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EDITORIAL

els Congressos d’Història de la MediCina Catalana

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2016; 61-62

L’organització d’aquests congressos és, ja s’ha dit, 
una de les tasques específiques  de l’Acadèmia, mar-
cades pels Estatuts de 2012 (art. 42; DOGC. de 19 de 
novembre de 2012). Com a Acadèmia comprovem, amb 
satisfacció evident, que és una tasca que es va complint 
i que, a més, té una situació estable que ens permet 
albirar a curt i mitjà termini, un futur sense massa difi-
cultats. Una de les raons de l’estabilitat és que els Con-
gressos han pogut trobar la seva situació d’equilibri, la 
seva mesura estable.  

L’èxit dels congressos es valora no solament pel que 
significa cada reunió concreta  sinó per la seva continu-
ïtat.  Ambdós factors són importants: el moment i el fu-
tur. I cal tenir en compte la mesura d’aquests aspectes 
temporals.  A una certa distància del començament cal 
veure també com s’ha arribat fins aquí, el passat, amb 
el seu camí. Aquesta reflexió ve perquè el proper serà el 
XX Congrés, fita que ja dóna una certa maduresa, però, 
i això és el més essencial, quan toqui el XXI Congrés, 
el 2020, s’escaurà amb el 50 aniversari dels Congressos 
d’Història de la Medicina Catalana i cal fer, certament, 
alguna forma de commemoració. 

Com són els nostres congressos?  Ara ja tenen una 
mesura estabilitzada. Són petits, el que vol dir que en-
cara es poden organitzar amb molta voluntat i si cal 
amb pocs medis. A més es fan al llarg i ample del ter-
ritori, veient les condicions del moment. El creixement 
de l’interès pels esdeveniments i records del passat cul-
tural en les més de 40 comarques de Catalunya, fa que 
habitualment trobem una bona acollida i per tant un 
plus d’entusiasme. Ara ja no hi ha, només, una entitat 
cultural a cada comarca, sinó vàries, amb grau divers 
d’interès i compromís, però suficient per a fer un nucli 
local propi.  Un altre fet, en el que potser hem insistit 
poc, és procurar fixar la continuïtat de la relació entre 
els organitzadors locals i la pròpia Acadèmia.   Probable-
ment cal cercar alguna forma més continuada de col·
laboració, que aprofiti el sediment deixat pel Congrés. 

Són continuats i diversificats. Ara, ja des del 1988, 
en el proper congrés farà trenta anys, s’ha fixat un rit-
me bianual, que sembla suficient. Juntament amb això 
el desplaçament de les seus dels Congressos.  Estan 
previstos, i es compleix, fer·ne dos en comarques (els 

antics partits mèdics presents en els documents d’arxiu 
del segle XIX) i un a Barcelona. Així podem “esponjar” 
la procedència de les comunicacions i afinar en la ido-
neïtat dels temes. Sempre hi ha temes genèrics, però 
també aspectes  més locals que obren o consoliden un 
tema puntual, a vegades molt extens. Així, per recordar 
els congressos recents l’interès més definit per la me-
dicina rural en el de sant Feliu, el 2010, o el propi de la 
medicina de muntanya en aquest de Puigcerdà.    

No requereixen un gran esforç econòmic. Són abas-
tables econòmicament. No cal demanar gaire, és a dir 
no vivim de les subvencions. Les despeses col·lectives 
són petites. Les Actes, és a dir el fruit del treball, per 
ara, es publiquen en una de les dues revistes de l’Aca-
dèmia, Gimbernat, amb el suport, ara no de pressupost 
sinó més logístic, de la Universitat de Barcelona, que 
és on va néixer la revista l’any 1984 i ha tingut una vida 
continuada i regular amb dos números cada any, d’unes 
tres·centes pàgines. El primer llibre d’actes d’aquest 
congrés serà el tom 65 de la revista, que arriba al vol-
tant de les vint mil pàgines, superant aviat el miler d’ar-
ticles publicats. La resta de la despesa és pròpiament 
d’organització i està creada per les necessitats dels con-
gressistes, principalment els dinars de treball i els inter-
medis, refrigeris, entre sessions.

El suport facilitant locals, i algunes visites culturals, 
si hi ha temps suficient,  el faciliten les institucions lo-
cals, que  fan en aquest sentit un treball, per nosaltres 
admirable, d’ajut i compromís cultural, que a la llarga 
ha de tenir el seu rendiment en forma d’escrits sobre 
aspectes de la sanitat (medicina, farmàcia, infermeria) 
del territori.  

Els congressistes.  En cada congrés hi ha bastantes 
persones. Algunes són de presència continuada, o molt 
habitual, i són els que formen la massa fixa dels autors 
de treballs, d’interessats en els  temes. Altres són més 
esporàdics. Són bastants els que participen en la te-
màtica local i després no tornen, quan es fa la reunió 
en una comarca diferent. Possiblement alguns tenen 
un interès molt concret, sobre els punts en que se’ls 
ha demanat col·laboració. Però és segur que en altres 
no els hem sabut continuar interessant i aquest és un 
defecte dels qui estem de manera més continuada en 
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l’organització, és a dir, en el fons, de l’Acadèmia.  Cal 
polir aquesta  mancança. 

La renovació. És un factor important, i necessari, en 
gairebé totes les organitzacions. Tot i que sembla que 
ningú vol quedar·se en els llocs, la realitat no és tan uni-
forme. Per això cal fixar alguna norma, si es vol distant, 
que faciliti el ritme de canvi. Des del principi es va fi-
xar que els presidents del Congrés,  que és el càrrec de 
més representació, ho fossin només una vegada. Així 
s’assegurava, (alguna vegada potser es forçava) que hi 
hagués un nombre suficient de persones amb prepara-
ció (experiència directiva, acadèmica, de publicacions, 
significació local) que ajudés a forjar un coixí prou sòlid.  
La diversificació geogràfica ha estat fonamental. Abans, 
quan es va iniciar amb el congrés de Lleida, el tercer, el 
1981, es podia considerar més “descentralització”. No 
va costar de consolidar la idea, en part per l’èxit  tam-
bé del congrés següent, el de Poblet el 1985. Recordem 
que en aquells temps, fa trenta anys, només hi havia 

facultats de medicina  a les dues universitats de Barce-
lona (UB i UAB), i que la “independització” no es va fer 
pas sense molta tensió, en passos petits, i en decisions 
solitàries del propi deganat que estava en minoria ab-
soluta. Ara tot això és passat, sembla i és, història, però 
s’ha de recordar. 

Com també que els Congressos van començar l’any 
1970, amb una preparació prèvia i molt acurada de més 
d’un any de temps, en un temps en que calia demanar 
permís a Madrid, i no era cap formalisme. Va ser el doc-
tor Ramon Sarró, catedràtic de Psiquiatria (la signatura 
d’un catedràtic, i més amb antiguitat a l’escalafó,  era 
una certa garantia)  el qui va acceptar la idea, la va tirar 
endavant amb eficàcia, i va signar la instància dirigida al 
Ministeri de la Governació, que era qui havia d’autorit-
zar·ho. ara ja no ens calen permisos.  

D’aqui a quatre anys, el 2020, els qui organitzin el 
XXIè Congrés, tenen el repte de  consolidar tot el que 
s’ha fet.    

Portada del 4rt volum de les Actes del I Congrés d’Història de la Medicina Catalana”, 1970.
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Francisco Miguel CAMACHO MARTÍNEZ 
 

Excel.lentísim Senyor President de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya, Molt il.lustres Senyores i Se-
nyors Acadèmics, Senyores i Senyors,

Es per a mi un gran honor el haver estat nomenat 
Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Medi-
cina de Catalunya. I ho és per tres motius que exposaré 
en castellá per que, evitant la meva mala pronunciació 
de la vostre bella i històrica llengua, pugui ser entès per 
tot-hom.

El primer motivo responde al afecto y respeto que 
siempre he tenido por mi Universidad de adopción. Me 
siento orgulloso de mis maestros catalanes y de mis 
compañeros y, permítanme que también recuerde, a 
mis discípulos, a los que yo llamo nietos de la escuela 
catalana, representadas para mí por los tres que lo fu-
eron del Profesor Xavier Vilanova, los profesores Felipe 
de Dulanto i Escofet,  Joaquín Piñol Aguadé y José María 
Mascaró Ballester. 

   El segundo motivo es que esta presentación y pro-
puesta de Académico la realiza el miembro de la escu-
ela catalana más cercano a mí por su edad. El Profesor 
José María Mascaró, fue, ha sido y es mi “maestro, por 
sus enseñanzas, amigo, por sus consejos, y casi herma-
no porque juntos hemos pasado muchos, muchísimos, 
de los buenos y malos momentos de la gran familia der-
matológica y universitaria”. Gracias José María.

   Y el tercer motivo es que el destino ha querido que 
este discurso de recepción como Académico correspon-
diente lo haga el mismo día que se recibe al Profesor 
Carlos Ferrándiz Foraster, que me acompañó como Vi-
cepresidente durante mis cuatro años de Presidente de 
la Academia Española de Dermatología y Venereología 
y en el mismo cargo durante los cuatro años siguien-
tes en el Colegio Ibero Latino Americano de Dermato-
logía. Cuando dos personas han sabido compenetrarse 
ocho años para llevar la responsabilidad de Academia 
y Colegio dermatológicos, es que por medio existe una 
gran amistad y respeto mutuo, amistad y respeto que 
quedaron refrendados cuando hace años mandó a su  

 
 
hija mayor, Lara, a formarse conmigo en Sevilla. Lo que 
probablemente ya no le sentara tan bien es que la hici-
éramos andaluza de adopción y que su nieto Carlos sea 
un andaluz sevillano. Gracias Carlos.

Por tanto, de nuevo, gracias Sr.Presidente por esta 
oportunidad que me brinda la Real Academia de Me-
dicina de Cataluña.  Y, sin más, paso a la exposición 
de mi discurso de recepción con una breve introduc-
ción. 

introdUCCión   
La Cirugía Dermatológica que nació oficialmente en 

España en 1962, lo hizo gracias al esfuerzo de una gran 
personalidad catalana, el Prof. Dr. Felipe de Dulanto i 
Escofet, discípulo directo del Profesor Vilanova consi-
derado padre de la escuela dermatológica catalana mo-
derna. Pero antes de seguir adelante hemos de aclarar 
algunos conceptos históricos que culminan en ese año 
de 1962, y que, por darle algún nombre, le llamaremos 
“periodo previo a la Dermatología médico quirúrgica 
oficial”

1. Periodo Previo a 1962 o a la ofiCializaCión 
dE La dERMaTOLOGÍa MEdICO-QUIRÚRGICa.

  En estos años, que suponen más de un siglo, hay 
que hablar de tres periodos. La Dermatología quirúrgi-
ca antes del Siglo XX; en la primera mitad del siglo XX y 
desde su reconocimiento oficial en 1962.

1.1. La dermatología quirúrgica antes del siglo XX
 Se inició en la escuela de Viena. El concepto quirúr-

gico de Hebra y su escuela fue adoptado en el siglo XIX 
por las escuelas alemanas y se impuso paulatinamen-
te apoyado en la mayor competencia del dermatólogo 
para tratar lesiones de la estructura cutánea y por lo 
desagradable de la terapéutica de diversas patologías 
quirúrgicas dermatológicas como los quemados y los 
grandes tumores vegetantes cutáneos. 

Ingrés d’Acadèmics corresponents

la esCUela Catalana PreCUrsora de la CirUgía 
derMatológiCa y sU inflUenCia en las  aMériCas

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2016; 63-68
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   En España, la Dermatología se inició en la Universi-
dad como un sector de la Patología Quirúrgica aunque 
entonces se llamara “Patología externa”. Los primeros 
profesores responsables de la Dermatología fueron ca-
tedráticos de Cirugía; así, por ejemplo, lo fueron Joan 
Giné i Partagás en Barcelona, José Pareja Garrido en 
Granada y Ramón de la Sota y Lastra en Sevilla.

  El Profesor Joan Giné i Partagás (1836·1903) se 
formó en la Facultad de Medicina de Barcelona don-
de se licenció en 1858, se doctoró en Madrid en 1862, 
y un año más tarde obtuvo por oposición la plaza de 
Profesor Ayudante la Cátedra de Clínica Quirúrgica de 
Madrid. En 1866 fue nombrado Catedrático de Univer-
sidad de Santiago de Compostela y volvió más tarde a 
Barcelona para hacerse cargo de la Cátedra de Clínica 
Quirúrgica, siendo nominado en 1892 Decano de este 
Centro, cargo que ocupó hasta su muerte. Destaca en-
tre su bibliografía la publicación de un tratado icono-
gráfico de “Dermatología quirúrgica” con 840 páginas 
que fue editado en dos volúmenes, el primero en 1880 
y el segundo en 1883. Le siguió en la Cátedra, aunque 
muy brevemente ya que murió en 1909, el Prof. Gil Sal-
tor y Lavall, conocido por su traducción del libro de Der-
matología del Prof. Lesser. Ya con él, se encargó de la 
docencia el Dr. Jaime Peyrí i Rocamora que fue, desde 
1915, el primer catedrático oficial de Dermatología de 
la Facultad de Medicina de Barcelona.

 En Granada, D. José Pareja Garrido fue el primer ca-
tedrático numerario de Dermatología desde su nom-
bramiento el 25 de mayo de 1917. Pareja Garrido es-
cribió varios libros sobre Dermatología clínica y, al ser 
también previamente Catedrático de Patología Quirúr-
gica, estuvo trabajando en un atlas  de Dermatología 
quirúrgica del que han llegado a nosotros algunas de 
sus imágenes, aunque no tenemos conocimiento de si 
llegó a publicarlo.

   Y lo mismo sucedió en Sevilla con D. Ramón de la 
Sota y Lastra que, procedente también de la patología 
quirúrgica, fue el primer encargado de la Cátedra de 
Dermatología de la Facultad de Medicina, y como tal 
escribió el libro “Enfermedades de la piel”. Pasó desa-
percibido, siendo la primera persona que se reconoce 
como responsable de la Dermatología en Sevilla, el Dr. 
Salvador Gallardo, que no era quirúrgico. Sea por esta 
razón, o por otras, Sevilla no se incorporó la Dermatolo-
gía quirúrgica hasta finales del siglo XX.

1.2. La dermatologia quirúrgica en la primera mitad 
del siglo XX. Situación de 1900 a 1950.

 La Dermatología quirúrgica nació en España de la 
mano, y de los hechos, del Profesor Felipe de Dulan-
to i Escofet, que nació en Tarragona el día 1 de Dici-
embre de 1915, realizó el bachillerato en Vilanova i 
La Geltrú y la licenciatura en la Facultad de Medicina 
de  Barcelona obteniendo el Premio Extraordinario. En 
1940 fue nombrado Profesor Ayudante de clases prác-
ticas de la Cátedra de Dermatología de Barcelona por el 
primer profesor de la Escuela Catalana D. Jaime Peyrí i 
Rocamora, y en 1946 Profesor Adjunto por el Profesor D. 
Xavier Vilanova i Montiú que es considerado el creador 
de la Escuela Catalana de Dermatología ya que, directa 
o indirectamente, fue el maestro de los Profesores Joa-
quín Piñol Aguadé, José María de Moragas, José María 
Mascaró Ballester, Francisco Grimalt Sancho, José María 
Giménez Camarasa, José Cabré Piera y Antonio Castells 
Rodellas, además, claro está de Felipe de Dulanto. Y no 
quiero dejar de mencionar a dos personas de la escuela 
catalana, cuya labor fue importante, el encargado de la 
Venereología en aquella escuela, José María Capdevilla, 
y de la Dermatología quirúrgica,  Julio Mato Hernández. 

 Por tanto, el desarrollo de la actual Dermatología 
quirúrgica en España comenzó  con el Prof. Vilanova 
como responsable de la Escuela catalana de Dermato-
logía. Y fue así porque el Prof. Vilanova animó al Prof. 
Dulanto a que iniciara diferentes contactos con la ciru-
gía española, especialmente con el Prof. Piulachs, Ca-
tedrático de Patología Quirúrgica de la Universidad de 
Barcelona, con el que obtuvo en 1953 el “Certificado de 
competencia en Cirugía Plástica y Reparadora”, y con 
las escuelas de Dermatología francesa y alemana que le 
llevó a los nombramientos de miembro correspondien-
te extranjero de ambas sociedades. 

1.3. La situación académica de la dermatología médico-
quirúrgica en españa. Real decreto de 1962.  

   En junio de 1954 el Prof.Dulanto fue pensionado por 
el Ministerio de Educación Nacional para formarse en la 
Universidad de Hamburgo·Eppendorf, en el Instituto de 
Cirugía Plástica y Maxilofacial, y en la Universidad de 
Marburg junto al Profesor  Hugo Constantin Friederich. 
Ese mismo año obtuvo por oposición la Cátedra de Der-
matología de Santiago de Compostela y un año después 
se trasladó a Granada donde,  como reconocía en su 
discurso de apertura del Curso Académico 1985·86: 
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“Vine a Granada en 1955 con enorme ilusión y una 
idea directriz: La Dermatología ha de ser una especia-
lidad completa, médica y quirúrgica, que  comprenda 
la piel, mucosas dermopapilares, anejos, configuración 
externa relacionada y los aspectos estéticos”. 

   Con esa idea directriz Felipe de Dulanto i Escofet, 
“buque insignia” de la Dermatología quirúrgica en Es-
paña, con la inestimable ayuda de su esposa Dña Car-
men Campos y apoyado en las Escuelas madrileña de 
los Profesores José Gómez Orbaneja y Pedro Álvarez 
Quiñones y catalana del Profesor Vilanova, ya con el 
Profesor Joaquín Piñol como Profesor Adjunto de Bar-
celona, José Cabré Piera en Cádiz y José María Mascaró 
en París, lograron que el 30 de Septiembre de 1962 apa-
reciera en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 
2410/1962 (BOE 5·10·1962), por el que “la asignatura 
Dermatología y Venereología se debería acomodar al 
concepto actual de la especialidad que se configura con 
su doble carácter de médico y quirúrgica”. Y desde en-
tonces se dispuso que “las Cátedras y asignaturas Der-
matología y Venereología se denominasen en lo suce-
sivo Dermatología Médico·Quirúrgica y Venereología”.

   Un año después, el 13 de Diciembre de 1963, se 
creó en Granada la “Escuela Profesional de Dermato-
logía Médico·Quirúrgica”, y en 1967, la “Escuela de Ci-
rugía Reparadora”. No debe extrañar que los primeros 
dermatólogos de la escuela catalana·granadina nos hi-
ciéramos además cirujanos reparadores. Quien recuer-
da los años 60 y 70 tiene obligatoriamente que acordar-
se de que la Dermatología, excepto en Alemania, era 
una especialidad con muchas fronteras con otras espe-
cialidades, y esa “guerra de fronteras” exigía profundos 
conocimientos y capacitación para resolver los proble-
mas dermatológicos médicos y quirúrgicos con una si-
tuación residual sin secuelas y lo más estético posible. 
Por ello, hemos de reconocer que también nació de la 
mano de Felipe de Dulanto la “Dermatología quirúrgica 
cosmética”.

2. la esCUela Catalana de derMatología, 
PRECURSORa dE La dE La dERMaTOLOGÍa QUI-
RÚRGICa EN ESPaÑa

   La escuela catalana, y si quieren catalana·andaluza, 
introdujo el cambio del concepto de Dermatovenereo-
logía por el de Dermatología médico·quirúrgica y Vene-
reología.

  

La relación entre las escuelas catalana y granadina se 
hizo mucho más evidente a partir de 1967 cuando el Pro-
fesor Joaquín Piñol Aguadé obtuvo la Cátedra de Barce-
lona. Desde los años 1967 a 1977, año en el que nos dejó 
el Profesor Piñol, hubo un importante intercambio de 
conocimientos entre Granada y Barcelona, con asisten-
cia de los dos grupos, el de Dulanto y el de Piñol, y más 
tarde de sus discípulos Miguel Armijo y José María Mas-
caró, respectivamente, a las Reuniones de la Cátedra de 
Dermatología del Profesor Gómez Orbaneja en Madrid, a 
las Reuniones de la Sociedad francesa de Dermatología 
en Paris y a las que organizaba el Profesor  Bazex en 
Toulouse, y un largo etcétera que culminó en 1972 con 
la obtención por el Profesor José María Mascaró de la 
plaza de Profesor Agregado de Dermatología de la Uni-
versidad de Barcelona y, ese mismo año, accedió a la 
Cátedra de Dermatología de la Universidad de Valencia. 

De ahí a 1975, año en que se celebraron las pri-
meras Oposiciones·Concursos a plazas de Profesores 
Adjuntos, que obtuvimos Francisco Grimalt y yo, y las 
Oposiones a las Agregadurías  de Granada y Barcelona, 
que obtuvieron Miguel Armijo y Antonio Castells res-
pectivamente, y a final de ese mismo año la Oposición 
a la Agregaduría de Cádiz que obtuvo Juan Ocaña. Por 
tanto, en 1975 la escuela Catalana contaba con los Pro-
fesores Piñol, Castells y Grimalt y la Granadina con el 
Profesor Dulanto, con José Sánchez·Muros y conmigo. 
Además, José María Mascaró en Valencia, Juan Ocaña 
en Cádiz, plaza que había dejado vacante el Profesor 
Cabré al desplazarse a la Autónoma de Barcelona y 
poco después, en 1976, a la Complutense en Madrid, y 
Miguel Armijo que accedió a la Cátedra de Salamanca.

   El 15 de abril de 1978 se realizó la Sesión Necrológica 
a Don Joaquín Piñol. Hay que aclarar que el Profesor Piñol 
no era quirúrgico pero nunca puso trabas a la evolución 
de la dermatología quirúrgica. Como me decía “niño”, así 
me llamaba demostrándome su afecto, al que siempre 
correspondí, “yo no sé coger un bisturí pero ahí tenéis 
futuro los jóvenes que lo sabéis utilizar”. De él solo pu-
edo recordar situaciones que le hacen merecer respeto 
y cariño. En 1979 se trasladó a Barcelona para sucederlo 
el Profesor José María Mascaró, donde siguió potencian-
do la Dermatología quirúrgica contando entonces con los 
doctores Julio Mato y Antonio Vilalta.

La Escuela Catalana precursora de la Cirugía Dermatológica y su influencia en las  Américas
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3. La dERMaTOLOGÍa QUIRÚRGICa EN La SEGUNda 
MITad dEL SIGLO XX (1962-2000). PROYECCION 
naCional del nUevo ConCePto

Un paso importante en el desarrollo de la Dermato-
logía Quirúrgica en España fue el VIII Congreso hispano·
portugués de Dermatología Médico·Quirúrgica que se 
celebró en Granada del 22 al 25 de Octubre del 69, pre-
sidido por el Profesor Dulanto. En las conclusiones apa-
recidas en el libro de ponencias del Congreso se decía 
“La Dermatología es una órgano·especialidad comple-
ta, médico quirúrgica, que comprende la piel, anejos 
cutáneos, mucosas dermopapilares y configuración ex-
terna relacionada” 

La primera semana de Febrero de 1980 se celebró 
en Granada el 1er Curso Internacional de Cirugía Der-
matológica, con prácticas directas en quirófanos o re-
transmitidas por circuito de televisión, en el que fueron 
profesores Hugo Constantin Friederich de Hamburgo 
y Perry Robins de New York. Y en el fin de semana el 
Congreso Nacional de Dermatología “Homenaje a los 
25 años de Don Felipe como catedrático de Granada”.  
Para mí, como organizador, fue algo inolvidable. Acudi-
eron todos los responsables de cátedras, departamen-
tos, servicios, secciones y muchos otros dermatólogos, 
discípulos, compañeros y amigos, para unirse al home-
naje. Al homenaje y al nombramiento de Académico de 
Honor de la Real Academia de Medicina y Cirugía del 
Granada del Dr. Perry Robins, acto al que asistió el en-
tonces Presidente de la Academia Española de Derma-
tología, el Profesor José María Mascaró. 

Otro evento de interés en la expansión de la Derma-
tología quirúrgica fue la creación del “Grupo Español 
de Dermatología quirúrgica y Oncología cutánea” cuya 
reunión fundacional se celebró, lógicamente, en Grana-
da, el 17 de Marzo de 1989, con asistencia del Profesor 
Dulanto. La primera reunión del Grupo fue ese mismo 
año en Santiago de Compostela y ya cada año se ha ve-
nido celebrando una reunión, la última hace unos días 
en Pamplona.

  Pero no solamente han colaborado el grupo catalán 
y granadino en la formación dermatológica quirúrgica 
en España pues, junto a los cursos de los Dres. Ocaña,  
Alejandro Camps y Pablo Umbert, este último Académi-
co correpondiente de esta Real corporación, se unen en 
la actualidad los de Pamplona y los  prácticos de Cádiz 
y León.

   El  31 de Marzo de 1998 murió el Profesor Felipe de 
Dulanto. Un mes después celebramos un Curso de Ciru-
gía dermatológica en Sevilla en su honor. Murió el baluar-
te de la Dermatología quirúrgica española pero quedaron 
sus publicaciones, el libro “Dermatología médico·qui-
rúrgica” que apareció en 1982 y el de “Cirugía Derma-
tológica” en 1995. Y antes de seguir con los avances de 
la escuela catalana y su influencia internacional, quiero 
recordar que el mes de marzo de 1998, se instituyó en 
New Orleans el Premio Felipe de Dulanto. No es más que 
un signo, una señal, un reconocimiento, un agradecimi-
ento, un algo... un algo que probablemente hayan sabido 
entender mejor en la Dermatología internacional que en 
la nacional. Pero así es la vida, y no voy a citar frases hec-
has. 

4. INFLUENCIa dE La dERMaTOLOGÍa QUIRÚRGICa 
ESPaÑOLa EN EL RESTO dE EUROPa, EE.UU. dE 
aMériCa y latinoaMériCa. siglo XXi 

Y aunque queda mucho por decir, tenemos que ir aca-
bando. Creo que ha debido quedar claro, si se lo he sa-
bido transmitir, que la Dermatología quirúrgica tuvo su 
origen en la escuela catalana y que ésta se encargó de 
difundirla en España. Ahora nos quedaría aclarar su influ-
encia y expansión en el resto de Europa y en EE.UU. de 
Norteamérica así como en la América latina. Para centrar 
el tema de la expansión internacional del concepto médi-
co·quirúrgico, hemos de volver un poco atrás, concreta-
mente a septiembre de 1978, fecha en la que se fundo 
en Marrakech la International Society for Dermatologic 
Surgery, siendo los organizadores de esta reunión Los 
Dres. Perry Robins, Theodore Tromovitch, Lawrence Fi-
eld, Martin Chernosky,   George Popkin y otros miembros 
de la American Society for Dematologic Surgery, que soli-
citaron la asistencia de D. Felipe y su escuela, incluyendo 
a Antonio Picoto que ya estaba en Lisboa, y de las escue-
las alemanas de los Profesores Helmut Tritsch, Max Hun-
deiker y Eckart Haneke

Del 7 al 13 de octubre en Lisboa al 1er Congreso 
Internacional de Cirugía Dermatológica, con Don Filip 
como llamaban los portugueses a D. Felipe de Dulanto, 
como Presidente de Honor. Desde entonces se han ce-
lebrado en España 5 Congresos de la Sociedad Interna-
cional, dos en Barcelona, bajo la presidencia del Dr. Alex 
Camps, y uno en Granada, otro en Sevilla y el quinto en  
Madrid.
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En 1990 se fundó en Estoril la European Society of 
Mohs Micrographic Surgery (ESMMS). Participamos 
P.Umbert, A.Camps, J.Conejo·Mir y yo. Posteriormente 
fuimos miembros fundadores de la European Society of 
Surgical Dermatology (ESSD) en Bruselas en 1995, de la 
European Society of Cosmetic and Aesthetic Dermato-
logy (ESCAD) en Niza en 1998 y de la European Society 
of Laser en Ginebra en el 2000.

Y sigo a grandes saltos porque ya es imposible dete-
nerse en los muchos eventos de aquellos momentos. 

Y como la Cirugía y Oncología cutánea van de la 
mano, desde su fundación somos miembros de la Skin 
Cancer Foundation y nos hemos responsabilizado del IX 
y XV Congresos Mundiales de Cánceres de piel celebra-
dos en Sevilla en 2003 y en Madrid en 2011.

En 1984 el Departamento de Dermatología Médico·
Quirúrgica y Venereología del Hospital Universitario Vir-
gen Macarena de Sevilla fue designado como “Centro 
de formación en Dermatología quirúrgica” para derma-
tólogos europeos y americanos que vinieran becados 
con la “Perry Robins Scholarship”. Y desde 1984, año en 
el que comenzaron en Sevilla los Cursos Internacionales 
de Avances en Dermatología, siempre hemos tenido un 
profesor invitado para el tema “Avances en Dermatolo-
gía Quirúrgica”. En el 1er curso, abril de 1983, fue Pro-
fesor Eckart Haneke y después recibimos a las que se 
consideraron en ese momento como las máximas figu-
ras de la dermatología quirúrgica en Europa o en EE.UU. 
de Norteamérica (H. Roenigk, William Eaglstein, Jessica 
Fewkes, Perry Robins, Timothy Rosio, June K. Robinson, 
Cristopher M.E. Rowland, Roland Kaufmann, Randall 
Roenigk,  Anthony Benedetto y Alina Fratila).

Otras aportaciones quirúrgicas, o de Oncología Der-
matológica, han sido el I y II Cursos en Avances en el Me-
lanoma maligno patrocinados por la European School 
of Oncology, en Barcelona y coordinados por los Profe-
sores Estapé y Mascaró.

Para terminar haré una breve referencia a la Acade-
mia Europea de Dermatología, al Colegio Ibero Latinoa-
mericano de Dermatología; es decir, el CILAD, y a la Liga 
Internacional de Sociedades Dermatológicas. Fui Vice-

presidente de la European Academy of Dermatology 
desde 1997 a 1999  dejando el puesto de Presidente 
para el Profesor Mascaró cuando, al morir el Prof. Ar-
mijo en 1997, quedó vacante la posible plaza de Presi-
dente del CILAD, que debía de ser para un español, pre-
sidencia del Colegio Ibero Latinoamericano que pasé a 
ocupar en Junio de 1999, acompañado de mis colabora-
dores de siempre, Carlos Ferrándiz y Miguel Aizpún que 
también hoy nos honra con su presencia. En la Acade-
mia Europea y a petición del Foro Europeo, realizamos 
en el Libro Blanco el capítulo de Dermatología quirúr-
gica. En el CILAD desarrollamos una importante labor 
tanto en Oncología dermatológica como en Cirugía, con 
asistencia a muchísimas reuniones nacionales y en es-
pecial a las reuniones mexicanas con la Universidad de 
Harward.   Y por último, la Liga Internacional de Socie-
dades Dermatológicas. En el año 2002 el Profesor José 
María Mascaró cesó como miembro de la Liga. Desde 
esa fecha, que coincidió con el Congreso Mundial de 
París, ocupé una plaza en el Comité Directivo represen-
tando a la Dermatología quirúrgica Internacional, plaza 
en la que cesaré en el próximo Congreso de Vancouver 
en 2015.

  El futuro de la Dermatología quirúrgica en España 
ya no está sólo en manos de la escuela catalana. La es-
cuela catalana·granadina fue muy prolífica, la catalana 
ha aportando no sólo grandes cirujanos sino también 
profesores de alto nivel científico, y la escuela que me 
gusta llamar Sevillana, está constituida en la actualidad 
por un importante panel de profesores, algunos acre-
ditados.

   Y como conclusiones actuales, en el comienzo de 
este Siglo XXI, habría que hacer constar que la Derma-
tología quirúrgica es la especialidad que más futuro ti-
ene de las especialidades médico·quirúrgicas pues va 
ligada a la calidad de vida. Los dermocirujanos clásicos 
no debemos despreciar la dermatología cosmética qui-
rúrgica pues el futuro no será que la cicatriz quede per-
fecta sino de perfeccionar lo perfectible de acuerdo con 
los criterios de “perfecto” que la sociedad y los gobier-
nos tengan en ese momento. Y, por supuesto, lo que la 
economía permita. 
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Portada del text de dermatologia de Giné i PartagàsGiné i Partagàs primer Catedràtic de Cirurgia 
que va fer una obra dermatològica extensa

Felip Dulanto Escofet, creador de l’escola 
de Dermatologia Mèdico·Quirúrgica, a la 
Universitat de Granada

Xavier Vilanova i Montiu, impulsor de l’escola 
de Dermatologia de Barcelona
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Ciril ROZMAN i BORSNART 
    Acadèmic numerari

Excel·lentíssim Senyor President, Molt Il·lustres 
Acadèmiques i Acadèmics, Senyores i Senyors,

És per a mi una enorme satisfacció tenir l’oportunitat 
de glossar a la seu de la nostra acadèmia la figura del 
meu mestre més estimat, el Dr. Pere Farreras i Valentí. 
És lògic que, atesa la brevetat de la meva intervenció,  
resti limitada tan sols a alguns aspectes d’aquesta 
eminent figura de la medicina catalana del segle passat. 
Per sort disposem d’una important font biogràfica que 
pot servir per completar el meu discurs. L’any 2007 
el meu bon amic Jacint Corbella i jo mateix vàrem 
coordinar la publicació del llibre Record i homenatge 
a Pere Farreras i Valentí (1916-1968) coincidint amb el 
cinquantenari de la creació de la Escola d’Hematologia. 
El Col·legi de Metges de Barcelona va dedicar l’any 2008 
a homenatjar el Dr. Farreras i per a aquesta ocasió va 
tornar a editar el llibre esmentat (amb la diferència del 
pròleg). 

Fitxa bibliogràfica . El Dr. Pere Farreras i Valentí va 
néixer a Barcelona el 4 d’abril de 1916 i va morir a la 
mateixa ciutat el 17 de maig de 1968 quan tenia  només 
52 anys. Procedia d’una nissaga amb antecedents sani-
taris de diverses generacions, per les dues bandes. L’avi 
matern, Ignasi Valentí i Vivó (1841·1924), va ser cate-
dràtic de medicina legal i membre numerari de l’Acadè-
mia de Medicina de Barcelona. El pare, Pere Farreras i 
Sampera (1876·1955), era metge, veterinari i traductor 
de molts llibres, entre els quals cal destacar  la versió 
espanyola (1929) de la 3a edició de l’A. von Domarus: 
Manual Práctico de Medicina Interna, origen de l’actual 
tractat Farreras-Rozman: Medicina Interna.

El Dr. Farreras i Valentí va rebre el primer ensenya-
ment a l’Escola Suïssa i també va estudiar a l’Escola Ale-
manya. La formació del batxillerat la va fer a l’Institut  
Salmeron. Va cursar els estudis de medicina a Saragos-
sa (1934·36) seguint a Barcelona després de la Guer-
ra, i es va llicenciar el 1941 amb premi extraordinari.  

 
 
 
Ingressà de seguida a la Clínica Mèdica A de l’Hospital 
Clínic, dirigida pel Dr. Agustí Pedro i Pons, de qui fou 
el principal deixeble i col·laborador. Allà va fer la seva 
formació hospitalària i docent, des d’alumne intern a 
ajudant de classes pràctiques, i després com a auxiliar 
i professor adjunt. L’any 1942 defensà la seva tesi doc-
toral a Madrid sobre el tema Neurobrucelosis. Estudio 
de las manifestaciones nerviosas de la fiebre de Malta 
y enfermedad de Bang, publicada com monografia l’any 
1943. Participà en diverses oposicions a càtedra fins que 
l’any 1959 va guanyar la de Cadis, i va passar tot seguit 
a Salamanca (1960). Després va demanar l’excedència 
activa, essent director de l’Escola d’Hematologia de la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. 

L‘enorme capacitat de treball del Dr. Farreras es va 
manifestar en altres camps que no és l‘hematologia. 
Donà un gran impuls com secretari a la revista Medici-
na clínica i així mateix a l‘enciclopèdica obra de Pedro 
Pons: Patología y Clínica Médicas en 6 volums. Fou au-
tor de moltes monografies i diversos llibres, així com de 
prop de 150 articles. Més tard em referiré al tractat que 
encara porta el seu nom.

Atesa la seva profunda dedicació a la medicina, sor-
prenia que tingués temps per destacar com a esportis-
ta, no tan sols com un bon tenista social, sinó com un 
extraordinari jugador  d’hoquei  sobre herba, on assolí 
un alt nivell  que el portà a ser membre de l’equip olím-
pic els jocs de Londres de 1948. Fou membre de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Barcelona, corresponent per 
elecció el 1945 i numerari el 1957, però no va arribar a 
llegir el discurs d’ingrés. Va presidir l’Associació d’He-
matologia i Hemoteràpia de l’Acadèmia de Ciències Mè-
diques de Barcelona (1954·1958), l’Asociación Española 
de Hematología y Hemoterapia (1961·1965) i la Socie-
dad Española de Medicina Interna (1966·1968).

El dr. Farreras vist per un deixeble. La meva relació 
amb el Dr. Farreras va ser múltiple: de deixeble vaig 
passar a col·laborador més estret, metge de capçalera, 
amic i, finalment, successor. El vaig conèixer durant l’es-

Commemoració de centenaris

Centenari del naiXeMent del dr. Pere farreras i valentí
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tiu de 1950, quan vaig tenir l’enorme fortuna d’entrar 
com a alumne intern a la Clínica Mèdica A –dirigida pel 
nostre comú i estimat mestre Dr. Agustí Pedro i Pons· 
bressol de tantes i tan brillants vocacions científiques i 
universitàries. Al costat del “xef”· així anomenàvem al 
Dr. Pedro i Pons· Farreras havia ja començat la seva eta-
pa de mestre. Sense haver coronat  encara amb èxit el 
dur camí d’accés a la càtedra, la seva irradiació científi-
ca i humana sobre les generacions de joves estudiants i 
metges era tan gran que amb justícia ja se’l podia quali-
ficar de mestre. Aviat vaig entrar a formar part del grup 
que, sota admirable batuta del “xef”, treballàvem amb 
entusiasme amb Pere Farreras. La meva col·laboració 
amb ell va durar 18 anys, però els fruits encara perdu-
ren. Els dos més importants, l’Escola d’Hematologia i el 
nostre llibre de medicina interna reben un tractament 
específic més endavant. 

Aquí pretenc il·lustrar algunes vessants del seu perfil 
humà no especificades en la fitxa biogràfica precedent. 
En primer lloc, el Dr. Farreras era un extraordinari es-
criptor mèdic. L’enorme quantitat de la seva producció 
escrita, la precisió i la claredat d’exposició, la gran fa-
cilitat amb què arribava al lector, en resum, el que ell 
mateix catalogava d’estil directe, són fidel exponent del 
que estic glossant. A banda de ser un gran erudit, Far-
reras era un excel·lent clínic. Vaig ser testimoni en més 
d’una ocasió de com va ser capaç d’establir diagnòstics 
de malalties que no havia vist mai, i sí només a partir 
de les descripcions bibliogràfiques. Els pacients l’adora-
ven i els metges el cercaven per les consultes de casos 
difícils. En el tracte amb el malalt mostrava un segell 
personal difícilment igualable, de simpatia i bondat.  

La nostra relació es va fer més profunda arran de la 
seva malaltia coronària. A primera hora del matí del 
divendres 13 de novembre de 1959, em van avisar ur-
gentment per anar al seu domicili del Putxet. Acaba de 
patir un infart de miocardi que ell mateix s’havia diag-
nosticat. A partir d‘aleshores em vaig convertir en el seu 
metge de capçalera, funció que vaig exercir conjunta-
ment a la de seu col·laborador principal no  només en 
les tasques universitàries, sinó també a la seva consulta 
privada. La nostra relació es convertí en una autèntica 
amistat, de manera que van incrementar els aspectes 
socials com nombrosos viatges que vàrem fer conjun-
tament amb la seva família. Finalment,  l’any 1967 el 
vaig succeir a la càtedra de Salamanca i l’any 1969 , a la 
vegada que vaig cobrir la càtedra del Dr. Pedro i Pons, al 
mateix temps  també vaig assumir la direcció de l’Escola 
d’Hematologia de la Universitat de Barcelona.

antecedents, creació i consolidació de l’Escola d’He-
matologia. A causa de la manca de desenvolupament 
de l’hematologia a la Clínica Mèdica A, el  Dr. Farreras 
va fer dues estades a l’estranger. Amb el Dr. Rohr de la 
Clínica Mèdica del prof. Löffler de Zuric va  aprendre as-
pectes citològics i histològics, tant de la sang com del 
moll de l’os. Aquest autor havia publicat l’any 1940 un 
important llibre sobre la medul·la òssia humana. La se-
gona edició del llibre fou traduïda a l’espanyol pel Dr. 
Farreras l’any 1952 i va ser durant anys un important 
text de referència. Amb el Dr. Ludwig Heimeyer de Frei-
burg im Brisgau va ampliar els coneixement sobre l’he-
matologia clínica. Quan va tornar va fer molts esforços 
incorporant progressivament un nombre creixent de 
col·laboradors en aquesta especialitat. El seu company 
de curs de l’institut, el Dr. Frederic Císcar Rius, encarre-
gat del Laboratori d’Hematologia i Anatomia Patològica 
de la Clínica Mèdica A li va proporcionar un gran suport. 

A mi em va orientar també cap a l’hematologia, tant 
clínica com citològica, en el context de l’àmplia prepa-
ració global de la medicina interna. Això va fer que l’any 
1954, jo mateix, acabat de llicenciar i el Dr. Jordi Sans, 
encara estudiant del quart curs de la carrera, obríssim 
als soterranis de la Clínica Mèdica A el primer dispen-
sari d’hematologia del nostre hospital. Captivats per la 
gran personalitat del Dr. Farreras, progressivament es 
van incorporar al grup la Dra. Soledad Woessner, gran 
experta en citologia, el Dr. Ricard Castillo, que va posar 
en marxa el laboratori d’hemostàsia, i molts d’altres. La 
situació era prou madura com per donar en aquest grup 
una categoria oficial. Així, doncs, i a instància del Dr. Pe-
dro i Pons, es va crear l’Escola Professional d’Hematolo-
gia de la Universitat de Barcelona, per Ordre Ministerial 
del 27 de novembre de 1957. 

Per definició, el director havia de ser el catedràtic de 
Patologia i Clínica Mèdiques, però el Dr. Pedro i Pons 
va delegar la direcció en el Dr. Farreras. L’any 1961 es 
van començar a organitzar cursos anuals de perfeccio-
nament amb un gran èxit de conferenciants de prestigi i 
assistents procedents de tot Espanya. Malauradament, 
poc després del vuitè curs es va produir la mort del Dr. 
Farreras. L’aula de la Clínica Mèdica A, on tenien lloc 
aquests cursos de perfeccionament, degudament refor-
mada, es coneix des de l’any 2008 com a Sala d’actes 
Farreras Valentí.

Un cop superada la tràgica pèrdua del nostre mestre, 
es va iniciar el període de consolidació internacional de 
l‘Escola d’Hematologia que, en certa manera, encara 

Ciril Rozman i Borsnart
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Centenari del naixement del Dr. Pere Farreras i  Valentí

perdura. Curiosament, en aquest procés vàrem interve-
nir de forma força decisiva quatre membres de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya: el Dr. Jordi Sans 
Sabrafen, que ens va deixar l’any 2004, poc després de 
ser elegit president d’aquesta docta institució; el Dr. Ri-
card Castillo i Cofiño, que morí l’any 2001; la  Dra. So-
ledat Woessner, i jo mateix, que encara participem en 
les seves activitats. Quan l’any 1969 vaig accedir a la 
Direcció de la Escola, una de les primeres iniciatives va 
ser aconseguir del Ministeri d’Educació i Ciència que a 
partir del juny del mateix any, aquesta rebés el nom de 
Escola Professional d’Hematologia Farreras Valentí. 

Amb l’objectiu d’establir  un pont entre la societat 
civil i les activitats universitàries al camp de l’hematolo-
gia,  el dia 2 de març de 1970 es va crear el Patronat de 
l’Escola d’Hematologia Farreras Valentí que va consti-
tuir un important suport econòmic per a molts progres-
sos com la introducció a Espanya del transplantament 
al·logènic del moll de l’os, estudis citomorfològics amb 
el microscopi electrònic,  participació en recerques coo-
peratives sobre la leucèmia limfàtica crònica i l’organit-
zació del Congrés Internacional d’Hematologia (1983). 
Gràcies al prestigi assolit pel nostre grup, vàrem ser en-
carregats del tractament del Sr. Josep Carreras, el qual 

com a agraïment al suport de la societat civil va crear la 
seva pròpia Fundació. Fa pocs anys es va produir la fusió 
de totes dues, però amb la condició que tots els progra-
mes docents de la Fundació Carreras rebin el nom de 
Farreras Valentí. 

El tractat “Farreras-Rozman:medicina interna”.   
Expressament ometo l’estudi històric del naixement i 
l’evolució d’aquest llibre. L’actual subdirector de l’obra, 
l’acadèmic numerari el professor Francesc Cardellach i 
López, ha realitzat una esplèndida tasca pel que fa al 
llibre d’homenatge al qual em refereixo en el pròleg 
de la meva intervenció, tot escrivint l’article “El paper 
de Pere Farreras Valentí en el text d’A. von Domarus i 
el pas al Farreras·Rozman”. Jo li dec un profund agraï-
ment no tan sols per aquest estudi, sinó, principalment, 
per l‘enorme tasca que desenvolupa en cada edició. 
Vaig començar a ajudar el Dr. Farreras en la redacció  
d’aquest tractat encara d’estudiant, fins que després de 
l’any 1968 vaig assumir la direcció de la obra que actu-
alment constitueix el tractat més conegut de medicina 
interna en llengua espanyola, amb gran difusió a Espa-
nya i Amèrica Llatina. D’aquí a pocs mesos n’apareixerà 
la 18a edició. Per a mi constitueix un gran orgull veure 
lligat el meu nom amb el del mestre més estimat.    

Pere Farreras i Sampera, autor de la primera 
traducció del text de von Domarus, publicada 
a Espanya (1929)

Portada de la primera edició espanyola, 
traducció de la tercera alemaya, d’Alexan-
der von Domarus, 1929
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 Xavier  IGLESIAS i GUIU 
Acadèmic numerari

Moltes gràcies per haver·me encarregat de fer una 
semblança del Dr. Fargas que fou membre del claustre 
de catedràtics de  la Facultat de Medicina de la Universi-
tat de Barcelona i Acadèmic numerari de la Reial Acadè-
mia de Medicina de Catalunya. Ambdós càrrecs els con-
sidero molt meus al ser jo mateix, membre d´aquestes 
dues Institucions.

Voldria agrair, també, les fonts d´on he obtingut in-
formació del Dr. Fargas: en primer lloc el meu amic i 
company de curs Jacint Corbella i Corbella, Catedràtic 
de la meva Facultat i fins fa poc President de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya que em facilità 
informació molt valuosa, així com als Drs. Oriol Casas-
sas i Simó (q.e.p.r.) pel magnífic treball llegit a l´Institut 
d´Estudis Catalans sobre la vida del Dr. Fargas l´any 
1999 i al Dr.Josep Carles Alonso Duat, amic i company 
meu d´especialitat per la seva Tesi Doctoral “Miguel A . 
Fargas, vida y obra de un ginecólogo”   Barcelona, 1968.

El Dr. Fargas nasqué a Castellterçol el dia 4 de desem-
bre de 1858, essent batejat el dia 8 per Mossèn Valentí 
Agramunt, rector de l´església parroquial de St. Fruitós. 
Se li posà el nom de Miquel Arcàngel i no Miquel Àngel 
com s´acostuma a veure escrit.

Va néixer a “cal fuster de la plaça”, denominació que 
venia de l´ofici dels avis. Fou el segon fill de Francesc 
Fargas i Francesca Roca, pagesos que, a més de conrear 
les terres, fabricaven roba, tovalloles i estamenya, tei-
xit assarjat de llana o d´estam, generalment tot negre 
que servia per a la confecció de faixes i hàbits d´ordes 
religiosos, en un teler instal·lat  a l´entrada de la casa, al 
costat del banc de fuster de l´avi.

Miquel  i el seu germà Ramon, l´hereu, estudiaren 
als Escolapis de Moià. Acabat el batxillerat un dels seus 
mestres li recomanà la carrera de Medicina on comen-
çà el curs anomenat d´ampliació l´any 1874 a la vella 
Facultat del carrer del Carme, seu actual de la Reial Aca-
dèmia de Medicina de Catalunya. D´entrada, la nova 
vida a Barcelona va ser un shock per ell (els companys  

 
 
 
se’n reien per l`aspecte pagès que mostrava) i es va 
deslligar de la Facultat; passava les hores badant pels 
molls, escoltant discursos d´aspirants a oradors i tafa-
nejant per les parades de llibres. Tant fort fou aquest 
primer impacte amb la gran ciutat que quan arribà a 
Nadal anuncià als de casa la intenció d´abandonar els 
estudis, cosa que no succeí perquè el seu pare el con-
vencé de continuar, al menys, fins l´acabament del curs.

En Miquel tornà a la Facultat, va sobrepujar aquest 
tràngol amb molt bons resultats acadèmics i obtingué 
sempre “excel·lents” que es repetiren al llarg de tota la 
seva carrera.

Aquells anys, la Facultat deixava molt que desitjar; 
l´hospital de la Sta. Creu no havia experimentat cap 
transformació significativa des de la seva fundació l´any 
1401 i el professorat, en línies generals, no era massa 
competent, tret d´alguna figura com el Dr. Bartomeu 
Robert que explorava els malalts i raonava el diagnòstic 
i entaulava diàleg amb els seus deixebles. Un altre fou 
Jaume Pi i Sunyer, gran amic d´en Cajal, que des de la 
càtedra de Patologia General va introduir els seus alum-
nes en el camp de les ciències experimentals.

Fargas assolí el càrrec d´alumne intern per oposició 
i encara estudiant, publicà diversos treballs en revistes 
científiques. Quan acabà la carrera tenia vint·i·dos anys.

L´any 1883 obté la plaça de Director dels Museus 
Anatòmics. Va fer la tesi amb el tema “Anatomía de los 
centros nerviosos”. 

Fargas volia fer l´especialitat de Pediatria però un fet 
important el menà cap a la cirurgia. Va visitar una ma-
lalta caquèctica a causa d´un quist d´ovari voluminós i 
es va decidir operar·la en un pis de les Basses de St. 
Pere en una habitació convertida en sala d´operacions. 
Va treure el quist amb quaranta·un litres de líquid. El Dr. 
Salvador Cardenal no s´ho acabava de creure. Des de 
1878, el Dr. Cardenal era director de l´hospital del Sa-
grat Cor que pel prestigi del seu mestratge rebia el nom 
de la meca de la cirurgia catalana. A la mort d´en Fargas, 

Commemoració de centenaris

aProXiMaCió a la figUra del Professor fargas
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a la Reial Acadèmia de Medicina, Cardenal llegí l´oració 
necrològica i explicà l´astorament d´aquell llunyà 1882. 
Digué “...me dicen un dia que un joven colega, acabado 
de salir de la Escuela de Medicina, donde no había visto 
practicar nada de la gran cirugía ginecológica, acababa 
de inaugurar su carrera lanzándose a practicar una ova-
riotomía; y aun no repuesto del estupor de la sorpresa, 
sin saber todavía si calificar de audacia inconsciente o 
de manifestación legítima del conocimiento del propio 
valer el acto del joven rival, se repite el ensayo una y 
dos y más veces, con el mismo éxito que la primera”.

L´any 1892 abandonà la seva clínica del carrer Hospi-
tal i la instal.là al carrer Consell de Cent 333 amb 25 llits, 
una moderna sala d´operacions, sala d´esterilització i 
un laboratori. En aquesta clínica va ser ingressat Fran-
cesc Cambó l´abril 1907, ferit greument en un atemptat 
a Hostafranchs, per elements lerrouxistes, quan es di-
rigia a participar en un acte electoral amb el republicà 
Nicolás Salmerón i allí va ser curat de les seves ferides.

El 5 de juliol de 1894, ingressà com Acadèmic nume-
rari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Te-
nia trenta sis anys. El seu discurs d´ingrés es titulà “Pato-
genia y tratamiento de las consecuencias inmediatas de 
la laparotomia”. En aquest discurs digué unes paraules 
que defineixen la seva manera de veure i d´actuar: “Si 
no puedo ofreceros originalidad, podreis ver convicción 
y si no expongo doctrinas brillantes, hago aplicación de 
las mismas”.

El seu íntim col·laborador Jeroni Estany va dir que 
“es pot afirmar que el Dr. Fargas és qui va presentar a 
Espanya la Ginecologia com un cos de doctrina perfec-
tament constituït, qui entre nosaltres donà solidesa a 
aqueixa especialitat que alguns cultivaven amb un ca-
ràcter d´absolut empirisme”.

El Dr. Fargas continuava sent fill de Castellterçol i el 
darrer diumenge d´Agost no es perdia cap any la Festa 
Major. En una ocasió conegué la Senyoreta Raymat, fi-
lla d´uns propietaris lleidatans que acabà en casament. 
Tingueren set fills: primer la Carolina, que es casà amb 
el Dr. Manuel Salvat i Espasa que junt amb el Dr. Enric 
Ribas i Ribas van promoure els Congressos de Metges 
de Llengua Catalana; després la Mercè; encara la Mont-
serrat, que amb el Dr. Antoni Trias i Pujol foren els pares 
d´en Ramon Trias i Fargas; també en Miquel, que seguí 
els passos del pare; després la Maria i encara dues ne-
nes que moriren poc després de néixer.

Cada any per Setmana Santa i no cal dir, a l´estiu, es 
traslladava amb els seus a una casa que tenien a Poses, 
a prop de St. Quirze Safaja on es relaxava.

Sembla ser que es deu a ell i no al baró de Bonet, 
la pràctica a Barcelona de la primera cesària. Bonet, 
en el vell Hospital de la Santa Creu, havia de realitzar 
l´esmentada operació a una gitana amb pelvis total-
ment reduïda, i a qui se li havia diagnosticat una evi-
dent desproporció pelvi·fetal. Es fixà l´hora per a la in-
tervenció, però sorgiren dificultats amb l´instrumental. 
En fou responsable i amonestat el Dr. Salvat, aleshores 
alumne intern. S´hagué d´ajornar la intervenció fins a la 
tarda, i mentre en Bonet es preparava, la gitana parí es-
pontàniament sense més dificultats. El cas següent anà 
a parar a les mans d´en Fargas.

El 2 d´Octubre de 1906 i amb la presidència del Rec-
tor de la Universitat de Barcelona el Dr. Joaquím Bonet 
i Amigó i del Dr. Mariano Batllés i Bertran de Lis, Degà 
de la Facultat entre d´altres, s´inaugurà la nova Facultat 
de Medicina i el nou Hospital Clínic al Carrer Casanova 
fet per  l´Arquitecte Josep Domènech i Estapà, parent 
d´en Domènech i Montaner que era considerat el bo. 
Domènech i Estapà no era tan dolent, ja que és l´autor 
de l´edifici de la FECSA al Portal de l´Àngel i del Palau de 
Justícia del Passeig de Lluís Companys. Actualment està 
molt ben valorada l´escala de la Facultat que té molt 
mèrit arquitectònic. El Dr. Bonet (1852·1913) tenia el 
títol de Baró, era Catedràtic d´Obstetrícia en el Claustre 
del que en Fargas n´era de Ginecologia. Era molt afici-
onat a l´òpera i el 1893 va viure l´explosió de la bomba 
del Liceu llançada per un anarquista i on quedà també 
ferit per metralla. En una ocasió que tenia el cotxe es-
patllat va haver de recórrer al tramvia per arribar a la 
Facultat. Quan passà el cobrador va pagar el viatge de 
tres estudiants, aquest fet fou comentat a l´hospital i 
resultà que cada vegada hi havia més estudiants que 
agafaven el tramvia i el Dr. Bonet els hi pagava el viatge 
a tots de tal manera que aquell tramvia es passà a de-
nominar·se “ el tramvia dels estudiants”

Del Dr. Mariano Batllés i Bertran de Lis, catedràtic 
d´Anatomia i Degà de la Facultat, com hem dit abans, 
n’explicava una anècdota el que fou catedràtic de Gine-
cologia de la Facultat Dr. Víctor Conill Montobbio: deia 
que els cursos 1904·1905 repetia vàries vegades que “¡ 
ese Ramon y Cajal de quien tanto se habla, ¡ si yo lo 
trituré, lo anonadé, lo destruí, lo vencí en unas oposici-
ones a càtedra!”. Es deia· entre els estudiants· que en el 
decurs de les oposicions en Cajal va “fallar” en el tema 

Aproximació a la figura del Professor Fargas
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d´Histologia i a partir d´aleshores li va entrar l´afició per 
aquesta matèria que el portà al premi Nobel. Es veu que 
era peculiar ensenyant però la gent apreciava el seu 
magisteri; vegeu el que diu, en forma de vers en Joan 
Ventura i Riera entre els anys 1903 i 1909:” Explicant 
la Descriptiva/ amb els seus procediments/ tant alum-
nes com oients/ la trobàvem atractiva/ malgrat el fred 
dels seients”. Potser és pertinent d´assenyalar aquí una 
anècdota del Professor Conill que ha corregut de boca 
en boca. El Dr. Conill va voler canviar el seu nom po-
sant un accent a la O. Els Conill tenien una masia prop 
de Girona. Algú li va dir al masover que el Dr. Conill es 
deia, ara, Dr. Cònill; el cas és que el pobre home es va 
fer un embolic i el dia que el Dr. Conill va anar a la finca 
el masover li va dir “Dr. Conill, els cònill s´han menjat 
l´enciam que havia plantat”.

L´any 1910 fou molt trist i difícil per en Miquel Fargas. 
El dilluns de Pàsqua era a Poses on patí un ictus que li 
causà una hemiplègia amb extenses zones d´anestèsia, 
una marcada atàxia i a  més, un desesperant singlot que 
durà, dia i nit, setmanes senceres.

El Dr. Fargas tenia una total lucidesa i va encetar un 
voluntariós programa de recuperació; només al cap 
d´un parell d´anys, ja escrivia com abans i operava amb 
l´aplom i la seguretat de sempre. El dia de la represa 
de l´activitat quirúrgica, el seu amic Salvador Cardenal, 
mig amagat, estava a l´aguait per intervenir si les co-
ses anaven mal dades, però Fargas va acabar l´operació 
sense que Cardenal hagués hagut d´intervenir.

L´Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques ha-
via nascut l´any 1878 per la  fusió  de “El Laboratorio”, 
fundat  per cinc estudiants de Medicina, el 1872 i de la 
“Academia de Ciencias Médicas” fundada el 1876. En 
formava part el sector més inquiet de tot el nostre àm-
bit de ciències de la salut. D´aquest món, era l´únic cen-
tre d´exposició de resultats, de contrast d´opinions i de 
diàleg. Els seus presidents eren elegits entre les màxi-
mes figures: Bartomeu Robert, Pere Esquerdo, Salvador 
Cardenal, etc. I naturalment, Miquel Fargas i Roca. En 
fou president els anys 1897 i 1898, essent reelegit pel 
període 1902·1904.

En Fargas era dotze anys més gran que Prat de la 
Riba; però això no importava, tots dos eren fills de 
Castellterçol i els unia una molt bona amistat i una co-
munitat d´idees. Arribaren a una estreta col·laboració. 
L´octubre de 1899 Robert i Fargas, entre d´altres, cons-
tituïren la Unió Regionalista, un grup que l´any 1901, 

es fusionà amb el Centre Nacional Català per formar la 
Lliga Regionalista. Les negociacions foren responsabi-
litat d´en Fargas, per la Unió i de Prat de la Riba, pel 
Centre. El primer president de la nova formació fou el 
Dr. Robert i els vice·presidents, Miquel Fargas i Narcís 
Verdaguer i Callís. Prat de la Riba fou elegit secretari.

Arribà l´any 1907 que, per a la presidència de la Di-
putació de Barcelona, fou elegit Prat de la Riba i reelegit 
els anys 9, 11 i 13. El 6 d´abril de 1914 es va constituir 
la Mancomunitat de Catalunya i Prat de la Riba també 
en va ser elegit president. Des d´aquest càrrec, en totes 
les tasques de govern relatives a qüestions sanitàries, 
Prat de la Riba trobà en Miquel Fargas l´incondicional 
conseller.

De les mostres d´aquest assessorament cal senyalar 
l´impuls donat a la transformació de la Casa de Mater-
nitat. A partir de 1853 es crea la “Casa Provincial de Ma-
ternidad y Expósitos”  amb funció només d´orfenat i es 
trobava a l´hospital de la Sta. Creu. El 1878 s’adquirí la 
finca de Mas Cavallé, a les Corts, on els nens grandets 
anaven a veure el sol cada dijous i cada diumenge. La 
insistència de les crítiques i dels suggeriments del Dr. 
Fargas, mantinguda durant anys, acabà essent escolta-
da. El 31 d´octubre de l´any 1913, es reuní la Junta de 
Govern de la Casa Provincial de Caritat i de Maternitat i 
Expòsits que presidia Prat de la Riba. Al cap de dos me-
sos, Fargas presentà l´esquema d´un projecte i al cap de 
quatre mesos presentà els plànols. L´any 1915 la Man-
comunitat aprovà el projecte de construcció de nous 
edificis, però l´any 16 morí en Fargas i l´any 17, Prat de 
la Riba, desaparegué l´entusiasme d´acabar el projecte 
i no fou fins l´any 1921 que s´inauguraren els Pavellons 
Prat de la Riba (que donen a Travessera) i fins l´any 25 
no s´inaugurà l´anomenat Pavelló Rosa.

     L´any 1907 Prat de la Riba fundà l´Institut d´Estudis 
Catalans al que assenyalava com a funció primordial “la 
superior investigació científica de tots els elements de 
la cultura catalana”. L´Institut començà amb la Secció 
Històrico·Arqueològica i l´any 1911 foren creades la 
Secció de Ciències i la Filològica. Els primers membres 
de la Secció de Ciències foren: Josep Mª Bofill i Pichot, 
Pere Corominas, Eugeni D´Ors, August Pi i Sunyer, Este-
ve Terrades i Ramon Turró amb Miquel A. Fargas com a 
president.

     El 28 de maig de 1914 tingué lloc la inauguració de 
la Biblioteca de Catalunya. La presidència de l´Institut 
corresponia a Miquel Fargas que presidia l´acte acom-
panyat de Prat de la Riba.

Xavier  Iglesias i Guiu 
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Aproximació a la figura del Professor Fargas

El secretari de l´Institut, Eugeni D´Ors, referí unes pa-
raules de Joan Maragall relatives a “ la joventut de Ca-
talunya, frisosa de saber i d´estudis”. “ A aquesta joven-
tut, lo primer que li cal és aigua per la seva set, llibres 
per al seu afany d´estudis, una biblioteca digna d´una 
ciutat moderna, com sembla que Barcelona vol ésser.” 
I el secretari, en el seu parlament, afegí:” però la bibli-
oteca és feta, Senyors, ara ja tenim aigua per a la set”.

El 22 de febrer de 1916, a casa del Dr. Fargas a la 
Rambla de Catalunya, 47, moria Miquel A. Fargas als 
cinquanta set anys a causa d´un ictus. Els “Treballs de 
la Societat de Biologia”, en el volum de l´any 1916, di-
gueren: “ L´obra d´en Fargas és de les primeres i més 
fecundes  en el nostre renaixement. Descansi en pau el 
mestre eminent i sigui el seu exemple estímul de treball 
i font d´entusiasme, sempre renovellat”.

Acabo amb les paraules dites pel Dr. Fargas el dia 22 
de juny del 1913, en l´acte inaugural del Primer Congrés 
de Metges de Llengua Catalana: “Tot això ens ensenya 
prou clar que qui renuncia a la llengua pròpia, escapça 
sa personalitat traient·li o desfigurant un de sos atri-
buts; qui no conrea la personalitat perd força i qui perd 
força és vençut i acaba per desaparèixer”.

“ Al renaixement literari, artístic i històric de la llen-
gua catalana, fill de l´impuls que els homes de la nostra 
terra han donat a llur especialitats, havia de venir forço-
sament el renaixement científic en totes ses branques 
i els que a la ciència dediquem gran part de les nostres 
energies, havíem de trobar a mancar aqueixa eina de 
treball que és la llengua pròpia. Era precís que un es-
tol de joves embaumats i nodrits de tres grans virtuts, 
l´amor, la generositat i la laboriositat, fessin un vaitot i 
demanessin la bel·ligerància de la nostra llengua en el 
comerç científic”.

Miquel A. Fargas, que fou president de la RAMC 
de Barcelona i del primer Congrés de Metges de 
Llengua Catalana (1913)

Portada del text de Miquel A. Fargas, “Tratado 
de Ginecología” (1903)
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Lluís GUERRERO i SALA
Acadèmic numerari 

El 17 de novembre de 2016 es commemora el segon 
centenari de la mort d’Antoni Gimbernat i Arbós, un 
dels més importants cirurgians catalans de la història, 
amb un lloc destacat en els annals de la cirurgia mun-
dial.

El primer centenari fou celebrat el 1916 per la Uni-
versitat de Granada a iniciativa de Víctor Escribano, 
catedràtic d’Anatomia topogràfica i Operacions, que va 
pronunciar el discurs “Datos para la historia de la Ana-
tomia y Cirugía Española en los siglos XVIII y XIX”, que 
publicà el 1918 conjuntament amb l’obra de Gimbernat 
“Nuevo método de operar en la hernia inguinal”, en un 
opuscle traduït al català i distribuït a tots els metges de 
Catalunya a proposta de l’Acadèmia i Laboratori de Ci-
ències Mèdiques, amb diversos suports institucionals i 
personals1.  

Antoni de Gimbernat i Arbós neix a Cambrils (Baix 
Camp) el 15 de febrer de 1734 en una llar de pagesos 
benestants, amb ramificacions genealògiques entre el 
notariat i escrivanies de l’època2. És el cinquè de set 
germans.  Fa els primers estudis a l’escola de Cambrils i 
després de perdre el pare cursa llatinitat als franciscans 
de Riudoms3. Cap el 1749 és a la Universitat de Cervera, 
a partir d’aquell any l’única de Catalunya en funciona-
ment per imposició borbònica, i hi cursa el darrer any 
de llatinitat i els cinc de filosofia i humanitats. El 1756 
és batxiller en Arts.   

Per raons que no s’han pogut justificar documental-
ment s’inscriu en el Reial Col·legi de Cirurgia que l’Ar-
mada havia creat a Cadis el 17494 seguint el projecte 
de Pere Virgili, un altre cirurgià de molt renom, de Vi-
lallonga del Camp (Tarragonès), prop de Cambrils. En 
poc temps es demostra que es tracta d’una excel·lent 
escola de cirurgians, necessària, moderna i de presti-
gi progressiu, que evita la vergonya de dotar l’Armada 
i l’Exèrcit de cirurgians estrangers, i que és decisiva a 
l’hora escombrar el galenisme i l’empirisme de la cirur-
gia militar i civil. La qualitat de la seva formació pràctica 

es justifica amb escreix el lema de l’escut d’aquest Col·
legi i dels que apareixeran: Manu qua, auxilio quo.

El 1758 Gimbernat esdevé col·legial practicant de 
cirurgia. Alumne del demostrador  anatòmic i cirurgià 
major de l’Exèrcit Llorenç Roland, gendre de Virgili, el 
1760 obté la plaça de col·legial intern, com a alumne 
destacat i es beneficia de les prerrogatives d’aquesta 
condició. El mateix 1760 Virgili reclama Roland a Bar-
celona per formar part del professorat del nou Reial 
Col·legi de Cirurgia que ha projectat a la capital cata-
lana. Sense seu pròpia, comença l’activitat a l’Hospital 
de la Santa Creu (fig. 1) el curs 1760 – 1761 amb dotze 
alumnes seleccionats entre els practicants de l’Hospital 
sense demanar gaires requeriments, però l’any següent 
ja s’exigeix als que s’hi volen matricular la formació 
en llatí, lògica i física experimental. Per bé que alguns 
afirmen que Gimbernat va acabar els estudis a Cadis 
mentre substituïa al mestre absent5, en realitat encara 
estudiant però bon anatomista i hàbil dissector, acom-
panya Roland a Barcelona6 i de bon principi el jove fa de 
dissector anatòmic i dóna les classes pràctiques d’ana-
tomia, preparacions anatòmiques i embenatges amb 
tota solvència i reconeixement. Poc després de la col·
locació de la primera pedra de l’edifici del Reial Col·legi 
de Cirurgia de Barcelona el 7 de gener de 1762, supera 
la part teòrica i pràctica de la revàlida i esdevé cirurgià 
llatí.

Pere Virgili comença a preparar el claustre de profes-
sors de la institució que de moment funciona a l’Hospi-
tal General de la Santa Creu i que aviat tindrà seu prò-
pia, i demana a la Cort que Gimbernat hi consti com 
a mestre i cirurgià de l’Hospital. La joventut i manca 
d’experiència del candidat provoquen resistències i no 
ho aconsegueix, però continua la seva activitat docent 
a redós de Roland. El 1763 Virgili insisteix en la petició 
i hi afegeix, com a mèrit destacat, que Gimbernat ha 
servit l’Exèrcit; aquest fet, molt valorat, decanta la si-
tuació i el nomenen mestre honorari amb l’obligació de 
substituir qualsevol baixa temporal dels altres mestres 
sense percebre remuneració, però amb el dret de ser 

Commemoració de centenaris

aNTONI dE GIMBERNaT I aRBÓS (1734 – 1816).  
BiCentenari de la seva Mort

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2016; 76-81
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mestre numerari quan es produeixi la primera vacant. 
En aquells moments té al seu càrrec una classe amb 186 
alumnes. Pere Virgili aquell any torna a ocupar la plaça 
del Protobarberat i es trasllada a Madrid.

El dia 2 d’agost de 1763 contrau matrimoni amb Eu-
làlia Grassot i Ballester7, filla del mestre supernumerari 
del Col·legi Carles Grassot, cirurgià que gaudeix de no-
torietat a la ciutat. La cerimònia té lloc a la parròquia 
dels sants Just i Pastor de Barcelona i actuen com a tes-
timonis el també professor Diego Velasco i el cirurgià 
major militar de l’Hospital Josep Payssa. Entre 1764 i 
1779 el matrimoni tindrà sis fills que naixeran a Barcelo-
na; alguns seran personatges destacats i un, en Carles, 
metge.

Abans del 29 de març de 1764, data d’inauguració 
del casalici, Gimbernat consta en el claustre professo-
ral com a mestre supernumerari. El president és Pe-
dro Perchet des de Madrid, el director Pere Virgili, el 
vicepresident i primer mestre és Llorenç Roland, i els 
altres mestres són Francesc Puig i Josep Payssa, cirur-
gians majors de l’Hospital, i Pedro Maville i Tomàs Ran-
cé, cirurgians consultors. Aquell acte solemne, presidit 
pel marquès de la Mina, capità general de Catalunya, 
compta amb el discurs inaugural de Diego Velasco, exa-
lumne del Col·legi de Cadis i ara professor del de Barce-
lona. Des d’aleshores cada any s’ha fet discurs inaugural 
de curs. El castellà és d’ús obligat i el català, prohibit: 
el Decret de Nova Planta és recent i plenament vigent. 

El 1765 Gimbernat consta ja com a mestre numerari 
del Col·legi i Pere Virgili és a Madrid com a cirurgià de 
Cambra del rei. Al Col·legi hi roman Roland com a home 
fort i de confiança de Virgili, però poc a poc va eludint 
responsabilitats de les què se’n va apropiant el secreta-
ri Francesc Puig. Aquest es preocupa de l’ensenyament, 
de la lluita contra l’intrusisme, de la defensa dels drets 
dels cirurgians del Col·legi enfront de metges, doctors 
en medicina i de cirurgians empírics i gremis ròssec 
del passat. Gimbernat dóna les lliçons d’Anatomia del 
primer curs dels cinc de carrera, i les d’Operacions de 
quart curs, que comprenen sobretot la cirurgia pràctica 
i l’obstetrícia.

El Col·legi de Cirurgia forma elits de cirurgians llatins 
de 2, 3, 5 i 9 exàmens que ocupen els millors llocs de 
l’exercici professional, però també cirurgians romancis-
tes més bàsics, d’1 i 2 exàmens, que fan de sagnadors i 
cirurgians de pobles i practiquen la barberia per sobre-
viure. Així mateix dóna titulació a dentistes, oculistes 
i llevadores. L’accés als estudis no és fàcil i requereix 

tenir un mínim de disset anys, cal presentar una par-
tida de baptisme, un certificat de “vita et moribus”, un 
de netedat de sang, un d’aval econòmic pel cicle com-
plet de formació i un certificat d’haver passat dos anys 
d’aprenentatge amb un cirurgià titulat i en exercici. Atès 
el prestigi que va adquirint el Col·legi, cada vegada s’hi 
matriculen més estudiants, però molts acaben abando-
nant els estudis pel rigor que s’exigeix i les dificultats so-
brevingudes. Amb els temps s’anirà ajustant el nombre 
de matriculats amb el dels que finalment s’hi titulen8. 

El 1765, en ocasió de la defunció de Josep Payssa, 
es planteja la seva substitució com a cirurgià major de 
l’Hospital per Antoni Gimbernat. L’Hospital és propietat 
de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Església, represen-
tats conjuntament en la Molt Il·lustre Administració, 
organisme totpoderós que des dels inicis havia vist 
malament que la legislació borbònica posés les places 
de cirurgià de l’Hospital en mans del Col·legi. La MIA 
atorga la plaça de Payssa a Manuel Capdevila, cirurgià 
suplent de l’Hospital des de 1759, mentre Gimbernat 
reclama el seu dret. Virgili, Roland i Puig prenen partit, 
amb tota determinació, envers el seu protegit i amb el 
suport del Marquès d’Esquilache el contenciós es resol 
el 1766 a favor del mestre. 

En aquesta època l’Hospital disposa de personal per 
atendre als malalts, entre ells tres doctors en medici-
na i dos metges de casa o practicants, varis cirurgians 
majors (entre els quals Gimbernat), un fadrí major de 
cirurgia que té al seu càrrec quatre fadrins de post i ca-
torze practicants, llevadores, dides, cambrers i cambre-
res; també hi col·laboren voluntaris i personal religiós 
de congregacions i les Darderes9. Per tenir una aproxi-
mació del nombre de malalts acollits, cal dir que més 
tard, a començament del 1786, és de 660. En aquella 
societat proliferen les germandats de socors mutus, 
una trentena, que són regulades oficialment10.

En una sessió del Reial Col·legi de 1765 explica la 
seva intervenció amb èxit d’un abscés hepàtic. Gim-
bernat és un docent pràctic amb grans coneixements 
anatòmics, encertat en el diagnòstic i un cirurgià molt 
hàbil, cada vegada de major renom, que afirma “el meu 
autor preferit ha estat sempre el cadàver...el cos humà 
és el llibre natural del què no m’apartaré gens i sempre 
el preferiré a qualsevol autor, fins i tot el més preclar 
i, d’aquests, seguiré al que menys s’allunyi d’aquest lli-
bre”. Allunyat del vell galenisme dóna les seves classes 
al Col·legi, opera a l’Hospital i crea una col·lecció de te-
ratologia que anys després farà cap a Madrid. 

Antoni de Gimbernat i Arbós (1734 – 1816). Bicentenari de la seva mort
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Gimbernat, l’any 1768, en una classe pública d’ana-
tomia donada en aquest amfiteatre,  explica l’estruc-
tura de l’arc crural. L’acurat coneixement d’aquesta 
regió anatòmica que segons Escribano mereixeria ser 
anomenada “regió de Gimbernat”11, li permetrà operar 
les hèrnies crurals de forma innovadora. Alguns anato-
mistes posteriors han usurpat  epònims d’estructures 
anatòmiques que ell ja havia descrit abans amb tot de-
tall, com ara l’anomenat lligament de Cooper i el gangli 
de Cloquet o de Rossenmüller. El 5 d’octubre de 1768 
llegeix el discurs inaugural de curs, en el què no s’està 
d’elogis als grans cirurgians entre els què cita a Pere Vir-
gili i a La Peyronie. 

En aquesta època encara persisteix la pugna entre 
metges i cirurgians i també entre centres docents, que 
es concreta entre la Universitat de Cervera i el Reial 
Col·legi de Cirurgia. A partir del 4 de març de 1769 els 
batxillers de medicina de Cervera són obligats pel re-
glament de 1768 a cursar al Col·legi els estudis d’Ana-
tomia i Cirurgia.  Els estudiants cerverins hi van ben a 
contracor, amb prepotència i menystenen el Col·legi i 
tot el que representa en front de la seva magna Uni-
versitat, i hi causen conflictes diversos. Un dia es posen 
d’acord i ocupen els seients de les primeres bancades 
de l’amfiteatre anatòmic, que no els corresponen en 
dret. Provoquen un gran aldarull en què arriben a in-
sultar a Gimbernat, que està donant la classe, i als seus 
condeixebles col·legials12. Això fa intervenir la guàrdia 
militar, que hi haurà d’estar present en altres ocasions. 

S’ensenya amb models de cera i ceràmica, però sem-
pre que és possible, amb cadàver. La dissecció dels 
cossos es fa sobretot a l’hivern, aprofitant l’alentiment 
del procés de putrefacció. Tot i amb això, les pudors a 
l’edifici devien ser considerables. Podem prendre com a 
referència un escrit posterior de l’època de Gimbernat 
a Madrid, en què signa un escrit amb Ribas i Fernández 
Solano sobre el Col·legi de San Carlos on descriuen “...
exhalaciones infectas de las ropas tendidas, al mal aire 
que dentro se respira...por hedor de los lugares comu-
nes...por los hálitos de los cadáveres y piezas anatómi-
cas, por la vecindad del Campo Santo...por la ventila-
ción disminuida con tapias cercanas...”. Al Col·legi de 
Barcelona el pudor de la mort, de les latrines, de les 
humitats, dels fums de fogars i llànties, i la ferum de 
les persones també devien crear un ambient difícilment 
respirable, només apte per als acostumats.  

Els anys 1772 i 1773 Gimbernat opera amb èxit dues 
hèrnies crurals estrangulades seguint un nou mètode 

descobert per ell a partir de les seves observacions ana-
tòmiques, en especial del lligament lacunar del canal 
femoral avui anomenat “lligament de Gimbernat”, però 
no publicarà la seva tècnica fins una vintena d’anys des-
prés, quan la comunitat mèdica internacional ja la co-
neix per la transmissió oral iniciada pel mateix cirurgià 
a Barcelona i a Londres. El 1773 extreu un càlcul vesical 
amb un litòtom de creació pròpia. Aquell any llegeix de 
nou el discurs inaugural de curs en què alliçona sobre 
els coneixements necessaris per a formar un bon cirur-
già: una bona base de coneixements anatòmics, la dis-
secció de cadàvers i l’assistència a malalts. Entre altres 
coses, diu: “...com podrà executar meravelles semblants 
el que manqui d’aquelles disposicions naturals que tinc 
referides, d’un profund coneixement en Anatomia pràc-
tica, d’una aplicació suma, i d’una assistència continua-
da als Hospitals? Certament que no pot esperar·ho de 
cap manera, perquè ni el discurs, ni la intel·ligència ni 
el coneixement de les parts esguerrades, ni la destre-
sa necessària, no poden acompanyar·lo per a fer obres 
tan grans i prodigis d’aquesta classe, doncs és necessari 
posseir amb tota perfecció aquells principis i precises 
circumstàncies ja referides; d’altra manera és clar que 
no podien haver assolit molts malalts semblants benefi-
cis, conforme han assolit des de l’establiment d’aquesta 
Reial Escola Anatòmico·Quirúrgica...”13. Gimbernat diu 
que cal conèixer bé la part del cos que està malalta de 
poder tractar·la millor; aquesta constitueix una pers-
pectiva localicista del procés morbós14.                                                                                                

Carles III, observa l’èxit dels reials col·legis i a sugge-
riment de la seva Cort decideix crear·ne un de nou a 
Madrid, menys perifèric i capaç d’apropar l’assistència 
als seus súbdits i a la Cort. Amb aquesta fi determina, 
el 1774, que dos cirurgians de màxim prestigi facin una 
estada en altres països per incorporar altres formes de 
treball i tractament. L’encàrrec recau en Antoni Gimber-
nat, que aleshores té quaranta anys i una gran expe-
riència, i en Marià Ribas, cirurgià major de l’Armada i 
catedràtic del Col·legi de Cadis. Gimbernat intenta que 
se li reservi la seva plaça de quart mestre i que mentre 
sigui fora l’ocupi un substitut, Josep Torner i Tutusaus, 
cirurgià llatí de nou exàmens amb dos anys d’experièn-
cia assistencial. Les intrigues de Pedro Custodio, Primer 
Cirurgià de Cambra i president del Col·legi des de Ma-
drid, i tal vegada de Francesc Puig, fan que no s’accepti 
la substitució i la plaça no consti com a vacant fins al 
178715. El cirurgià deixa dona i fills sota tutela del seu 
sogre, Carles Grassot i inicien amb Ribas un periple de 
quatre anys per Europa que els duran a hospitals i uni-

Lluís Guerrero i Sala 
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versitats de París, Londres, Edimburg i Leiden, on tre-
ballen amb els grans cirurgians de l’època. A Londres, 
Hunter avala la seva nova tècnica de cura de l’hèrnia 
crural. 

En aquesta època la cirurgia local mira a Europa, però 
mitjançant Gimbernat Barcelona fa una de les seves 
aportacions més importants als coneixements quirúr-
gics internacionals16. 

El mes d’octubre de 1778 Gimbernat torna a Barce-
lona, a la seva tasca docent al Col·legi de Cirurgia i a 
l’assistencial de l’Hospital de la Santa Creu, amb més 
experiència i enriquit amb l’adquisició de coneixements 
renovats, que explica als alumnes i aplica als malalts. És 
un gran cirurgià pràctic, que fins i tot crea instrumental 
propi, però fa escasses publicacions.

El febrer de 1779 el rei el reclama a la Cort i es traslla-
da a Madrid amb el seu fill Carles. La seva esposa, em-
barassada, roman a Barcelona amb la resta de la mai-
nada fins al part del sisè fill; posteriorment la família es 
reunirà a la capital del regne.

El 1780 el rei aprova la creació del Reial Col·legi de 
San Carlos i el 1787, per Real Cédula, les seves Ordina-
cions inspirades en bona part en l’ideari de Gimbernat; 
s’inaugura l’1 d’octubre de 1787 i comencen les seves 
Juntes literàries amb el discurs del cirurgià “Nuevo 
método de operar en la hernia crural”. Pedro Custodio, 
Primer Cirurgià de Cambra, n’és president i Gimbernat 
i Ribas són nomenats directors perpetus del centre17; 
com a docents, el primer és catedràtic d’Operaciones 
i d’Álgebra Quirúrgica, i Ribas d’Afectos Mixtos i Lecci-
ones Clínicas. En el curs 1787 – 1788 només hi ha tres 
inscrits, dels quals un és Carles Gimbernat i Grassot, el 
seu fill18. La lliçó inaugural del curs la pronuncia Antoni 
Gimbernat sobre les sutures quirúrgiques i com evitar 
el seu abús mitjançant embenatges. Acaba la disserta-
ció amb una sàvia recomanació, lapidària: “Ne videan-
tur chirurgi esse carnifices, sed studiosi humane natu-
rae conservatoris”.  

Mentre és a Madrid, Gimbernat consta com a titu-
lar de la plaça de quart mestre del Col·legi de Barce-
lona fins al 1786; l’any següent ja figura com vacant i 
el 1788 s’adjudica a Domènec Vidal, natural de Vilaller 
(Alta Ribagorça), que a més en serà bibliotecari i un au-
tor prolífic. En el període 1764 – 1794 el nombre total 
de graduats al centre barceloní és de 91420. El Col·legi 
de San Carlos és el més gran de l’Estat però de moment 
amb ben poc alumnat. 

El 1789 Gimbernat és cirurgià de Cambra de Carles 
IV, que l’any següent li concedeix privilegi de noblesa. 
El 1793 Gimbernat publica per fi el text “Nuevo método 
de operar en la hernia crural”, un quart de segle des-
prés de practicar·lo per primera vegada a Barcelona. 
L’anglès Joseph Townsend l’inclou el 1795 en la seva 
obra “A Guide to Health...” en què el cita sovint i arriba 
a dir de Gimbernat que ha dissecat més cadàvers que 
cap altre anatòmic d’Europa. També es referiran al ci-
rurgià i la seva tècnica diversos autors21, entre els quals 
Jaume Bonells i Ignasi Lacaba en la seva obra “Curso 
completo de Anatomia del cuerpo humano”, publicada 
més tard, el 1820. 

El 1795 es publiquen les noves Ordinacions reials del 
Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona22, acuradament 
supervisades per Gimbernat, augmenten les seves cà-
tedres però es sotmet el centre a una disciplina de ca-
ràcter militar, jerarquitzada i molt encarcarada, la qual 
cosa provoca les queixes de Salvà i Campillo23. Segons 
sembla, aquesta desavinença entre Salvà i Gimbernat 
pot ser determinant perquè el cirurgià no ingressi en 
la Reial Acadèmia de Medicina Pràctica de Barcelona24.

En algunes Juntes literàries del Col·legi de Barcelona 
posteriors a la Guerra Gran (1793 – 1795) se´l recorda, 
el 1796 i 1797, com a referent, en ocasió de presen-
tacions de casos de fractura no reunida (pseudartrosi), 
abscessos hepàtics i hidrocele25.  

El 1799 aconsegueix unificar els estudis de cirurgia i 
de medicina i es creen els Reials Col·legis de Medicina i 
Cirurgia o Facultat Reunida, entre ells el de Barcelona, 
però només duraran dos anys, fins el 1801. Després tor-
na l’autoritat del Protomedicat i es recuperen les fun-
cions docents que havien tingut sempre els col·legis, 
però que variaran amb el pla d’estudis de 1804. El 1799 
contribueix a la creació dels col·legis de cirurgia de Bur-
gos i Santiago, i el 1801 esdevé Primer Cirurgià Reial.

L’any 1802 el govern acorda que el rei visiti Catalunya 
i que Gimbernat, per la seva condició de Primer Cirur-
già de Cambra, l’acompanyi. Per a l’anatomista es trac-
ta d’una ocasió excepcional de tornar a l’escenari dels 
seus orígens acadèmics. Aleshores té 68 anys i el seu 
prestigi és molt gran26. Visita el Col·legi de Barcelona i hi 
troba a faltar el record del pioner; arran d’això sol·licita 
que es col·loqui un bust de Pere Virgili en tots els col·
legis de cirurgia, la qual cosa es du a terme tot seguit. 

El 1803 recomana la creació a San Carlos del Museu 
d’Anatomia Comparada. Cada vegada té més càrrega 
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burocràtica, impulsa les Ordenances de 1804, contro-
la els Col·legis de Cadis, Barcelona, Madrid, Santiago, 
Burgos, Salamanca i Mallorca, redacta el projecte del 
de Pamplona, i contribueix a dur el vaccí antivariolós 
a Amèrica. Seguint la seva dèria unificadora redacta el 
pla de reforma de les tres branques de l’Art de Curar, és 
alcalde examinador del Protomedicat i fins i tot fa una 
breu història dels col·legis de cirurgia. Durant la Guerra 
del Francès, sota el mandat de José Bonaparte manté 
les seves funcions. 

El 1810, amb 76 anys i afectat de cataractes, Josep 
Ribas li opera un ull; una imprudència de Gimbernat fa 
que la intervenció acabi amb la pèrdua de visió d’aquell 
òrgan. 

El 1811 presideix el Consell Superior de la Sanitat 
Pública, que integra les antigues Juntes Superiors de 
Medicina, Cirurgia i Farmàcia27, però aquest ens serà 
efímer, ja que el 1812, l’any de la Constitució de Cadis, 
Ferran VII dissol el Consell i recupera les tres Juntes i 
aparta a Gimbernat de la presidència de la de Cirurgia.  
Ribas li opera l’altre ull i finalment queda cec. En aque-
lla delicada situació el rei, el 1814, li retira la pensió, 
que tornarà a percebre el 1815. Vençut per la vellesa i 
la malaltia, mor a Madrid el 17 de novembre de 1816.

Quasi un segle després, l’any 1893 es reforma el de-
partament anatòmic de la Facultat de Ciències Mèdi-
ques de Barcelona i es fa una nova sala de dissecció i 
pràctiques d’anatomia. En la sessió inaugural de curs el 
degà, Joan Giné i Partagàs, proposa dedicar la sala de 
dissecció als grans anatomistes que han treballat entre 
aquells murs venerables, a Antoni Gimbernat i Josep 
Letamendi, i prenen l’acord de posar·hi medallons amb 
els seus busts esculpits en alt relleu. En la sessió de 28 
de maig de 1894 es fa un acte solemne per descobrir 
aquests busts, en la què Carles Silóniz exposa la biogra-
fia de Gimbernat i Marià Batlles la de Letamendi28.

Quan l’any 1906 la Facultat es trasllada al carrer de 
Casanovas, l’antic edifici del Col·legi té diversos usos 
fins que el 1929  s’assigna com a nova seu de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Barcelona. Aquesta institu-
ció li ret un nou homenatge el dia 24 de març de 1974; 
en aquella ocasió és objecte de parlaments recordant la 
seva brillant trajectòria i es col·loca un bust de marbre, 
obra de l’escultor Joan Rebull, en l’amfiteatre anatòmic 
que du avui el nom del cirurgià. En el mateix programa 
acadèmic, el 19 de maig següent a Cambrils, lloc on va 
néixer, es col·loca una còpia en bronze del mateix bust. 

També es convoca un premi en ocasió del bicentenari 
de l’inici del seu itinerari europeu.

Actualment, el monumental amfiteatre anatòmic 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (abans 
de Barcelona), un  dels millors conservats d’Europa 
d’aquesta època, lluu en la seva cúpula el nom de Gim-
bernat, i el seu bust, ubicat en una fornícula, a curta 
distància del de Pere Virgili, observa estàtic i amatent 
l’activitat acadèmica que s’hi du a terme i la taula de 
dissecció que centra aquell espai noble.
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Commemoració de centenaris

el setÈ Centenari de la Mort de raMon llUll

Jacint CORBELLA i CORBELLA
Acadèmic numerari

introdUCCió
Dins d’aquest grup de commemoració de centenaris 

del 2016,  de la historia de la medicina catalana,  aquest 
és el més antic, i potser una mica més imprecís.  Data 
de set segles, i tot i que ara s’accepta com any més pro-
bable de la mort de Ramon Llull el 1316, no hi ha enca-
ra prova clara que no fós a finals de l’any anterior. Ara 
sembla que hi ha consens en el 1316. També passa amb 
l’any de naixement, cap el 1232. Sembla doncs que va 
morir cap els 83 anys d’edat. Va néixer a Mallorca i sem-
bla que també hi morí.

La vida de Ramon Llull va ser molt intensa, moguda 
i també molt productiva. Fou, en valoració posterior, la 
personalitat més important de la cultura catalana me-
dieval, i en camps ben diversos. La seva obra és monu-
mental i gegantina. No va ser metge, ni va exercir acti-
vitat en aquest sentit. Però la seva obra és tan extensa, 
vasta se’n sol dir, que hi ha nombrosos aspectes que 
tenen a veure amb la medicina, també amb  l’art del 
diagnòstic, a través de les seves “Arts”, tan importants 
en la història de la ciència. Aquest any es fa una gran 
commemoració en tots els Països Catalans,  i en diver-
sos ambients de la cultura.  S’edita el primer d’una sèrie 
de tres volums, amplíssims, posant al dia l’obra de Llull, 
pel treball de Pere Villalba. Un record correcte obligaria 
a dedicar·hi moltes sessions en diversos àmbits. La me-
dicina també se n’ha de fer ressò i per això  l’Acadèmia 
l’inclou entre les celebracions d’aquest any.  Serà en tot 
cas un resum breu del que ha estat la seva obra cientí-
fica i mèdica (1). 

asPeCtes Personals. dades soBre la seva 
vida 

Cal resumir·los breument.  Era fill d’un noble cata-
là que participà en la conquesta de l’illa de Mallorca el 
1229. El nom de família era Amat, però sembla que ja es 
feia servir el de Llull. Sembla que el seu nom real inicial 
era Ramon Amat i d’Erill. Cap els 14 anys era patge de 
la cor i més tard fou preceptor d’un fill del rei. Visqué 
doncs inicialment en un ambient cortesà. Sobre aquests 

anys de la vida de Llull possiblement hi hagi una certa 
llegendització de la realitat. Casat, amb dos fills, es diu 
que s’ho gastava tot.  Cap els trenta anys, o poc més, la 
seva vida canvià, amb una crisi personal profunda.   

S’ha escrit molt sobre les seves “visions”, en concret 
cinc episodis diferents de la visió de Crist a la creu. S’ha 
analitzat des d’un punt de vista psicopatològic. Barto-
meu Mestre, psiquiatre mallorquí, escriu: “reviu la ma-
teixa imatge, en un estat de presomni, que des del punt 
de vista psicopatològic és interessant aclarir” “La visió 
de Ramon és una pseudopercepció, que ens explica a 
‘Vida coetània…  Fou una il·lusió efectiva, potser una 
imatge pareidòlica, una al·lucinació, o una pseudoal·
lucinació que li fa viure una imatge del Crucificat?’”.  
Remarquem aquests fets, acceptats, perquè estan a la 
base del seu canvi i vida posterior.

Va passar cap a l’any 1265. Després durant deu anys, 
entre els trenta i poc i els quaranta es va dedicar in-
tensament a l’estudi. Va deixar la família i feu vida er-
mitana.  Decidí fer tasca d’apostolat per a convertir 
els infidels, principalment els musulmans, població de 
Mallorca fins a la reconquesta. Després ja farà una vida 
activíssima, en viatges i escriptura. 

Viatja amb alguna freqüència a Montpeller, que for-
ma part del regne de Mallorca (Jaume I, en morir, va 
dividir els seus territoris, i va deixar al segon fill les ter-
res de Mallorca, el Rosselló i Montpeller). Tot i que a 
Montpeller hi havia aleshores la primera escola de me-
dicina del món, hi anava més per a veure el rei, Jaume 
II de Mallorca.  El 1276 va fundar el Col·legi de Miramar. 
Va a París i Roma. El 1292 sembla que té una altra crisi, 
coneguda com “la temptació de Gènova”.  Després està 
de 1297 a 1299 a la cartoixa de Vaubert, prop de París.  
Passa per Barcelona, on hi està relativament poques ve-
gades, el 1300 torna a Mallorca, després de molts anys 
d’absència.  Viatja més lluny, el 1301 és a Xipre, i sembla 
que a Armènia. Segueix voltant, i el 1307, quan ja pas-
sa dels setanta anys, és a Tunis, on no fou massa ben 
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acollit, fins i tot foragitat.  Va a Avinyó, a demanar ajut 
a Climent Vè, papa. El 1313 fa testament a Mallorca, 
amb pràcticament vuitanta anys. Encara torna a Tunis.  
Sobre aquest viatge hi hagué una llegenda de martiri. 
Va morir possiblement a Ciutat de Mallorca, a finals de 
1315, o poc més tard.  Aquestes són les dades més ver-
semblants sobre la seva vida, tal com ens han arribat 
avui. 

visió general de la seva oBra
Llull és considerat com un dels grans creadors de la 

llengua catalana escrita, que nasqué a partir dels  tro-
badors i creix en el seu temps. És una obra de gran ex-
tensió  en la que cal destriar·ne dos  aspectes primordi-
als: el literari i el filosòfic. En el literari hi ha la narració 
(novel·la en diríem) i el poètic, i és un creador de llen-
gua.  En el filosòfic hi ha el vessant místic i el més apro-
pat a la filosofia del coneixement, els “Arts”, amb un cai-
re important en la historia de la ciència.  És en aquesta 
derivació on hi ha també algun escrit mèdic.  Però tota 
l’obra ve determinada per una idea conductora bàsica, 
la de servir com a instrument per a la conversió dels no 
cristians. 

* Hi ha dues grans narracions que poden incloure’s 
dins del concepte de relats novel·lats. Són el Blanquer-
na i el Fèlix. 

·· El “Libre d’Evast e Aloma, e Blanquerna son fill” és 
un monument de la llengua. És un clàssic que encara 
es llegeix avui, escrit probablement a Montpeller entre 
1283 i 1286. És una de les grans obres de la literatura 
medieval. La descripció de la vida de Blanquerna, 
que fou monjo i després bisbe i papa, sense voler·ho, 
és important. Potser la descripció de l’episodi de la 
renuncia al pontificat degué influir en Celestí V, que va 
fer el mateix i de veritat, l’any 1295. Cal dir que hi hagué 
un coneixement personal entre aquest pontífex romà i 
Llull.  

-- El Fèlix, o “Libre de meravelles” va ser escrita cap 
els anys 1288·89 a París. És una novel·la utòpica, siste-
màtica i ben estructurada. Dins d’ella hi ha el conegut 
“Llibre de les bèsties”, també reeditat i difós en  el nos-
tre temps.    

·· Un altre vessant és el poètic. Llull ja havia fet versos 
com a trobador i és un coneixedor de la tècnica.  Riquer 
considera que és més una obra rimada que no poètica.  
Potser el més conegut és el “Cant a Ramon”,  també “Lo 
Desconhort”. Té un lloc important dins la nostra poesia, 
el que fa que estigui recollit en totes les antologies.    

* Més intermedi entre el vessant literari i l’ideolò-
gic, hi ha els escrits místics. Aquí cal esmentar el “Llibre 
de contemplació”, amb 365 capítols, un per a cada dia 
de l’any. És una obra de tipus enciclopèdica, amb molta 
informació sobre el món del seu temps.  És un relat im-
portant de la vida a la fi del segle XIII. Riquer explica que 
aquí es troba el primer cabal lèxic de la llengua catalana 
culta. I encara el “Libre de Amic e Amat”.

** Entre els llibres de caràcter més filosòfic i doctrinal 
cal situar en primer lloc el seu “art”. Llull va escriure di-
ferents llibres amb aquest títol genèric, el primer l’ “Art 
abreujada de trobar veritat” o “ars Compendiosa...”. 
S’ha dit d’ell que és una clau del pensament filosòfic 
lul·lià i instrument segur, segons el seu autor, per a re-
soldre tota mena de problemes i per a argumentar amb 
els infidels. Amb el temps l’adaptà per aplicar a moltes 
ciències, entre elles la medicina. Pere Bohigues explicà 
que “L’Art es fundava en 18 principis, 9 eren essencials 
i 9 relatius... Tot un sistema de figures circulars i qua-
drangulars, de lletres i de colors, d’aspecte cabalístic... 
que expressen totes les relacions objectives possibles 
per donar solució a qualsevol problema, del més gene-
ral al més particular”. Hi ha més obres en aquest sentit, 
entre ells l’“arbre de Sciència”, fet a Roma el 1296, obra 
extensa que tingué una gran influència i difusió ulterior.

esCrits d’interÈs MÈdiC
Seguirem fent el resum del text esmentat abans.  Els 

aspectes mèdics de l’obra de Llull són relativament ex-
tensos i estan més o menys esparsos entre els seus es-
crits. Llull volia aplicar el sistema, basat en el seu Art, a 
totes les ciències. Pensava que era una sistematització 
útil  per a resoldre totes les qüestions que es podien 
plantejar.  Això tant pel que fa a la recuperació de la 
salut com per a conservar·la, fet al que dóna gran valor. 

La medicina lul·liana s’ensenyava a la universitat de 
París a començaments del segle XVI per Bernard de La-
vinheta, autor d’un llibre extens, estudiant aquests as-
pectes (Lió, 1523). A la universitat d’Aix s’’ensenyava la 
medicina lul·liana en el segle XVII.  El 1660 Jean d’Aubry  
va ser autoritzat per exercir la medicina segons aques-
tes doctrines. El 1752 es va publicar a Mallorca una 
“Opera medica” de Llull que inclou quatre escrits: “Ars 
compendiosa medicinae”, “De regionibus sanitatis et in-
firmitatis”, “De ponderositate et levitate elementorum” 
i el “Liber de lumine”, que pràcticament no és mèdic. 

Hi ha, a més, un “Liber principiorum medicinae”. Des-
prés encara hi ha els aspectes mèdics dins de les obres 

El setè centenari de la mort de Ramon Llull
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generals. També en el segle XVIII el Pare Feijóo en les 
seves “Cartas eruditas y curiosas” atacà alguns aspec-
tes de l’obra de Llull, obrint una certa polèmica.  Els es-
crits de Llull són esmentats, més aviat breument, en els 
dos repertoris del segle XIX, els d’Hernández Morejón i 
Chinchilla.  Un dels primers textos més moderns, refe-
rents al Llull mèdic, és de Fernando Weyler: “Raymundo 
Lulio juzgado por sí mismo”, 1866, on considera negati-
vament molts aspectes.  Ja en el segle XX hi ha un gran 
ressorgiment de l’interès per l’obra de Llull en molts 
camps i per molts autors.   Veiem aquests llibres:

*  L’ “ars compendiosa medicinae”, o “Art abreujada 
de medicina” va ser escrit a Montpeller cap el 1284.  És 
una obra extensa, de 53 pàgines en l’edició de 1752. Té 
dues parts. La primera, “De figuris”, estudia les sis figu-
res de l’art del metge. A la segona “De quaestionibus” 
es plantegen deu problemes. Sembla un enfocament 
rebuscat i sil·logístic que no té res de clínic. Es tracta, 
aquí com en altres llocs, de textos teòrics i prou. Així 
diu Littré  “L’Ars lul·ià és un sil·logisme expressat de ma-
nera gràfica”.  Els sistemes de figures (cercle, triangle, 
quadrat, valoració de graus i hores) serveixen per a con-
testar les deu preguntes sobre temes gairebé sempre 
generals: fetge, orina, pols, menjar, crisis, gradació de 
medicaments i altres menys entenedors.  En resum és 
una exposició teoritzant, sistemàtica i rígida allunyada 
de la realitat del malalt, i en tot cas d’acord amb la ide-
ologia galènica dominant. 

* El “Liber de regionibus sanitatis et infirmitatis“ és 
poc més llarg. Hi trobem una valoració molt  marcada  
de les influències planetàries i zodiacals sobre les ma-
lalties i els efectes dels medicaments. Va ser escrit a 
Montpeller l’any 1303. 

* El “Liber de ponderositate et levitate elemento-
rum” sembla que fou escrit a petició dels metges de la 
ciutat de Nàpols. Segueix el mateix esquema de l’Ars 
Compendiosa, amb dues parts: De figuris i De quaes-
tionibus. 

*Hi ha també el “Liber de principiorum medicinae” 
que és una de les seves primeres obres, sembla que es-
crita a Mallorca cap el 1274. Explica els coneixements 
que cal que tingui el metge i remarca: Ha de tenir conei-
xements d’astronomia per a saber sota la influència de 
quines constel·lacions s’ha posat malalt, i l’hora en que 
s’han de donar les medicines perquè siguin útils. Tam-
bé ha de conèixer els signes que poden deduïr·se de 
l’examen d’orina, femta, pols, respiració, olor, gana, etc. 

També ha de tenir coneixements de botànica i saber la 
constitució dels elements i les seves relacions.   

·· A més hi ha referències mèdiques, a vegades ex-
tenses, en altres obres de Llull. Entre els més impor-
tants cal conèixer: 

* L’Arbre de la Ciència. Ve a ser el llibre de l’Art gene-
ral, més entenedor, amb menys tecnicismes, però tam-
bé és complex i molt extens. 

· En el Llibre de la Contemplació les referències són 
més dels metges que de la medicina. Hi ha un capítol 
que tracta “de com hom se pren guarda de ço que fan 
los metges”. Hi ha una crítica de la ignorància tècnica i 
de les poques qualitats morals d’alguns metges i apote-
caris.  Així quan diu “el metge fa proves en els malalts 
de begudes, xarops i electuaris que no provaria en sí 
mateix. I segueix insistint en la ignorància, però tam-
bé en “la manca d’honradesa professional del metges 
doncs la seva primera intensió és la de fer·se rics i ser 
ben considerats”. 

A banda d’aquests aspectes professionals cal tenir 
en compte també dos conceptes importants: la funció 
preventiva de la medicina i la valoració de les malalties 
de l’ànima.

· El Fèlix té alguns capítols de molt interès. Així el 
49 que dedica a l’estudi de les causes per les quals una 
persona està sana o malalta. Aquí hi ha una classificació 
de les quatre potències (apetitiva, retentiva, digestiva 
i expulsiva) en que es divideix la potència vegetativa. 
L’alteració dels equilibris és causa de malaltia. En els 
capítols següents tracta de l’envelliment i de la mort 
com a fenòmens naturals. En aquest llibre hi trobem 
una explicació patogènica del mecanisme de la mort: 
“La calor natural és la causa de que l’home visqui; quan 
aquest mor la calor innatural és més gran que la calor 
natural, perquè si no fos així l’home no moriria per 
aquesta malaltia”.

· Hi ha encara més referències. Les explicacions solen 
ser molt sistemàtiques i complexes. Esteva de Sagrera 
n’ha fet una bona anàlisi. Les explicacions globals són 
espesses i la valoració final ha estat, sovint, poc posi-
tiva. Diu Esteva: “Del què diem se’n dedueix un judici 
bastant dur de la medicina lul·liana”. No és original, so-
vint queda reduït a una enciclopedisme superficial i la 
considera d’esquematisme i de ser dogmàtica i teòrica.  
Però dins de la farragositat dels escrits, de la sistema-
tització que els encotilla, s’hi poden trobar intuïcions 
que són pròpies de l’esperit genial de Llull. Així la idea, 
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potser més intuïtiva que científica, sobre la memòria.  
En un escrit de l’any 1308 la divideix en natural i artifici-
al i recomana algunes medicines per a millorar·la. Llull 
coneixia doncs l’amnèsia i la pedagogia de la memòria 
i també alguna acció medicamentosa. Cuatrecasas va 
insistir en el valor d’aquesta contribució “que el fa un 
precursor de la psicofarmacologia”. 

La part alquímica. Llull va tenir també una fama im-
mensa com alquimista. En aquest aspecte creiem que 
li passa una mica com a Arnau de Vilanova. Probable-
ment gairebé tot el que se li ha atribuït no li correspon. 
Aquesta és la tendència de la crítica actual. 

els CoMentaris d’oriol Casassas soBre la 
MediCina de llUll

Un treball seu, del 1979, és ric en observacions.  Pel 
que fa a l’exercici de la professió és molt crític. És un 
aspecte social que ja s’ha comentat. Els metges saben 
poca medicina, o gens, i el que els importa és guanyar 
diners i tenir una bona posició social. En els detalls més 
concrets Casassas destaca les opinions de Llull sobre el 
que en diu el “nodriment” dels infants. Les recull prin-
cipalment quan tracta dels “aspectes pediàtrics de la 
Doctrina pueril”. Hi comprèn també aspectes pedagò-
gics. Diu Llull: “Sàpies, fill, que dues maneres són de 
nodriments: la una pertany al cors e l’autra a l’ànima”. 
Dóna molta importància a l’ensenyament i a la pedago-
gia. Aquest seria el nodriment de l’ànima. 

Pel que fa a la nutrició estricta, l’aliment dels nadons 
ha de ser la llet, de manera exclusiva i dóna molta im-
portància a la figura de la dida. Així “Ramón Llull tenia 
molt clares les normes de criança i sabia molt bé de la 
importància de l’alimentació làctia, com ja ho explica en 
el Blanquerna. Més tard s’ocupa també de l’alimentació 
del nen a l’escola, valorant la importància del pa”. 

PERSISTèNCIa dEL PENSaMENT LUL·LIà
De tota manera, i en el marc de la medicina, sembla 

que la força del pensament lul·lià ha anat més enllà del 
que es podria esperar, per les que ara en diríem me-
dicines més consolidades.  Cifuentes ens alerta sobre 
aquests aspectes, tot i que situa el seu comentari dins 
de l’epígraf de medicines alternatives. Diu textualment:  
“El lul·lisme mèdic: una medicina alternativa. Tot i el seu 
pes aclaparador l’hegemonia de la medicina escolàstica 
no pogué impedir la difusió d’obres mèdiques i de fi-
losofia natural sorgides d’altres corrents intel·lectuals... 
... L’Art de Ramon Llull, en tant que doctrina univer-
sal, influí en els més diversos àmbits”. I diu, més enllà: 
“sembla que fou sobretot a València on la influència 
del lul·lisme mèdic fou més forta”. I encara,  “Com en el 
cas d’Antoni Ricart el lul·lisme també seduí d’altres des-
tacats metges universitaris”. I esmenta encara el nom 
d’alguns examinadors de metges, com Pere Geronès, o 
Pere Figuerola. I entre les llicències atorgades pels reis 
d’Aragó per a ensenyar la doctrina lul·liana quedaven 
inclosos evidentment els aspectes mèdics. 

I a més queda l’extraordinària influència que ha tin-
gut el seu pensament, des dels aspectes sil·logístics, o 
els més fixats en la filosofia medieval, l’art deductiu, la 
seva valoració actual des del punt de vista de la història 
de la ciència, fins a la força intuïtiva del seu pensament, 
que l’han dut a ser considerat com un precursor del 
pensament que  porta a la informàtica, com s’ha apun-
tat ben recentment.  

Nota:  Aquest text es basa  pràcticament tot en el capítol 
dedicat a Ramon Llull dins de la “Història de la Medicina Ca-
talana, (vol I),  que he publicat recentment: 1a. ed. (´RAMC. 
Edició institucional del Tricentenari). Barcelona, 2014, pp. 
159-174. I també. 2a. ed. Barcelona (El Dau) 2016, vol I, pp. 
169-184.          
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CORBELLA i CORBELLA, Jacint

RESUM: Estudi breu sobre Lluís Comenge en el centenari 
de la seva mort. Es destaquen tres aspectes: 1. Activitat com 
a higienista:  lluita contra el còlera, la ràbia i la pesta bubòni-
ca (Barcelona, Tenerife, 1905, 1906). 2. Treball clàssic sobre 
història de la medicina catalana. Autor de la primera història 
completa sobre el tema (1908). Treball sobre la medicina a 
Espanya en el segle XIX.  3. Activitat a l’Acadèmia de Medicina 
de Barcelona com a  bibliotecari-arxiver i secretari general. 
Donació dels seus llibres a la biblioteca. 

Paraules clau: Lluís Comenge - Reial Acadèmia de Medici-
na de Catalunya – Història medicina catalana – Ràbia – Pesta 
bubònica- Laboratori Municipal Barcelona

RESUMEN: Estudio breve sobre Lluís Comenge en el cen-
tenario de su óbito. Se destacan tres aspectos: 1. Actividad 
como higienista:  lucha contra el cólera, la rabia y la peste 
bubónica (Barcelona, Tenerife, 1905, 1906). 2. Trabajos  clási-
cos sobre historia de la medicina catalana. Autor de la prime-
ra historia completa sobre el tema (1908). Estudio sobre la 
medicina en  España en el siglo XIX.  3. Actividad en la Acade-
mia de Medicina de Barcelona como bibliotecario-archivero 
y secretario general. Donación de sus libros  a la biblioteca. 

Palabras clave: Lluís Comenge - Real Academia de Medici-
na de Catalunya – Historia medicina catalana – Rabia – Peste 
bubónica- Laboratorio Municipal Barcelona

En el conjunt dels centenaris que rememorem en 
aquest any  2016, en el marc de la medicina catalana, 
probablement els de Miquel Fargas i Lluís Comenge, 
són els de les persones que han  fet un servei perso-
nal més directe i actiu a l’Acadèmia. Fargas més des del 
punt de vista de les tasques directives: vicepresident 
durant sis anys i president altres quatre.  Comenge 
va fer des de la Junta una tasca més de servei, com a 
bibliotecari·arxiver durant tres biennis i encara com a 
secretari general en el bienni 1914·1916, en el curs del 
qual va morir. A més va fer una donació important dels 
seus llibres a la biblioteca, de la que havia estat encar-
regat i, després de la seva mort,  encara la donació, per 
part de la seva vídua, d’un retrat degut als pinzells de 
Jaume Ferran, acadèmic i amic personal, amb qui havia 
col·laborat molts anys en les tasques de prevenció de 

les malalties infeccioses, en la vacunació, principalment 
de la ràbia i del còlera.  

dos enfocaments. La tasca mèdica de Lluís Comen-
ge té dos vessants importants: el de la que aleshores 
es considerava més com a Higiene, precursora en la 
terminologia de l’actual Medicina Preventiva i el de la 
Història de la Medicina. 

 Comenge, com a metge actiu, professionalment, va 
ser bàsicament un higienista, amb una obra extensa, de 
gran servei a la població,  tant en la vacunació directa, 
evitant la propagació de malalties transmisibles, com 
en l’adopció de mesures ràpides i efectives quan co-
mençava un brot epidèmic, principalment  els de còlera 
i de pesta, aquests ja començat el segle XX, a Barcelona 
i Tenerife.  

dades sobre la seva vida.  Lluís Comenge era d’ar-
rels valencianes. El seu pare,  Joan Baptista Comenge 
i Picó i la mare Elena Ferrer, eren nascuts a la comarca 
de la Vall d’Albaida, a València. El pare era farmacèu-
tic i erudit, un lletraferit.  Lluís va néixer a Madrid el 
17 de febrer de 1854.  Es va llicenciar en medicina a 
València l’any 1875; i en aquests anys va ser proper al 
Centre Republicà Popular de València. El 1878 va pre-
sentar la seva tesi de doctorat sobre la medicina en el 
regnat d’Alfons Vè d’Aragó, o sigui sobre un punt de la 
medicina catalana medieval. La seva primera etapa pro-
fessional és a Madrid, on hi està fins el 1887, és a dir un 
període de dotze anys des de la llicenciatura. Aleshores 
passa a Barcelona, per a dirigir un diari, “El Barcelonés”, 
i treballar en el camp de la prevenció en el Laboratori 
Municipal.   Va morir a Barcelona a, per una pneumònia 
gripal el 12 de gener de 1916, quan tenia 61 anys.  Ales-
hores era secretari de l’Acadèmia. 

anys a Madrid, fins  el 1887.  En el seu temps de 
Madrid ja va tenir una actuació professional activa. Va 
ser director mèdic de la Fàbrica de Tabacs.   També va 
ser auxiliar dels arxius i biblioteca del ministeri de Fo-
ment. Va tenir també una certa activitat a la premsa,  

Commemoració de centenaris

CENTENaRI dE La MORT dE LLUÍS COMENGE I FERRER (1854-1916)

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2016; 87-91
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l’Ateneu, i l’Academia Médico Quirñurgica. l encara va 
ser fundador i director, juntament amb Felipe Ovilo de 
la revista “El doctor Sangredo”, tipus de revista en part 
satírica, que es va publicar entre 1883 i 1885. El que ha 
quedat més d’ella són les caricatures de metges molt 
coneguts del seu temps, acompanyades d’un parell de 
“quartetes”, a vegades més descriptives, i altres més 
iròniques o  crítiques.  En l’últim temps d’aquests anys 
de Madrid , el 29 de juliol de 1887, es va casar amb Júlia 
(Julia Pastor Arranz), que va ser el seu recolzament per 
tota la vida. Ella era vídua amb un fill. 

En aquest període va tenir un paper important en 
l’estudi de la vacuna contra el còlera, creada per Jaume 
Ferran, i la seva utilització quan l’epidèmia de 1885, a 
València, en concret a la vila d’Alzira. Hi hagué molta po-
lèmica. Ferran va tenir una acceptació majoritària, però 
hi hagué moltes tensions.  Comenge es posà al costat 
de Ferran defensant les seves idees i l’eficàcia del seu 
mètode.  Després passà a Aranjuez, on es contagià.

El pas a Barcelona. 1. L’higienista. A finals de 1887 
Rius i Taulet, alcalde d’una Barcelona embrancada en 
l’organització de l’Exposició Universal de 1888, i amb 
una perspectiva política de futur, va crear un diari “El 
Barcelonés”, proposant a Comenge com a director.  
Aleshores tenia 33 anys.  Al mateix temps va ser nome-
nat, l’1 de novembre de 1887, metge auxiliar del Labo-
ratori Microbiològic, i  al cap de pocs mesos, l’abril de 
1888, vicedirector. 

Aviat va haver de treballar de manera pràctica, i en-
tre altres temes, sobre la ràbia. Recents els treballs de 
Pasteur, Ferran es va llençar a fer recerca per a millorar 
la tècnica i els resultats i també a l’aplicació pràctica de 
cara als malalts, o possibles malalts, persones mosse-
gades per gossos, probablement hidrofòbics. Ja l’any 
1887, com a director accidental del Laboratori, va pre-
sentar el treball “Algunos hechos experimentales acerca 
de la rabia y el resultado de las estadísticas sobre vacu-
nas antirrábicas en el hombre y los animales”.  

Aviat va deixar la direcció del diari esmentat. L’any 
1889 va patir el que Rodríguez Méndez considera un 
“gravísimo accidente”. Va ser mossegat per un gos rabi-
ós. Es va espantar, creient que no se’n sortiria, i va tenir 
una depressió reactiva que el va enfonsar durant me-
sos, preocupat per la durada del període d’incubació, 
que pot ser bastant llarga. La malaltia no es desenvolu-
pà, però “quedó tan quebrantado que parece una ruina 
no recomponible”. 

El 1891 fou nomenat delegat del municipi de Bar-
celona, i d’altres institucions, en el  “Primer Congreso 
Médico Farmacéutico Regional”, (València, 26 a 31 de 
juliol de 1891). Va presentar un treball sobre “Algunas 
consideraciones acerca del virus rábico sin atenuar”.  
Com veiem la ràbia continuava essent un tema impor-
tant en el seu treball. 

Però el treball de l’higienista és més ampli que l’apli-
cació directa de les vacunes. Una malaltia molt greu, 
causa d’un nombre important d’òbits, era la tubercu-
losis, i aquí la vacuna era un tema  amb poca eficàcia. 
L’any 1892 publica “La tuberculosis en Barcelona”. I així 
s’obre un altre camp d’estudi, el de la mortalitat, l’evo-
lució de les causes, les repercussions demogràfiques.  
La mort de Josep Nin i Pullés l’any 1892, creà un buit. 
Nin publicava a la Gaceta Médica Catalana dades de-
mogràfiques sobre la mortalitat a Barcelona.   Després 
va seguir Comenge, publicant unes “Notas demogràfi-
cas mensuales” que aviat van passar a ser “Cuadernos 
demográficos...” i després “Estudios demográficos de 
Barcelona” de 1899 a 1907.   Més endavant seguiria 
Raduà. O sigui, durant una quinzena d’anys Comenge 
és la font més important de dades , amb repercussió 
demogràfica, sobre la patologia, les malalties mortals, 
a Barcelona. 

En aquest temps va fer molta tasca discreta, callada, 
o poc visible.  Així treballant de manera eficaç i intensa, 
per tallar els brots de còlera de 1891 i 1893, amb molt 
poca publicitat, evitant l’alarma de la població  que 
feia pocs anys havia passat   la gran epidèmia de 1885.  
Igualment l’any 1894 havia intervingut en el Reglament 
sobre les vaqueries, i en la reorganització del cos de ve-
terinaris municipals, desbordats en bona part per les 
demandes d’una ciutat en gran creixement.  Igualment 
va intervenir en la inspecció de la higiene a les escoles, 
iniciant una  línia d’atenció als nens. 

La lluita contra les infeccions era una tasca primordi-
al. Així, cap el 1896·1897, va fer estudis experimentals 
sobre antisèptics i desinfectants. Algunes de les subs-
tàncies emprades foren antisèptics mercurials, el que 
li va provocar una intoxicació per mercuri, amb pèrdua 
de dents, lesions a la boca i tub digestiu, deixant·li algu-
nes seqüeles gairebé permanents.

La pesta bubònica a Tenerife.   Cap a meitat del 1905, 
el mes de juny,  va aparèixer un brot, que va poder ser 
controlat, de pesta bubònica a Barcelona. Potser el fo-
cus inicial va ser a Hostafrancs. Va durar fins l’abril de 
1906 i sembla que hi hagué un total de 80 casos.  La 
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mateixa malaltia apareix a Santa Cruz de Tenerife el 
desembre de 1906.  Comenge va ser requerit pel go-
vern de Madrid per anar a tallar el brot, amb discreció 
a la península, i amb plenitud de poders.   El tema, si es 
complicava, podia tenir un gran ressò polític. Comenge 
va fer una tasca molt eficaç. En acabar va rebre molts 
homenatges.  La ciutat el va nomenar fill adoptiu i li va 
dedicar un carrer, que el 1936 va ser redenominat com 
a “carrer de san Francisco”, recuperant el seu nom an-
terior.  

2. La Història de la Medicina.  Tot i que, com hem vist, 
Comenge té una  activitat molt intensa en el camp de 
la Medicina Preventiva, i a més amb un grau d’eficàcia 
important, i sense buscar personalment gaire lluïment, 
aquesta obra ha quedat obscurida per l’activitat en un 
altre camp, el de la història de la medicina, en parti-
cular la catalana. Lluís Comenge ha estat l’historiador 
més important de la medicina catalana, i el primer que 
ha tingut un nivell important en aquest camp. També 
ha estat el primer que ha fet un text complet sobre el 
tema.

 I juntament amb això més d’una dotzena de llibres 
sobre aquests temes.  Va tenir també una certa pro-
jecció internacional, en un moment en que els autors 
locals pensaven poc en això. La revista més important 
d’aleshores en el camp de la història mèdica era “Ja-
nus”, editada a Amsterdam, i portada per Max Neu-
burger, personalitat de primer nivell en el seu temps. 
Doncs bé, Comenge va publicar en aquesta revista els 
anys 1903 i 1904, tres articles. 

Anàlisi dels seus treballs. Francesc Bujosa, que ha es-
tudiat l’obra del personatge, esmenta: “De tota la seva 
producció històrico·mèdica, cal destacar dues obres: 
“La Medicina en Cataluña”  i “La Medicina en el siglo 
XIX. Apuntes para la historia de la cultura médica en Es-
paña”.     

** “La Medicina en Cataluña (Bosquejo histórico)” 
del 1908 ha quedat com el clàssic indiscutible i més vi-
sible.  Va ser publicada per Henrich i Cia, un dels grans 
editors de la Barcelona de començament del segle XX, 
etapa de fort desplegament cultural del país. Recordem 
que Henrich va ser alcalde de Barcelona. El llibre repre-
senta un recull complet  sobre el que se sabia del passat 
mèdic català. Comenge ja havia fet diversos estudis mo-
nogràfics, alguns prou importants, sobre el tema. És un 
text relativament curt, de 196 pàgines.  En el volum I de 
la Bibliografia històrica de la sanitat catalana”,  (1991·
2005, quatre vols),  hi poso el següent comentari: “Text 

bàsic per a l’estudi de la història de la medicina catala-
na  Fins ara és l’únic que estudia monogràficament i de 
manera cronològicament sencera el tema. És un clàssic 
de la nostra historiografia. Està dividit en dotze capítols, 
donant una visió molt detallada i completa del tema”.

**  “La medicina en el siglo XIX. apuntes para la his-
toria de la cultura médica en España” .  Barcelona (Tip. 
J. Espasa) s.a. (1914), 698 pp. “Text molt extens, bàsic 
per a conèixer la medicina espanyola del segle XIX. Tot 
i l’any en que es féu (1914), és encara la millor mono-
grafia de conjunt sobre el tema. Hi ha una gran quanti-
tat d’informació bastant sistematitzada. Les referències 
a aspectes relacionats amb la medicina catalana són 
abundants. Iconografia. És un text clàssic”.  És interes-
sant el comentari de Bujosa: “La medicina en el segle 
XIX va ser escrita per Comenge amb la voluntat clara 
de continuar les obres d’Antonio Hernández Morejón i 
Anastasio Chinchilla, que acabaven en els anys finals del 
segle XVIII. És la seva obra més madura i constitueix, se-
gons Joan Riera, la millor aportació de la historiografia 
mèdica espanyola de l’últim terç del segle XIX. Continua 
essent un treball de lectura obligada per a tothom qui 
s’interessi per la medicina espanyola del segle XIX”. 

 * “Carta geográfico  histórica de la medicina en Ca-
taluña”, Barcelona (Suc. N. Ramírez) 1888. És un mapa, 
prou gran, en el qual s’assenyalen les epidèmies més 
importants que hi ha hagut a Catalunya. Document im-
portant, un dels primers sobre història de la medicina 
catalana. Presentat durant l’Exposició  de 1888. És pro-
bablement el primer document gràfic sobre el tema. 

* “apuntes para la biografia de Pere Virgili”,  Bar-
celona (Imp. Henrich i Cia) 1893, 221 pp.  És un estudi 
detallat d’alguns aspectes de la vida i obra de Pere 
Virgili, amb un extens apèndix documental.  Va ser un 
treball encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, en 
ocasió de posar Virgili a la Galeria de Catalans Il·lustres. 

* “Receptari de Manresa (siglo XIV)”. Barcelona (Tip. 
E. Redondo) 1899, 72 pp. És un treball de recerca im-
portant, analitzant el contingut d’un receptari trobat a 
Manresa, en el qual hi ha les receptes  de la medica-
ció prescrita al comte d’Urgell, germà del rei, i que va 
morir. Es va formar una certa llegenda sobre la malaltia 
causant de l’òbit i la seva possible importància política. 
L’estudi d’aquest tema ha tingut una considerable con-
tinuïtat.  

* “La Medicina en el reino de aragón. Siglo XIV”. Es 
va publicar a “El Siglo Médico”, l’any 1897, al llarg de 



90 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 31, número 2, Abril- Juny  2016 - ISSN: 1133-32866

vuit números.  Molt més tard, es va reeditar per la uni-
versitat de Valladolid,  amb un estudi a càrrec de Joan 
Riera, en un volum de 91 pp. (1974). És un text clàssic, 
fonamental per a l’estudi de l’època. Encara avui és va-
luós com a font d’informació. 

** “Clínica egregia. apuntes históricos”. És un llibre 
extens, de 613 pàgines, publicat a Barcelona l’any 1895.  
Hi ha referència a bastants aspectes de la medicina ca-
talana principalment de l’Edat Mitjana. Així l’atemptat 
a Ferran el catòlic a Barcelona, per un boig; la mort de 
Ferran d’Antequera el 1416, havent  regnat només qua-
tre anys; la mort de Jaume de Mallorca, per la pesta el 
1413; la de Maria d’Aragó el 1458, i altres. 

* “La Farmacia en el siglo XIV”, el 1897, és un llibre 
de 119 pàgines. És un text important per a l’estudi de la 
notra farmàcia antiga, que potser ha estat menys valo-
rat que altres obres.  

** Els dos articles a Janus. Són una mostra del 
prestigi internacional de l’autor en el seu camp. El 
primer és “Contribution à l’étude la médecine dans le 
royaume d’aragon (Moyen Âge)”, publicat el 1903, en 
dos números. És una presentació de la importància de 
la medicina a Catalunya, i a tota la Corona d’Aragó, a 
l’Edat Mitjana, tema aleshores poc conegut entre els 
erudits.

El segon treball, publicat l’any següent, 1904. És 
“L’origine historique de la syphilis en Espagne”, en que 
tracta d’un tema que va ser objecte de polèmica durant 
molts anys, si la sífilis, que va esclatar a Europa a les 
acaballes del segle XV, tenia o no un origen americà. 

** altres treballs.  L’obra de Comenge és extensa. En 
la Bibliografia esmentada s’hi recullen 41 treballs. Van 
des de les “Curiosidades médicas” (Madrid, 1886), on 
es diu “precedidas de un discurso sobre el florecimien-
to de la medicina española en el siglo XVI y su posterior 
decadencia”. Calbet assenyala  com polaritza en aquest 
llibre la seva atenció en el progrés de la medicina a Va-
lència. També “Medicina pretérita”, recull de set arti-
cles publicats a la Gaceta Médica Catalana l’any 1891 
i recollits el 1892, en un volum de 68 pàgines.  El 1893 
publica “Bocetos médicos”, llibre de 166 pàgines, llibre 
molt rar, edició curta de trenta exemplars, on recull un 
conjunt de biografies de mèdiques contemporànies 
seves, i que s’havien publicat a la revsita de Ciencias 
Médicas de Barcelona.   Hi ha encara bastants treballs 
més, articles en revistes locals (Gaceta Médica Catalana 

principalment), que estan ressenyats en reculls biblio-
gràfics. Igualment cal esmentar els estudis dedicats a 
Letamendi i Emili Pi i Molist.

3. Lluís Comenge a l’acadèmia. 

Comenge va ingressar a l’Acadèmia el 30 de desem-
bre de 1893, amb un treball “La influencia de los cata-
lanes en la medicina”, que va ser contestat per Rafael  
Rodríguez Méndez.  Va fer discurs d’inici de curs el 1903 
amb el discurs “Criterio médico en la historia”.  Aques-
tes són les intervencions podríem dir·ne “reglamentà-
ries”. L’ingrés i el discurs de torn per antiguitat. Però 
Comenge va fer bastantes coses més. 

Potser la més important prò va ser la seva tasca com 
a bibliotecari·arxiver, durant tres biennis, entre 1905 i 
1910, quan la presidència del doctor Joaquim Bonet i 
Amigó. Van ser sis anys, en la línia del que havia pogut 
fer en el seu temps a Madrid, amb la mateixa funció al 
ministeri de Foment.  

I després fou la seva curta durada com a Secretari 
general de fet durant un any i un mes, de desembre de 
1914 en que fou elegit, en la junta presidida pel doctor 
Valentí Carulla i Margenat, fins a la seva mort per con-
tagi de la grip, i pneumònia com a complicació, el gener 
de 1916. Succeí  al doctor Lluís Suñé i Molist, primer 
secretari perpetu de l’Acadèmia, mort el 1914, que ha-
via fet una gran tasca de classificació, a efectes intens,  
dels documents de l’arxiu.  Però Comenge era home de 
poca salut, malmesa en part per les patologies que va 
patir derivades del treball: còlera a Aranjuez, depressió 
intensa, com a conseqüència de la mossegada per un 
gos rabiós, tot i que no va desenvolupar·se el contagi.  
També la patologia per intoxicació mercurial, afectat 
en els seus treballs sobre antisèptics.    Va morir als 61 
anys. Estava envellit.  En el  retrat que li va fer Ferran 
se’l veu un personatge de salut normal. En les fotogra-
fies que tenim cap el final, i la que hi ha en el llibre que 
recull el treball biogràfic fet per Rodríguez Méndez, el 
seu aspecte és molt diferent. 

Ja s’ha dit que va llegar la seva biblioteca personal 
a l’Acadèmia. Per la informació, fragmentària evident-
ment, perquè el més sovint  no consta  l’origen de molts 
llibres, podem considerar que al llarg dels anys el llegat 
de Comenge és el segon en valor com a biblioteca que 
ha rebut l’Acadèmia, només després del de Salvà i Cam-
pillo, que fou el més important. 

Jacint Corbella i Corbella
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Centenari de la mort de Lluís Comenge i Ferrer (1854-1916)

Retrat de Lluís Comenge, en els seus últims anys. 
Fou secretari de l’Acadèmia

Portada de La Medicina en el siglo XIX, bàsic 
per conèixer la medicina espanyola d’aquest 
període, (1908)

Portada de La Medicina en Catalunya. Bosquejo histórco, 
decisiva em l’estudi del passat de la medicina catalana

Signatura de Lluís Comenge,
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Autor Convidat

sordCegUesa: Cartografia d’Una disCaPaCitat singUlar1 

1. Aquest article pretén donar una visió mèdica de la sordceguesa.  
Està basat en el treball de la doctora Jesper Dammeyer (1). 

Ricard LÓPEZ

RESUM:La sordceguesa no és una malaltia, sinó una dis-
capacitat conseqüència de múltiples patologies: malalties 
d’origen genètic, prematuritat, malalties infeccioses, trauma-
tismes, etc. També rep el nom de discapacitat sensorial dual. 
És una condició minoritària amb una prevalença inferior al 
5%. Més freqüent entre les persones més grans que entre els 
joves, és una condició heterogènia que varia molt en funció 
del moment que apareix, del grau de deteriorament visual i 
auditiu, de la modalitat de comunicació, del suport social, de 
l’etiologia mèdica i del nombre i la gravetat de comorbiditat.
Sovint, és causa de barreres en el llenguatge, la comunicació, 
l’accés a la informació, la mobilitat i la interacció social, 
cosa que pot comportar nous problemes relacionats amb 
la salut. Algunes de les conseqüències conegudes són: 
alt risc de depressió, deteriorament cognitiu, trastorn del 
desenvolupament i trastorns psicològics.
La sordceguesa té associats molts aspectes relacionats amb 
la salut. Per això és imprescindible millorar el coneixement 
sobre el seu impacte a fi de poder oferir un suport de qualitat.
PARAULES CLAU: Sordceguesa, discapacitat sensorial, barre-
res de comunicació, ceguesa, sordesa, salut mental

ABSTRACT: Deafblindness is not a disease, but a disability 
caused by multiple pathological conditions: genetic disea-
ses, prematurity, infectious diseases, traumas, etc. It is also 
called dual sensory impairment and is a minority status with 
a prevalence of less than 5%. More common among older 
people than among young people, deafblindness is an het-
erogeneous condition which greatly varies depending on the 
onset time, the degree of auditory and visual impairment, 
the communication mode, the social support, the medical 
etiology and the number and severity of comorbidities.

Some barriers related to language, communication, access 
to information, mobility and social interaction, are often due 
to this disability. Therefore, it can lead to new problems re-
lated to health. Some of the consequences are well known: 
high risk of depression, cognitive impairment, developmen-
tal disorders and psychological disorders.

Deafblindness is associated with many aspects of health. It 
is therefore essential to improve the knowledge of its impact 
in order to provide quality support.

KEy wORDS: Deafblindness, sensory deprivation, com-
munication barriers, blindness, hearing loss, mental health

la sordCegUesa
Una persona pateix sordceguesa congènita quan 

la sordesa i la ceguesa són de naixement o bé quan li 
sobrevenen abans del desenvolupament del llenguat-
ge (sordceguesa prelocutiva). Es parla de sordceguesa 
adquirida quan la persona esdevé sorda i cega després 
de desenvolupar el llenguatge (sordceguesa postlocu-
tiva). Les persones amb sordceguesa congènita han de 
desenvolupar el llenguatge i les habilitats de comunica-
ció sense visió ni audició, mentre que les que pateixen 
sordceguesa adquirida han de mantenir el llenguatge i 
les habilitats de comunicació adquirides.

La definició de sordceguesa també inclou persones 
amb restes visuals i/o auditives i amb altres discapaci-
tats afegides. Se les considera sordcegues per l’impacte 
negatiu de la pèrdua sensorial dual, atès que ni l’audició 
pot compensar una mala visió ni la visió una mala au-

dició, en termes de co-
municació i d’interacció 
social (2). 

La sordceguesa és in-
visible en part perquè hi 
ha la tendència a identi-
ficar·la amb condicions 
més conegudes: autis-
me, sordesa, ceguesa, 
malalties minoritàries, 
etc. (fig. 1)

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2016; 92-97

Fig. 1. La sordceguesa es confon 
amb altres patologies

definició de sordceguesa segons llei 27/2007
“Les persones amb sordceguesa són aquelles persones 

amb un deteriorament combinat de la vista i l’oïda que 
els dificulta l’accés a la informació, la comunicació i la 
mobilitat. Aquesta discapacitat afecta greument les ha-
bilitats diàries necessàries per una vida mínimament au-
tònoma; també requereix serveis  especialitzats, personal 
específicament format per a la seva atenció i mètodes es-
pecials de comunicació.” 

Centre de recursos de l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT)
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En funció de si la pèrdua sensorial dual és congèni-
ta o adquirida, es poden identificar cinc subgrups de 
sordceguesa, basats en les restes sensorials i el mo-
ment d’aparició de cada pèrdua (taula 1).

Heterogeneïtat en l’ús del llenguatge i la comunicació
Una audició i/o visió funcionals són importants per 

desenvolupar i mantenir la comunicació. Les persones 
sordes amb visió funcional solen emprar la llengua de 
signes, mentre que les que tenen audició funcional fan 
servir la llengua oral (taula 2). 

El retard en el desenvolupament de la comunicació 
en nens i adults amb sordceguesa congènita es pot 
caracteritzar generalment com a sever (3, 4). Algunes 
persones amb sordceguesa congènita són capaces de 
desenvolupar comunicació simbòlica i llenguatge, però, 
en la majoria dels casos, les habilitats de comunicació 
romanen en un nivell presimbòlic/locutiu.

Professionals
Existeixen bàsicament dos perfils professionals espe-

cífics per a l’atenció a les persones amb sordceguesa: 
el guia·intèrpret de llengua de signes i el mediador en 
sordceguesa. Aquests professionals precisen treballar 
en una proporció d’un professional per cada usuari amb 
sordceguesa (ràtio 1 a 1). 

Guia-intèrpret de llengua de signes

El guia·intèrpret exerceix de traductor entre la per-
sona amb sordceguesa adquirida i l’entorn, facilitant 
la comunicació i la interacció amb les altres persones. 
El rol d’aquest professional és totalment neutral, i se 
centra en traduir les informacions, descrivint l’entorn i 
exercint de guia.  

Mediador en sordceguesa

El mediador en sordceguesa (en anglès Intervener) 
és un professional específicament format per a aquest 
tipus de discapacitat. Coneix la llengua de signes i altres 
mitjans i sistemes de comunicació. Connecta la persona 
amb sordceguesa amb l’entorn i procura aconseguir·ne 
el desenvolupament personal. Provoca oportunitats 
d’aprenentatge i vinculació adaptades a les capacitats 
i els interessos de la persona. En oposició al rol neutre 
del guia·intèrpret, el mediador crea un vincle personal 
amb cada usuari. 

Prevalença
La Comissió Europea va finançar el projecte Indica-

dors Europeus de la Sordceguesa (5) de l’European De-
afblind Network (EDbN). Desenvolupat entre el 2012 i 
el 2014, va ser el primer estudi sobre la sordceguesa a 
escala europea i va aportar dades reveladores sobre el 
col·lectiu: a Europa el nombre de persones amb sordce-
guesa és d’aproximadament el 0,2% per sota dels 65 
anys i del 2% entre les persones a partir dels 65.

Etiologia de la sordceguesa congènita
Dammeyer (6), en un estudi re-

alitzat a Dinamarca, mostra més 
de 30 causes de sordceguesa con-
gènita que poden agrupar·se en: 
a) pre, peri i postnatals, i b) degu-
des a trastorns genètics i cromosòmics. Algunes causes 
prenatals es produeixen per infeccions del fetus, per 
exemple infecció pel virus de la rubèola o pel citome-
galovirus. Algunes de perinatals pel baix pes en néixer, 
que es presumeix que és una de les principals causes de 
ceguesa congènita. Mentre que entre les postnatals hi 
ha casos d’intoxicacions i d’infeccions, com ara la me-
ningitis. 

Es coneix un gran nombre de trastorns genètics i cro-
mosòmics relacionats amb la sordceguesa (7). En l’es-

Audició Visió Subgrups sordceguesa
C C Sordceguesa congènita
C A Sordesa congènita i ceguesa adquirida
A C Sordesa adquirida i ceguesa congènita
A A Sordceguesa adquirida  

(identificada< 65 anys)
A A “Gerontosordceguesa”. Sordceguesa ad-

quirida associada amb l’edat (identifi-
cat >  65 anys)

 

 Taula 1: Subgrups de persones amb sordceguesa

C: congènita;  A: adquirida

A Europa hi ha gairebé 3M de sordcecs. 
1.8M són de la Tercera edat .

Algunes dades (5):

Catalunya:          38.000
Dinamarca:         26.000
Alemanya:     460.000
Holanda:    75.000
Espanya:  200.000
Regne Unit: 280.473

Es coneixen unes 90 
condicions causants 
de sordceguesa, que 
podeu consultar a la 
web de ’FESOCE (7) .

Sordceguesa: cartografia d’una discapacitat singular
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tudi realitzat per Dammeyer, les causes més freqüents 
de sordceguesa congènita van ser: rubèola (28,3%), 
síndrome de Down (7,9%), i danys vinculats amb el nai-
xement prematur (7,1%) entre els adults; i la síndrome 
de CHARGE (20,0%) i asfíxia perinatal (14,3%), entre els 
nens. 

Etiologia de la sordceguesa adquirida < 65

Hi ha moltes causes que poden produir sordcegue-
sa adquirida. Entre els nens i adults joves, la síndrome 
d’Usher pot ser la causa de la meitat dels casos. Altres 
causes poden ser lesions al cap, tumors, ceguesa per 
diabetis, així com discapacitat auditiva causada per l’ex-
posició al soroll. 

Etiologia de la sordceguesa adquirida > 65 (geronto-
sordceguesa)

En la vellesa, les principals causes de discapacitat vi-
sual són la degeneració macular relacionada amb l’edat, 
les cataractes i el glaucoma; mentre que la discapacitat 
auditiva sovint es pot atribuir a la presbiacúsia (pèrdua 
auditiva neurosensorial associada a l’edat).

avaluació de la funcionalitat visual i auditiva
Les avaluacions visual i auditiva de les persones amb 

sordceguesa són  un repte per als oftalmòlegs, optome-
tristes i audiòlegs. El suport de professionals específics 
(intèrpret de llengua de signes o mediador en sordce-
guesa) en el moment de mesurar les funcions visuals i 
auditives es fa necessari, sobretot en casos complexos 
i quan la comunicació és limitada. Per a una avaluació 
completa de la funcionalitat visual orientada a la reha-
bilitació i l’educació són necessàries moltes proves, ob-
servacions i preguntes a fi d’estudiar i avaluar l’ús de 
la visió per a la comunicació, l’orientació en l’entorn, i 
la realització de tasques amb la visió propera (8). Les 
proves han de cobrir els trastorns oculars i la pèrdua de 
la visió causada per dany cerebral.

Problemes de salut mental
Des dels anys 70, s’han investigat les associacions 

entre les deficiències visuals i auditives i els trastorns 
mentals i de comportament (9). Per contra, molt pocs 
estudis han explorat l’associació entre els problemes 
de salut mental i la sordceguesa. Els pocs estudis que 
hi ha mostren que els trastorns mentals i/o de conduc-
ta greus són comuns entre les persones amb sordce-
guesa congènita. Dammeyer, (10) va trobar que entre 
95 adults amb sordceguesa congènita el 74% tenia un 
trastorn mental i/o de comportament, 34% deficiència 
intel·lectual, 13% psicosi, 2% autisme, 11% trastorn de 

l’estat d’ànim, 5% trastorn obsessiu·compulsiu, 4% tras-
torn d’ansietat i el 5% de la mostra tenia trastorn del 
comportament (hiperactivitat i/o trastorns de conduc-
ta).

També es troba una gran prevalença de trastorns 
mentals i del comportament entre les persones amb 
sordceguesa adquirida. Es veu un risc més gran de de-
pressió entre les persones d’edat avançada amb pèrdua 
sensorial dual (11), en comparació amb les persones 
sense discapacitat sensorial o amb una única pèrdua 
sensorial (visió o audició). 

El deteriorament cognitiu en persones amb sordce-
guesa adquirida també s’associa amb la pèrdua senso-
rial dual. Laforge, Spector i Sternberg (12) informen que 
les persones amb discapacitat visual i amb sordcegue-
sa presentaven 2,5 i 3,5 vegades, respectivament, més 
probabilitats d’experimentar·lo que les persones grans 
sense discapacitat. Resultats similars van trobar Lin et 
al. (13), en un gran estudi amb 6112 dones de més de 
69 anys. La reducció de la funció cognitiva va ser 2,19 
vegades més alta en les dones amb sordceguesa.

També s’aprecia un risc més elevat de mortalitat en 
el grup de persones amb sordceguesa en comparació 
amb les persones sense deficiències visuals ni auditives. 
Laforge et al . (12) informen d’un percentatge d’incidèn-
cia de 3,4 per a les persones amb sordceguesa, 2,6 per 
a les persones amb únicament discapacitat visual, i 2,0 
per a les persones amb només discapacitat auditiva.

En la bibliografia es donen dues explicacions per a 
la prevalença més elevada dels problemes de salut 
mental. La primera és que la sordceguesa pot conduir a 
trastorns psicològics greus. Per tant, els trastorns psico-
lògics poden ser conceptualitzats com a resultat de les 
dificultats comunicatives i els retards del desenvolupa-
ment. Estudis amb nens amb sordesa congènita docu-
menten que el retard en el llenguatge pot tenir un fort 
impacte en el desenvolupament social i cognitiu (14), 
així com causar risc de trastorns mentals i del compor-
tament (15) (16). 

Entre adults amb sordceguesa congènita, es detecta 
una associació entre habilitats de comunicació reduïdes 
i un funcionament cognitiu molt limitat, la qual cosa in-
dica una interrelació entre la pèrdua sensorial dual, la 
funció cognitiva i la comunicació (17). Finalment, l’es-
tudi d’una sèrie de casos i d’informes de pràctica so-
bre el desenvolupament de la comunicació en persones 
sordcegues congènites il·lustra com un retard greu en 
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el llenguatge pot afectar el desenvolupament cognitiu 
i social. Inclou comportaments desafiants com ara l’au-
to·estimulació i l’agressió (16).

La segona explicació rau en l’alta freqüència de la co-
morbiditat. Un sol factor biològic subjacent (per exem-
ple, un trastorn genètic o dany neurològic) podria cau-
sar tant pèrdua sensorial dual com trastorns mentals i 
de comportament. 

La síndrome d’Usher
La síndrome d’Usher (18) és una malaltia autosòmica 

recessiva, caracteritzada per la pèrdua d’audició con-
gènita o progressiva i el deteriorament progressiu de 
la visió a causa de la retinosi pigmentària. És la causa 
dominant de la sordceguesa adquirida a una edat pri-
merenca (menors de 60 anys).

La síndrome d’Usher s’associa amb trastorns men-
tals i del comportament. Alguns estudis (19) sostenen 
que els gens específics d’Usher poden associar·se úni-
cament amb trastorns mentals i del comportament; al-
tres, (19) que la freqüència més alta es troba arran de 
la discapacitat sensorial.

La síndrome CHaRGE
La síndrome CHARGE (20) és un trastorn genètic 

caracteritzat per coloboma de l’ull, defectes cardíacs, 
atrèsia de les coanes nasals, retard del creixement i/o 
desenvolupament, anomalies genitals i/o urinàries, així 
com anomalies de l’oïda i sordesa. 

S’han estudiat símptomes de trastorns mentals i con-
ductuals en nens amb síndrome CHARGE. El trastorn 
obsessiu·compulsiu (TOC) pot ser una de les manifes-
tacions conductuals de la síndrome. Durant molts anys 
els pares han informat dels problemes que es descriuen 
en els seus fills, com ara autisme, dèficit d’atenció i tras-
torns de tic. Moltes persones amb CHARGE tenen cla-
rament una intel·ligència normal (21). Els informes de 
baix coeficient intel·lectual són, freqüentment, resultat 
de la subestimació o de l’error del professional que no 
és capaç de comunicar·se adequadament i/o pot no te-
nir prou experiència en la selecció de tests adequats o 
en fer les adaptacions apropiades a la pèrdua de visió 
i audició.

La síndrome de la rubèola
La síndrome de la rubèola ha estat investigada per les 

anomenades “manifestacions tardanes” de la infecció 
pel virus de la rubèola (22, 23). Dammeyer l’any 2010 
(24) realitzà un estudi comparant 36 adults amb sordce-

guesa congènita i síndrome de la rubèola amb un altre 
grup amb sordceguesa congènita i sense síndrome de 
la rubèola. Els resultats no van permetre confirmar cap 
prevalença superior de manifestacions tardanes en el 
grup de la rubèola i es va assenyalar la pèrdua sensorial 
dual com una explicació per a la prevalença d’algunes 
de les manifestacions tardanes.

Un model multifactorial de les conseqüències de la 
pèrdua sensorial dual

Tant les causes biològiques com els trastorns psico-
lògics conseqüència de la privació sensorial poden aug-
mentar el risc de trastorns mentals i del comportament 
en persones sordcegues, encara que poden diferir en 
aspectes importants i tenir implicacions diferents per a 
cada persona. Per exemple, les causes biològiques co-
munes poden augmentar el risc de comorbiditat amb 
autisme i discapacitat intel·lectual, mentre que les con-
seqüències de la pèrdua sensorial poden incloure carac-
terístiques quasi·autistes. En aquest últim cas, aquestes 
característiques es reduiran quan l’individu sigui prove-
ït d’un suport adequat en relació amb la comunicació i 
la interacció social (25). 

Suport a les persones amb sordceguesa 
En la majoria dels països, l’educació i l’atenció a les 

necessitats especials de les persones amb sordceguesa 
és una subdisciplina de l’educació, dels serveis i la in-
vestigació per a persones amb discapacitat auditiva. Els 
serveis i la recerca en relació amb la sordceguesa han 
desenvolupat enfocaments propis. Un d’ells és l’abor-
datge sobre la comunicació primerenca i el suport en 
la interacció social. Aquesta metodologia se centra en 
el desenvolupament dels principis de la comunicació 
prelocutiva i en la interacció social del nen sordcec con-
gènit, amb l’objectiu de superar l’aïllament social i la 
privació sensorial i del llenguatge (4).

L’anàlisi d’observacions en vídeo és un enfocament 
metodològic freqüent en la rehabilitació i se centra en 
principis de la interacció social i la comunicació. Aquesta 
anàlisi també s’utilitza en els procediments d’avaluació 
i supervisió.

Les persones amb sordceguesa adquirida han desen-
volupat el llenguatge abans de convertir·se en sordce-
gues. Per tant, la rehabilitació se centra en el suport 
comunicatiu, per exemple, en forma de tècniques de 
comunicació tàctils com un suplement a l’ús visual de la 
llengua de signes o del llenguatge oral. Un altre objectiu 
és el suport relacionat amb el funcionament de la vida 
social i la mobilitat.
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ajudes a l’audició i la visió, implants coclears
Les ajudes a l’audició i la visió són importants en la 

rehabilitació de les persones amb sordceguesa adquiri-
da. Un estudi (26) informa sobre l’efecte de la implan-
tació coclear en nens amb sordceguesa congènita. Els 
implants coclears són beneficiosos en termes de millora 
de la qualitat de vida i l’accés a la comunicació, infor-
mació i mobilitat, especialment pels sords postlocutius. 

desafiaments en l’avaluació clínica
Tant en la investigació com en la pràctica clínica, ens 

enfrontem a un seguit de desafiaments en el treball 
amb persones amb sordceguesa. En primer lloc, comu-
nicar·se i cooperar amb una persona sordcega congèni-
ta és un repte. En segon lloc, a causa de la pèrdua sen-
sorial dual, és generalment molt difícil emprar proves 
psicològiques tradicionals i procediments d’avaluació 
psiquiàtrica, perquè aquests sovint requereixen el fun-
cionament sensorial complet.

No es pot confiar en proves visuals o auditives i la 
interpretació dels resultats de les normes estandardit-
zades, ja que són dubtoses com a mínim en procedi-
ments d’avaluació cognitiva, de llenguatge i social. Per 
exemple, un element en un instrument de cribratge per 
a l’autisme pot preguntar si la persona evita activament 
el contacte visual o no. Això, òbviament, no és vàlid en 
el cas d’una persona cega. L’avaluador ha de ser cons-
cient de formes alternatives per observar i avaluar el 
comportament que indiquin problemes amb el contac-
te social i l’autisme (27). Un altre exemple podria ser 
quan una persona congènitament sordcega es colpeja 
el cap amb la seva mà. Això pot ser un símptoma de ma-
lestar psicològic i trastorn mental i del comportament o 
una activitat d’autoestimulació amb sensació satisfac-
tòria o de comunicació.

Hi ha risc tant de sobrediagnòstic com de subdiag-
nòstic dels trastorns comòrbids. Diversos estudis (28, 
29) informen sobre el subdiagnòstic de sordceguesa 
entre les persones amb discapacitat intel·lectual. En un 
d’aquests estudis (28), 253 persones amb discapacitat 
intel·lectual van ser seleccionades per a una avaluació 
d’audició i trastorns de la visió. Abans del cribratge, el 
3,6% de la mostra estava identificat com a sordcecs; 
després de la projecció, el percentatge va augmentar al 
21,4% dels participants. 

En l’abordatge és important ser conscient de les con-
seqüències de la pèrdua sensorial dual. Igual que amb 
qualsevol altra causa orgànica o somàtica de trastorn 

mental i de conducta, com ara traumatisme cranial, tu-
mors, abús de drogues, etc., la visió i l’audició necessi-
ten ser revisades i tractades. 

La recerca en sordceguesa
La investigació en la sordceguesa és escassa. Una pos-

sible explicació d’aquesta falta de publicacions d’investi-
gacions pot ser que les poblacions sordcegues són molt 
heterogènies i disperses i l’avaluació és sovint difícil. 
Tot i això, es fa necessària la detecció de mètodes que 
permetin estudis en profunditat que puguin descriure 
aquesta població amb criteris més científics.

Sumari

La sordceguesa és una discapacitat causada per un 
deteriorament combinat de la vista i l’oïda. El resultat 
és una afectació greu de les habilitats necessàries per 
portar una vida mínimament autònoma. No es tracta 
d’una malaltia, és una discapacitat conseqüència de 
múltiples patologies: malalties d’origen genètic, prema-
turitat, malalties infeccioses, traumatismes, etc. Amb 
una prevalença inferior al 5%, és una condició minori-
tària de la que es coneixen unes 90 etiologies. És gai-
rebé invisible perquè hi ha la tendència a identificar·la 
amb condicions més conegudes: autisme, sordesa, ce-
guesa, malalties minoritàries. És més freqüent entre les 
persones grans que entre els joves. Sovint, és causa de 
barreres en el llenguatge, la comunicació, l’accés a la 
informació, la mobilitat i la interacció social, cosa que 
pot comportar problemes relacionats amb la salut. Al-
gunes de les conseqüències conegudes són: risc alt de 
depressió, deteriorament cognitiu, trastorns psicològics 
i trastorns del desenvolupament en nens. Els trastorns 
mentals i/o de conducta greus són comuns. Hi ha una 
interrelació entre la pèrdua sensorial, la funció cogni-
tiva i la comunicació. Tant en la investigació com en la 
pràctica clínica hi ha un seguit de desafiaments, com 
la utilització de proves psicològiques i procediments 
d’avaluació psiquiàtrica tradicionals perquè aquests 
sovint requereixen un funcionament sensorial complet. 
Les avaluacions visuals i auditives de les persones amb 
sordceguesa són un repte per als oftalmòlegs, optome-
tristes i audiòlegs. En tots aquests escenaris es reque-
reix el suport de professionals específics com l’intèr-
pret de llengua de signes i el  mediador en sordceguesa. 
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Arxiu RAM de Catalunya

Introducció 

Als inicis del segle XIX hi havia un cert embolic en 
les titulacions que permetien l’assistència als malalts. 
Hi havia metges i cirurgians, que eren professions dife-
rents. A més entre els cirurgians hi havia diverses cate-
gories, segons el nivell dels seus estudis, que es valora-
ven pel nombre d’exàmens aprovats.  En principi d’un, 
cinc i nou exàmens.  Els d’un examen eren els nomenats 
romancistes, amb funció de sagnadors, i que podien 
fer de barber. Poden tenir botiga de barberia i era im-
portant perquè permetia estendre l’activitat i guanyar 
una mica més, quan les condicions de vida eren difícils.  
Però no podien tractar les ferides ni curar les fractures.  
A vegades la barberia la practicaven també metges, el 
que era totalment incompatible. 

Així hi hagué molts conflictes, alguns dels quals aca-
baven en denúncies i es demanava la intervenció de 
l’Acadèmia,  que tenia un cert poder de decisió. Era un 
tema relativament freqüent, més en llocs petis, on a 
més s’hi afegia sovint la manca de persones amb titula-
ció apropiada. Sobre el paper de les normes la separa-
ció de funcions era clara, però la realitat era  complexa 
i la necessitat o ambició econòmica complicava les co-
ses. Aquí es presenta un cas del partit de Manresa de 
l’any 1832.  

Transcripció del document

Subdelegación de Medicina y Cirugía del distrito de 
Manresa. Con fecha de 8 de enero pxm ppd  dirijo al 
caballero Gobernador de esta ciudad el oficio siguiente.

El Cirujano de Castellgalí en oficio de 2 del actual me 
dice lo que copio  = Siendo público y notorio que Onofre 
Fabrés ha tratado una fractura al maestro del pueblo de 
Castellgalí, recibida en una pierna, no obstante de care-
cer de legítimos documentos lo participo a V. para que 
con arreglo a Rs Órdenes tome las debidas providencias 

Papers de l’Arxiu

ProBleMes de CoMPetÈnCies entre CirUrgians a la PriMera 
Meitat del segle XiX a CatalUnya.  
CIRURGIaNS dE CaSTELLGaLÍ (BaGES). 1832

segun previenen las mismas. =  y como sea esta una de 
las informaciones prevenidas en el Reglamento Litera-
rio de Medicina y Cirugía, espero de la rectitud de V.S. 
se servirà mandar al citado Onofre Fabrés, sangrador 
de esta ciudad, pague la multa de cincuenta ducados 
que previene el Capo 29, arto 3, de dicho Real Reglamen-
to, con apercibimiento que le serán aplicadas mayores 
penas si persiste a exercer facultad alguna para la que 
no está debidamente autorizado. 

y en consecuencia dicho Sor. Gobernador, con fecha 
de primeros del presente mes me ha entregado 176 rls 
vn por la parte correspondiente al fondo de la facultad, 
de cuya cantidad podrá V. disponer en el modo y forma  
que sean de su superior agrado.

Dios gde a V.S. ms as. Manresa 25 de marzo de 1832. 
Antonio Llansó

M.y. Real Academia de Meda y Cirugía de este Prado 

El text està en tres fulls. En el primer, per sota de la 
capçalera hi ha escrit al marge, 

“Entregadas dichas multas en el Rl Colegio de Medici-
na y Cirugía a los 19 de julio de 1832”. 

Signat, amb rúbrica: “Nadal” (és Rafael Nadal, secre-
tari de l’Acadèmia). 

(document: Arx. Hist. RAMC, 1832/ lligall 10 / núm. 
103. )

Comentaris

Documents d’aquest tipus n’hi ha bastants al llarg 
d’alguns anys del segle XIX. No és pas cap excepció. En 
un treball anterior se’n van transcriure casos semblants 
relatius a episodis de Sant Andreu de Palomar i d’Horta.  
En aquest de Castellgalí es comprova com el subdelegat 
de l’Acadèmia pel partit de Manresa actua de manera 

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2016; 98-99

Marc XIFRÓ i COLLSAMATA; Àngels GALLEGOS i PANIELLO
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bastant diligent i nítida, copia la informació del  fets; 
explica que s’ha cobrat la multa i sembla que 50 ducats 
no era pas petita, i tramet la part que correspon a l’Aca-
dèmia (l’escola de Medicina i Cirurgia). 

També és bo de veure que la part de l’import recaptat 
que corresponia a la institució docent es tramet de ma-
nera bastant ràpida, i que el recaptador té en compte 
la part que correspon sense destinar·ho a altres afers.  

Cal dir també que és una pena intermèdia. Un pri-
mer  nivell seria el de l’advertiment; el segon nivell ja és 
la sanció econòmica. El tercer és el desterrament, amb 
prohibició d’exercir la professió  a una distància sufici-
ent per a que no ho faci en el seu poble. 

També hi ha un altre fet, que aquí no s’esmenta, però 
clarament visible, i és l’existència de bastantes perso-

nes que exercien funcions sanitàries sense tenir cap 
títol, però sense enganyar a ningú.  Sovint suplien la 
manca de professional capacitat (cas de les llevadores, 
que moltes no sabien ni llegir, i per tant no haurien es-
tudiat, i el seu exercici era un fet acceptat).  I una mica 
més enllà els que se’n deien “curanderos”, de diverses 
menes, també ben acceptats per la població, tot i que a 
vegades tenien denúncies per part de metges, més que 
res per qüestió de prestigi i també de competència. I 
els cirurgians tenien també la competència dels qui ar-
reglaven ossos, sovint pastors. Aquest fenomen no era 
pas exclusiu nostre. A França algun, que va ser denunci-
at i “perseguit”  i “condemnat” per la justícia, li van eri-
gir una estàtua en el mateix pobla en que exercia, amb  
acceptació de la població, poc temps després de morir. 

Problemes de competències entre cirurgians a la primera meitat del Segle XIX a Catalunya. Cirurgians de Castellgalí (Bages). 1832

Signatura d’Antoni Llansó, delegat del partit de Manresa

Nota de l’Acadèmia de Medicina, de rebut de l’import de 
la multa imposada en un cas de conflicte professional a 
Castellgalí
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Medicina d’Occitània

CLOT-BEY (1793-1868). METGE FRaNCèS a EGIPTE,  
CorresPonent de l’aCadÈMia de MediCina de BarCelona. 
Un esCrit del doCtor Mendoza

Jacint CORBELLA  i CORBELLA

RESUM: Nota breu sobre Clot-Bey, metge d’orígen fran-
cès, format a Marsella i doctor per Montpeller.  Personalitat 
important en el desenvolupament de la medicina moderna a 
Egipte en el segle XIX. Membre corresponent de la Reial Aca-
dèmia de Medicina de Barcelona. 

PARAULES CLAU: Clot-Bey – Escola Medicina Marsella - 
Medicina Egipte – Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Antoine Barthélémy Clot va ser un metge francès  de 
vida una mica llegendària. Va anar a Egipte com a met-
ge bastant jove, allà va fer fortuna, va tornar i retornar, 
i al seu voltant es recorda una figura una mica exòtica.  
De tota manera n’ha quedat una biografia bastant clara. 

Vida. Va néixer a Grenoble el novembre de 1793. 
Quan tenia 12 anys el seu pare va traslladar la família 
a Brignoles, a la Provença, al departament del Var. De 
jove va treballar amb un barber i quan tenia prop de 
vint anys decidí anar a Marsella, per a estudiar medici-
na. També hi treballà en una barberia. Antigament els 
cirurgians acostumaven a tenir oberta botiga de barber,  
i en aquest temps en el nostre medi, en els pobles de 
Catalunya,  aquest fet era una causa freqüent de pro-
blemes d’intrusisme que arribaven a vegades a la de-
núncia a l’Acadèmia.  És alumne intern, i el 1817, quan 
ja té vint·i·quatre anys té el títol d’ “officier de santé”. 
Fa el doctorat en medicina, a Montpeller perquè l’es-
cola de Marsella no és facultat, el 24 de juliol de 1820. 
També serà doctor en cirurgia el 18 de gener de 1823. 

Comença treballant a l’hospital de Marsella com a ci-
rurgià adjunt. No guanya una plaça  a la que creia que 
tenia dret i plega. Treballa privadament gairebé dos 
anys. Una missió egípcia que volia la modernització del 
país, el contracta per anar·hi  a principis de 1825. Hi 
estarà durant 24 anys.  Comença amb bon peu, visita 
el virrei, Mehemet Ali i li cura una gastroenteritis. Té la 
seva confiança, i aconsegueix crear un Consell de sani-
tat i també un hospital que intenta que sigui modern i 

una escola de Medicina.  Introdueix la vacunació con-
tra la verola i quan el 1831 hi ha una greu epidèmia de 
còlera, hi treballa molt activament. Per això li donen el 
grau de Bey, que afegeix al seu cognom.

El 1832 l’envien a França, en missió docent, junt amb 
alguns alumnes, i diplomàtica. Hi està poc temps. Ales-
hores envia una obra seva a l’Acadèmia de Barcelona. 
Després, el 1840, es casa a Marsella, però seguirà a 
Egipte, després hi ha canvis polítics i el 1849 torna a 
Marsella. Encara el 1854 tornarà a Egipte, hi serà quatre 
anys i el 1858, ja es radica de manera fixa a Marsella. 
Allà, prop de la ciutat, morirà el 28 d’agost de 1868.  

A França va ser relativament poc valorat, però l’eficà-
cia de la seva d’introducció de la medicina moderna a 
Egipte va ser molt important.     

La relació amb l’acadèmia de Barcelona.  Clot·Bey va 
tenir relació amb moltes institucions europees. El seu 
lloc, privilegiat, dins de l’administració sanitària d’Egip-
te, i la seva diplomàcia, van fer que fos nomenat mem-
bre de moltes acadèmies. A França, que eren Imperials, 
les de París, Marsella, Montpeller i Lió. A Espanya les de 
Barcelona i Madrid; a Itàlia les de Nàpols i Torino; també 
les de Hamburg i Sant Petersburg.   A més  “et de plusi-
eurs autres Sociétés savantes françaises et étrangères”.  
El full de la seva esquela és llarguíssim.

El primer document que hem trobat de la seva rela-
ció amb Barcelona és del mes de febrer de 1832, quan 
envia una  obra “Coup d’oeil sur la peste et les quaran-
taines”, i la comissió corresponent, amb els Drs. Folch 
i Montagú en donen un informe favorable. Quan va 
morir el 1868 hi hagué un cert ressò a l’Acadèmia ca-
talana. La revista “El Compilador Médico”,  va publicar 
un article necrològic signat per Eduard Bertran Rubio.  
També s’hi publica, en un altre número, la relació del 
seu curriculum.  En sessió de l’Acadèmia el doctor Anto-
ni Mendoza, que havia estat recent president, va fer un 
elogi que transcrivim:   
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“Acaba de sucumbir una de las mayores celebrida-
des médicas del Mediodía de Francia, nuestro consocio 
corresponsal Dr. Antonio Bartholomé Clot-Bey.  Habíase 
dado a conocer no solo por sus escritos notables sobre 
la peste, que con admirable valor se inoculó a imitación 
del célebre Desgenettes, por sus obras especiales sobres 
las enfermedades peculiares del Egipto, sobre el cólera, 
etc. Sino támbién por trabajos del mayor mérito sobre 
la historia y antigüedades de aquel país. Deja interesan-
tísimas notas manuscritas acerca de la numismática y 
divinidades egipcias.  Clot-Bey ha gozado de una justa 
reputación como facultativo y como diplomático. La So-
ciedad de Medicina y la de Estadística de Marsella, y la 
Junta de sanidad de las Bocas del Ródano encargaron 
a MM. Fabre, Douglas y Sicard, pronunciar discursos 
ante los restos del ilustre colega que, retirado del mun-
do médico militante, ha muerto de resultas de dolencias 
contraídas en el país en que supo conquistar el más alto 
aprecio para el genio civilizador de la Francia. Organizó 
en Egipto la enseñanza de la medicina, creó hospitales, 
casas de vacunación, clínicas, etc. Estas importantes 
fundaciones se realizaron en medio de unas población 
perversa, y un día Clot-Bey, promovedor de ellas, reci-
bió una puñalada.  Fue el primer cristiano a quién se 
confirió el título de Bey: más adelante llegó al grado de 
General y recibió del Virrey una misiva para Luís Felipe. 
Publicó diversas obras sobre la reorganizazión médica 
en Egipto . 

Habiedo tenido a la vista la esquela mortuoria que 
acostumbra en Francia circular por la familia del difunto 
a todas las Corporaciones y personas relacionadas con 
este, confío en que el Sr. Secretario de corresponden-
cias estrangeras, se digne ofrecer a v.S. la traducción 
de aquellas para que así conste en las actas como un 
testimonio indeleble del sentimiento con que ha llegado 
hasta nosotros tan infausta  nueva. Dios gd . A V .M .A . 
Barcelona 16 de sete de 1868. Anto Mendoza.   

Els seus escrits.  Hi ha un resum dels seus treballs en 
el Diccionari Enciclopèdic de Ciències Mèdiques dirigit 
per A. Dechambre. Tots són publicats a França, tant els 
de tema general com els propis de la seva experiència 
a Egipte.  Les primeres obres són les dues tesis presen-
tades a Montpeller  per a tenir els graus de doctor en 
medicina i en cirurgia. Són: “Recherches et observations 
sur le splinitis ou inflammation de la moelle épinière” 
(1820) i “Considérations sur les abus et les danger de 
la manoeuvre instrumentale dans l’art des accouche-
ments” (1823).  

Els següents ja reflecteixen la seva obra a Egipte. 
Alguns es tracta d’informació sobre l’activitat de les 
institucions que ha creat.  Així “Compte-rendu des tra-
vaux de l’École de Médecine d’Abou-Zabel…” (Marsella, 
1830·32).  També el “Compte rendu   de l’état de l’en-
seignement médical et du service de santé en Egypte”,  
(1849).  Altres sobre les seves idees mediques, princi-
palment en el cas de la peste, que va atacar durament 
el país: “De la peste observée en Egypte” (París, 1840); 
i “Coup d’oeil sur la peste et les quarantaines” (París, 
1851). Aquest és també el títol del treball que va enviar 
a l´Acadèmia de Barcelona, i que és objecte de l’infor-
me dels doctors Folch i Montagú, a començaments de 
1832 i serví per a ser nomenat acadèmic corresponent. 
Encara més tard publica “Derniers mots sur la contagi-
on de la peste” (Marsella, 1866). Cal dir que havia de-
fensat la no contagiositat i per tant que no calien les 
quarentenes. També “De l’ophtalmie” (1864), i altres 
treballs més curts. També un text sobre l’epidèmia de 
còlera de 1832 a Egipte. 

Altres són visions seves de l’estada a Egipte. “Aper-
çu général sur l’Égypte” (París, 1840), o “Méhémet-Ali, 
vice-roi d’Égypte” (Marsella, 1862).  

Aquest treball ha tingut un ajut de recerca de la Sec-
ció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Cata-
lans

Clot-Bey (1793-1868). Metge francès a Egipte, corresponent de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona. Un escrit del Doctor Mendoza
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Retrat de Clot-Bey amb el seu vestit com a 
metge egipci

Retrat de Clot-Bey quan ja havia tornat a França

Fragment inicial de l’escrit d’Antoni Mendoza, 
en elogi de Clot-Bey 

Signatura d’Antoni Mendoza al final  de l’elogi

Jacint Corbella i Corbella
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S’acaba de celebrar a Puigcerdà el XIX Congrés d’His-
tòria de la Medicina Catalana (10 a 12 de juny de 2016). 
L’Acadèmia, que té encarregada l’organització d’aquests 
congressos,  com una de les seves activitats estatutàri-
es, hi va tenir una participació molt activa, tant en les 
tasques de les persones d’organització com en la parti-
cipació científica. Hi hagué 14 sessions amb presentació 
d’una seixantena de comunicacions o pòsters, a més de 
les dues conferències clàssiques, inaugural i final. 18 
dels participants han estat membres, numeraris o cor-
responents, de l’Acadèmia.   Així la RAMC compleix, de 
manera suficient, amb la tasca del Seminari d’Història 
de la Medicina, un dels tres existents a l’Acadèmia. Han 
estat presents a Puigcerdà el president de l’Acadèmia i 
altres tres membres de la Junta de Govern. L’organitza-
ció efectiva i la  presidència del Congrés s’havien confiat 
al doctor Ferran Sabaté i Casellas, acadèmic  correspo-
nent, que després fou elegit nou president de la Soci-
etat Catalana d’Història de la Medicina, que ha estat 
coorganitzadora del Congrés. . 

La medicina en zones de muntanya. A més de les 
temàtiques clàssiques de les taules, presents a gairebé 
tots els Congressos (Biografies, llibres, hospitals, miscel·
lània, comunicacions lliures, altres) hi ha hagut la intro-
ducció de temes, bé siguin propis de la zona geogràfi-
ca on s’organitzaven, o de nous continguts de recerca.  
Entre les primeres, centrades en els aspectes de temes 
de muntanya hi ha les taules “Medicina dels esports de 
muntanya”, “Història dels hospitals, balnearis i sanatoris 
del Pirineu”, “Herbes i remeis medicinals de muntanya”, 
“Malalties pròpies dels habitants de muntanya”. També 
la conferència de clausura del congrés, sobre “El primer 
metge al cim de tots els continents”. Va ser presentada 
pel propi metge muntanyenc, el doctor Josep A. Pujante, 
membre corresponent de l’Acadèmia, en un reportatge 
gràfic impressionant, de l’Everest i els altres cims. En el 
temps en que ho va aconseguir va ser la segona persona 
del món en completar  el conjunt d’ascensions.  Aquesta 
activitat va tenir una gran repercussió mediàtica al llarg 
dels anys.  

Entre les temàtiques de nova aportació cal ressaltar 
dos punts.  El primer és de la  valoració del cinema com a 
element útil per al desenvolupament de la història de la 
medicina. S’hi va dedicar la primera taula “Cinema i me-

dicina al segle XX”, juntament amb la conferència inaugu-
ral  “El Cinema i la història de la medicina. Imatges de la 
Filmoteca de Catalunya”, amb projecció, entre altres, de 
material anterior amb intenció d’informació, divulgació i 
prevenció, ja en els anys de la segona República. 

Les signatures com a font d’informació gràfica an-
tiga. El segon d’aquests punts tracta de l’aportació 
d’imatges concretes de metges i cirurgians, en el  pe-
ríode anterior a la fotografia. L’estudi de les signatures 
dels sanitaris permet tenir l’única resta gràfica pròpia 
d’un cert nombre de persones que a través dels escrits 
a l’Acadèmia, o per recollida de documentació signada, 
ens han deixat alguna forma de rastre gràfic.  La riquesa 
de l’Arxiu de l’Acadèmia, des de la seva fundació el 1770, 
ens permet omplir en part, siquiera petita,  aquesta for-
ma de resta gràfica.  Ordenats per comarques tenen un 
valor de sistematització amb interès immediat per a la 
història local, que es pot estendre a altres camps a més 
del de la medicina. L’interès de ser una forma gràfica 
ha permès la presentació en forma de pòster, alleuge-
rant així la densitat de les comunicacions orals en les 
sessions.  En el Congrés de Puigcerdà s’han presentat 
cinc pòsters en relació amb el tema. Un primer genèric, 
explicant la importància del tema i la metòdica de re-
cerca i exposició. Els partits mèdics solen coincidir bas-
tant amb els partits judicials, creats per aquells anys, i 
amb les comarques actuals,  Els altres pòsters estaven  
destinats a proporcionar aquesta informació gràfica, 
les signatures, sobre metges de diversos partits. Es van 
presentar els partits de Valls, Gandesa,  la Val d’Aran, i 
amb informació parcial el de Banyoles.  

Llibres oferts pel Congrés.  Amb la documentació del 
Congrés van ser lliurats quatre llibres, dos d’ells relaci-
onats directament amb la sanitat de la comarca de la 
Cerdanya, la seu del Congrés. 

1.”Extracte de la Topografia Mèdica de Puigcerdà 
(1902)”, (Barcelona Kit·Book, 2016), obra de Ferran Sa-
baté i Casellas  i de Josep M. Calbet i Camarasa, ambdós 
acadèmics corresponents. Es tracta d’un resum (178 
pàgines) de la Topografia presentada  l’any 1902 al con-
curs de premis de Topografies, que cada any convocava 
l’Acadèmia. No va obtenir el premi, que va ser atorgar a 
Manuel Vila i Olesa, metge de Tortosa, per la topografia 

Vida Acadèmica

XiX Congrés d’Història de la MediCina Catalana
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mèdica d’aquesta ciutat.  No es va obrir la plica i per 
tant es desconeix l’autor del treball, que ha de constar 
com a anònim. Malgrat tot el treball està bastant ben 
fet i aporta dades de prou interès.  Com passa sovint no 
tot el mèrit s’acumula en el guanyador,  i en els treballs 
següents hi ha coses per aprendre. 

2. “Personatges de la sanitat cerdana”, pels matei-
xos autors, Sabaté i Calbet. Publicat per Edicions Salòria 
(La Seu d’Urgell) 2016.  És un diccionari biogràfic, en 
forma de fitxa curta i amb nota bibliogràfica, de prop 
de cinc·cents sanitaris, bàsicament metges i cirurgians, 
originaris de la Cerdanya o que hi ha estat vinculats. És 
una eina molt  útil, principalment per la valoració del 
passat mèdic de la comarca.  L’edició d’ambdós llibres 
està molt cuidada i la presentació és excel·lent. 

3. “Inici del lèxic científic català modern Ciència en 
català als segles XVIII, XIX i XX”. (Segona edició). També 
publicat per edicions Salòria, de La Seu d’Urgell, 2016. 
(197 pp.). Autors: Josep M. Calbet i Camarasa, Ferran 
Sabaté i Casellas, Elisenda Sabaté i Pérez. Hi hagué una 
edició presentada en el Congrés d’Igualada de 2014. Ara 
està incrementada. És una eina de treball important per 
a conèixer el nostre llenguatge científic, en un etapa llar-
ga en que s’ha hagut d’inventar o adaptar en part.

4. Josep M. Calbet i Camarasa: “Revistes sanitàries 
de Catalunya (1939-1975)”.   Barcelona (Kit·Book) 2016, 
144 pp + índex. En aquest llibre l’autor allarga fins a 
1975, el primer volum d’un estudi que serà clàssic, so-
bre les revistes sanitàries publicades a Catalunya. Ja va 
fer una tesi, en els llunyans anys seixanta,  sobre el ma-
teix tema, comprenent el segles XVIII·XIX;  Ben recent-
ment, i amb ocasió del premi Oleguer Miró, va guanyar 
el concurs amb el treball fins el 1939, i ara ho completa 
fins el 1975. El conjunt és una aportació excepcional al 
coneixement, ben detallat,  de les revistes, els seus mo-
tors i col·laboradors i en part els continguts. Recordem 
que Calbet és, des del 1979, un dels membres correspo-
nents més antics. 

Altres llibres. A més van ser presentats en “taula 
ofertoria”, nombrosos exemplars d’obres diverses, edi-
tades pel Seminari Pere Mata, en relació a la Universitat 
de Barcelona,  i el volum 35 (1), de la revista “Dynamis”, 
editada ara per la UAB. 

Els treballs dels que es lliuri el text  en condicions 
correctes d’edició, segons les normes fixades, i en el 
termini adequat seran publicats a “Gimbernat. Revista 
Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència”, en el 
número 65, com a Actes del XIXè Congrés. 

Presentació del volum I de la  “Història de la Medi-
cina Catalana”.

L’any 2014, en ocasió del Tricentenari, es va publi-
car, en edició institucional, de distribució limitada, la 
“Història de la Medicina Catalana”, en dos volums i un 
conjunt de 1200 pàgines, escrita pel doctor Jacint Cor-
bella, acadèmic numerari. De fet era deixar constància 
que l’Acadèmia havia complert amb una de les seves 
obligacions marcades pels estatuts. Però mancava la 
lliure difusió pública, en forma d’edició oberta.  Per això 
edicions Dau ha publicat la versió comercial, amb els 
mateixos continguts. El primer volum s’ha presentat en 
acte públic a la Sala Gimbernat a la primavera, el dia 
14 d’abril de 2016 i el segon volum està previst per la 
tardor, (octubre·novembre).  

Moviment d’Acadèmics. Ingrés i elecció de nous 
membres.

 En els dos primers trimestres de l’any 2016 hi ha ha-
gut un moviment important en el llistat d’acadèmics, en 
diversos blocs. En el primer, en ocasió de la sessió inau-
gural de curs, van passar a la situació  d’acadèmics nu-
meraris emèrits,  els quatre a qui corresponia per ordre 
cronològic:  els doctors Domingo Ruano Gil i Joan Saba-
ter Tobella, de la secció primera;   Antoni Caralps Riera 
de la  segona;  i  Francesc Puchal i Mas de la quarta. 

Elecció d’acadèmics numeraris. En el Ple del dia 5 
d’abril van ser escollit quatre nous acadèmics, electes:  
els doctors Arcadi Gual i Sala, per la secció primera; 
Jordi Sierra i Gil, per la segona; i  Borja Corcóstegui i 
Guraya  (oftalmologia) i Antonio Alcaraz Asensio (urolo-
gia), per la tercera.  Van prendre possessió   de la seva 
plaça d’acadèmic numerari, amb la lectura del discurs 
corresponent els doctors Evarist Frasnedo i Feliu,; Ma-
nuel Trias i Folch, i Antoni Esteva i Cruella. 

Acadèmics corresponents:  En el ple del dia 2 de fe-
brer van ser elegits els doctors: Tomàs Pumarola i Suñé, 
Lina Badimon i Maestro, Vicent Fonollosa i Pla, Cinta 
Cid i Xutglà, Enric Ferrer i Rodríguez, Jaume Fernández 
Llamazares, Teresa Estrach i Panella i Montserrat Agut 
i Bonsfills.

Òbits d’acadèmics. Entre els acadèmics numeraris 
emèrits  s’han produït les baixes dels doctors Josep M. 
Dexeus i Trias de Bes (ginecologia), i Domingo Ruano 
Gil, (anatomia). Entre els acadèmics corresponents Ra-
mon Balius i Juli, Antoni Nadal Valldaura i Josep M. Na-
dal Abella, de la secció tercera, i Xavier Sorní Esteva, de 
la quarta. 

XIX Congrés d’Història de la Medicina Catalana
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XIX Congrés d’Història de la Medicina Catalana

Portada de dos dels llibres oferts en el Congrés de Puigcerdà.

Un dels pòsters presentats per l’acadèmia de Medicina, 
en la línea de coneixements de les signatures de metges 
catalans de la primera meitat del segle XIX.

Portada del volum I de la “Història de la Medicina Catalana”, 2016
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Iconografia de l’Acadèmia
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Cartell del XIX Congrés d’Història de la Medicina Catalana, organitzat per la 
Reial acadèmia de Medicina de Catalunya, amb la col·laboració de la Societat 
Catalana d’Història de la Medicina i diverses institucions de la Cerdanya.


