrà quatre anys. De 1858 
a 1862 és preparador del curs de Química general, amb 
el professor Étienne Bérard i de Química orgànica i 
Farmacologia amb el professor Béchamp. 

Fa una tesi sobre el subministrament d’aigua a la 
població: “Étude générale des eaux potables, suivie 
d’une application particulière aux eaux de source de la 
ville de Narbonne”, que presenta a Paris el 1862.  El 1868 
està a la facultat de ciències de Clermont-Ferrand, on és 
per poc temps encarregat de  cursos complementaris.  
El 1869 guanya el concurs d’agregat de farmacologia. 
La tesi d’agregació és sobre “Des fermentations et 
en particulier des fermentations physiologiques et 
pathologiques”. 

Des del 1869 fa carrera a París. i s’encarrega de  
la sotsdirecció del “Laboratoire des hautes études 
de la Sorbonne”, i també és encarregat de cursos 
complementaris de Química mèdica.  Deixeble de 
Charles Adolphe Wurtz, quan aquest crea el 1875 un 
laboratori de Química Biològica a la facultat de medicina 
de París,  Gautier n’és nomenat sotsdirector.  Quan va 
morir Wurtz, el 1884, és elegit professor de Química 
orgànica i mineral de la facultat. 

La seva activitat va ser important en diversos camps: 
la docència, investigador, acadèmic i publicista. Va ser 
president de la Société de Química de Paris, 1876; 
membre de l’Acadèmia de Medicina, per la secció de 
física i química, el 1879 i president per l’any 1907, i 
membre de l’Institut el 1889. 

Medicina d’Occitània

ARMAND GAUTIER  (NARBONA, 1837 - CANNES, 1920),  
CAPDAVANTER DE LA QUÍMICA BIOLÒGICA

En el camp de la recerca destaquen els treballs 
sobre la fixació del nitrogen; sobre els compostos 
arsenicals orgànics,  que són un dels punts d’inici del 
desenvolupament de la terapèutica arsenical, amb 
l’àcid cacodílic i els seus derivats, amb disminució de 
la toxicitat d’aquest element, i que va tenir la seva 
expressió més important més tard en el tractament de 
la sífilis.  Una altra línia de treball notable va ser sobre 
les carbilamines, amb la tesi pel doctorat de ciències 
“Les nitriles des acides gras et les carbylamines”, (París, 
1869). 

També va estudiar els processos de descomposició 
dels teixits orgànics, i així fou el descobridor, l’any 
1872,  de les ptomaïnes demostrant una identitat en 
la destrucció del productes nitrogenats, i l’existència 
de processos de desassimilació anaeròbics.  À més 
donaven positiu en la identificació d’alguns verins, i van 
tenir molta transcendència en els seus aspectes mèdico 
legals. 

També va ser autor de diversos llibres, entre ells, 
un inicial: “Introduction philosophique à l’étude de la 
géologie” (Paris, Masson, 1853); un “Traité de Chimie 
appliqué à la physiologie, à la pathologie et à l’hygiène” 
(Paris, 1874); i la que va ser potser la seva obra magna 
“Cours de chimie minérale, organique et biologique”, 
(Paris, 1887-1892), en tres volums.  

Gautier va aplicar els seus coneixements de la química 
a aspectes concrets de l’alimentació i de la higiene. Són 
importants els estudi sobre els pigments del  vi negre, 
demostrant que en comptes de ser una substància 
igual per a tots els vins, la coneguda com a enolina, és 
diferent per a cada vi, i també es pot modificar després 
de les accions d’esporgar.  Generalitzant, va indicar que 
cada espècie, animal o vegetal, té una especificitat de 
substàncies que fixen els seus caràcters. 

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2014; 176-177
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Un dels seus camps de publicació van ser els estudis 
sobre aliments. Un text important és: “L’alimentation 
et les régimes chez l’homme sain et chez les malades” 
(París, 1904), de més de cinc-centes pàgines. També 
“Le cuivre et les plomb dans l’alimentation et l’industrie 
au point de vue de l’hygiène” (Paris, 1883), i encara la 
utilització de l’aigua. Estudia també les aigües termals 
i els fenòmens del vulcanisme, així en el treball 
“L’intervention du rôle de l’eau dans les phénomènes 
volcaniques” (Paris, 1909), tornant d’alguna manera al 
seu interès inicial per la geologia. 

Tot i que col·lateralment també va tenir una 
certa importància l’estudi de diversos aspectes amb 
repercussió en el camp de la toxicologia. Ja s’ha 
esmentat la implicació de les ptomaïnes; també les 
aportacions en la utilització dels arsenicals, amb el 
risc de confondre la presència del metall d’origen 
terapèutic, amb un emmetzinament intencionat. Cal 
recordar que l’arsènic en aquell temps era el verí més 
emprat i amb una llarga tradició d’agent homicida.  I 
encara, en aquest vessant de relació amb els tòxics,  
l’estudi “De l’acide cyanhydrique , de ses homologues et 
de leurs isomères” (París, 1870). 

Finalment analitzem breument el llibre sobre el 
coure i el plom, ric en informació i idees. Comença: 
“Tres metalls, el ferro, el coure i el plom, són emprats 

de manera incessant en les condicions  actuals de la 
vida moderna. Pocs paràgrafs més enllà diu “el coure 
i el plom tenen combinacions tòxiques, o si més 
no, perilloses a dosis repetides... i els trobem casi 
constantment a la sang i la major part dels nostres 
teixits”.  Les més de tres-centes pàgines del llibre són 
una monografia important sobre la utilització, però 
també sobre el risc d’aquests elements. 

Cal recordar que feia pocs anys hi havia hagut a 
França, entre altres països, una polèmica important so-
bre el risc del coure en l’alimentació, no tant pels pro-
pis aliments sinó si hi passava a  partir del metall del 
recipient. Els estudis de Gelippe van ser decisius per 
baixar aquesta impressió  de risc.  En un moment, ja en 
el segle XXI, en que es valora el detall de la composició 
química dels aliments; en que hi ha discussions sobre  la  
presencia d’additius que poden ser perjudicials,  i tam-
bé de contaminants (plaguicides i molts altres), hem de 
recordar el fet que ja cap el final del segle XIX,  es tin-
guessin en compte aquests mateixos aspectes. Gautier 
en aquest sentit  ha de ser considerat també com un 
capdavanter en certs aspectes de l’estudi de la toxico-
logía.  I fins i tot també en els de nutrició. Fou un home 
que veia les coses amb una perspectiva de futur,  intuint 
ja els aspectes que més endavant estarien en un primer 
pla.

Armand Gautier  (Narbona, 1837 - Cannes, 1920), capdavanter de la Química Biològica

Portada del llibre sobre el risc del coure i el plom en 
l’alimentació i la industria. 1833
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Iconografia de L’ Acadèmica

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2013; 178

Plànol del pis baix de l’Hospital General de la Santa Creu de la ciutat de Barcelona. 
1804

Facilitat per l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau


