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Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència acceptarà,

per a la seva publicació, treballs relacionats amb aquesta temàtica, redactats en qualsevol

llengua usual en el món científic del nostre medi.

Per a ser publicats la revista demanarà l’informe positiu d’un referee. Tindràn preferència

per a la seva publicació els treballs que reuneixin les següents condicions:

- El text s’ha de rebre amb doble suport: paper, correctament imprès, i informàtic per les

vies més habituals, disket o e-mail. En cap cas s’accepten textos manuscrits.

- S’aconsella que l’extensió del text no sobrepassi les 15 pàgines de text de la revista

- Sempre que s’acompanyin taules o gràfiques caldrà enviar-les en full apart, editades

correctament per a la seva possible impressió directa.

- Les notes han d’anar correctament numerades, i preferentment totes al final de l’article

i no a peu de pàgina.

- La Bibliografia s’ha d’atendre a criteris de rigor. S’ha d’adaptar a les següents

indicacions:

- per un mateix treball ha d’estar feta amb un criteri uniforme

- ha de contenir indicacions suficients per a que un altre investigador pugui localitzar

correctament el treball

- tot i que publicacions diferents segueixen criteris diferents, és preferible que s’adapti

a les normes internacionals més acceptades en les revistes de medicina (normes de

Vancouver). En esquema:

* Per a la cita d’un article: 1. Autor (s): cognom, nom o inicial; 2. Títol exacte del treball;

3. Revista (es pot posar abreujada si és coneguda); Any, volum, pàgines de principi i

final de l’article.

* Per a la cita d’un llibre: 1. Autor (s); 2. Títol exacte; 3. Ciutat (editorial) any.

Una bibliografia considerada deficient pot ser causa de supressió o de no acceptació de

l’article. Cal notar que és un dels punts dèbils en la valoració per referee.

- Es prega que els autors procedeixen a una revisió sistemàtica i acurada dels originals.

Una correcció externa pot alentir molt la publicació d’un treball.

Els treballs s’han d’enviar a l’adreça de la revista:  Revista Gimbernat. Unitat de Medi-

cina Legal i Laboral i Toxicologia. Facultat de Medicina. c. Casanova 143. 08036

Barcelona.
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EDITORIAL

Seguint la tradició que hem establert en altres congressos, hem reservat una

part de les sessions realitzades en el XIV Congrés d’Història de la Medicina
Catalana (Barcelona, 2006), per acollir les comunicacions lliures. D’aquesta

manera facilitem no solament la participació en el congrés sinó també les

diverses aportacions que hi puguin fer els membres que hi participen. Hem

procurat que en aquest volum apareguin les comunicacions seguint un ordre

més o menys cronològic, ja que no poden ser temàtics. Com podran com-

provar els lectors, les aportacions són molt diverses des de la que fan referència

a hospitals medievals fins a èpoques més pròximes als nostres dies.

En algunes d’aquestes comunicacions s’hi fan comentaris que d’entrada

podrien semblar simplement anecdòtics, però que formen part de les

vivències de diverses generacions mèdiques, i que considerem que no s’han

de marginar. En el fons aquestes vivències arrodoneixen els coneixements

mèdico-històrics.

Nosaltres simplement insistiríem en la necessitat de ser més estrictes, o fins i

tot exigents en la presentació de la bibliografia que acompanyen alguns dels

treballs. Ara que ja hem aconseguit que les comunicacions o articles presen-

tats tinguin un esperit innovador, caldria doncs millorar l’aspecte que hem

referit anteriorment.

Afortunadament la nostra producció científica col·lectiva cada vegada és més

no solament nombrosa, sinó també de més qualitat. Tenim doncs encara per

editar en pròxims volums de la revista, alguns treballs que s’han presentat en

aquest congrés.

Per últim volem agrair-vos la participació en aquest  XIV Congrés d’Història
de la Medicina Catalana, i entre tots, mantenir i augmentar el fons

documental sobre la nostra història de la medicina catalana.
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LES FUNCIONS DE L’ADMINISTRADOR DE L’HOSPITAL DEL
PERELLÓ SEGONS EL MESTRE D’ALTOPASCIO (1389) I EL PAPA
BENET XIII (1415): L’ÈPOCA DEL CISMA D’OCCIDENT
(1378-1417)*

Gerard MARÍ i BRULL

L’hospital del Perelló és una institució d’origen medieval dedicada a l’assistència
a pobres i peregrins, situat a la població del Perelló, al Baix Ebre, sobre la via de
comunicació que des d’època medieval uneix Barcelona i Tarragona amb Tortosa
i València, sobre el llarg trajecte aleshores pràcticament inhabitat des de Cambrils
fins a les envistes de Tortosa1 .

Va ser fundat per la reina Blanca d’Anjou, muller de Jaume II. A través del seu
testament redactat a València, datat el 18 d’agost de l’any 1308, va disposar la
quantitat de 2.500 lliures de Barcelona “ad construendum et edificandum
hospitale in populacione Fontis del Paraylon, et pro emendis redditibus
ad sustentacionem pauperum declinancium et hospitancium in hospitali
predicto, et sustentacionem eiusdem hospitalis”2 .

A la seva mort, l’any 1310, va ser Jaume II qui va mobilitzar els recursos
econòmics i humans necessaris per a fer realitat el projecte, malgrat les dificultats
que sorgiren. Així, després d’intentar en va vincular l’hospital al monestir de
Santes Creus, l’any 1313, l’inici del funcionament de l’hospital va correspondre
a l’Orde italià de Sant Jaume d’Altopascio3  (Lucca, Toscana), l’any 1316, a
partir de les condicions pactades l’any abans entre els representants del Mestre
General de l’Orde a París i el monarca4 . Aquesta vinculació amb institucions
eclesiàstiques era la conseqüència normal del marcat esperit religiós de l’època
que només veia possible desenvolupar aquestes activitats d’assistència en espais
i àmbits marcadament religiosos5 .

* Aquesta comunicació ha estat posible gràcies al Projecte d’Investigació “L’Hospital de Sant
Jaume d’Altopascio (Lucca, Toscana, Itàlia) a la Font del Perelló (1316-1422)“ concedit per
l’Ajuntament del Perelló (anys 2003-2006).

Gimbernat, 2006 (**), 46, 17-41
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Per això mateix, quan al segle XV, després d’un llarg període de temps molt
complex, Altopascio deixa de regir l’hospital, la direcció serà transferida, ara sí,
al monestir de Santes Creus, segons la idea primitiva de Blanca d’Anjou6 .

La seva història arriba almenys fins al segle XVIII. Efectivament, l’any 1762
està documentat un litigi entre la ciutat de Tortosa i el Prior y Administrador
del Hospital de la Fuente del Perelló7 , amb motiu de l’accés a les terres de
pastura del terme de Fullola per part dels ciutadans de Tortosa. Però en realitat
ho desconeixem tot al voltant dels dos darrers segles d’existència de la institució,
així com les circumstàncies concretes de la seva extinció. Ni tan sols ha quedat
memòria de la seva ubicació dintre del nucli urbà, malgrat haver-hi alguna
hipòtesi8 , havent-se perdut el record i els possibles vestigis potser al llarg del
segle XIX9 .

Al llarg del temps ha rebut diverses denominacions, sovint en relació directa
amb la institució que el regia. Als inicis és anomenat de forma genèrica pel
propi rei Jaume II hospitalis... in loco Fontis de Perilione10 , esmentat en una
forma més abreujada com a hospitalis de Perilione11  o hospitalis Fontis
Perilione12 , en aquells anys que Jaume II maldava per aconseguir que el
monestir de Santes Creus es fes càrrec de la seva administració.

Un cop cedit a l’Orde italià d’assistència a pobres i peregrins de Sant Jaume
d’Altopascio (diòcesi de Lucca, Toscana) continua amb la mateixa denominació,
però generalment amb un esment al dit Orde, de primer de manera subordinada
(hospitalis Fontis de Perilione, Ordinis Sancti Jacobi de Altopassu13 ), però
després com a referència principal hospitalis... Sancti Jacobi d’Altipàs de
Fonte Perillionis14 , fins a prendre més importància que no pas la situació
geogràfica: hospitalis Sancti Jacobi constituti in loco Fontis Perillioni15 ; la
mateixa estructura ens trobem en català: Spital e orde appellat Sent Jacme
d’Altipàs, en lo lloch de la Font del Perelló16 ; aquesta forma quedarà sim-
plificada en “Hospital d’Altipàs”: domus sive hospitalis vulgariter dicti
d’Altipàs, Fontis Perilionis17 .

En un llarg període de disputa entre el rei i l’Orde d’Altopascio pel control
d’aquesta institució, entre els anys 1368/137818  i 141519 , la documentació reial
se’n cuida prou d’esmentar-lo exclusivament amb la referència de Spital de la
Font del Perelló20  i de recordar la fundació originària feta per la reina Blanca
d’Anjou i Jaume II: hospitalis constructum in Loco Fontis Perilionis, termini
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Dertuse, et capellam inibi instituta per serenissimos dominos Jacobum,
felicis memorie Aragonum regem, abavum nostrum, et dominam Blancam,
reginam recordacionis inclite, coniugem ipsius21 ; hospitalem quod
serenissima domina Blancha, regina Aragonum memorie recolende, instituit
in loco Fontis de Perillione22 .

Un cop concedida l’administració al monestir de Santes Creus, la denominació
serà sempre Hospital del Perelló o de la Font del Perelló. Només a nivell
historiogràfic es recull la denominació Hospital de doña Blanca23  o Hospital
de la reina Blanca24 .

El Cisma d’Occident i l’Hospital del Perelló

La història de l’hospital del Perelló podria no haver sortit mai de l’estricte àmbit
local, però la seva vinculació amb l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio l’aboca a
una dependència d’institucions de fora de Catalunya i el deixa a mercè de
circumstàncies d’alta política a nivell europeu, ja que aquest Orde depassa el
seu propi marc geogràfic italià, tractant-se d’una institució amb un autèntic
abast internacional i amb una supeditació directa al papa de Roma25 .

Per tant, s’entén que quan esclata el Gran Cisma d’Occident, amb la consegüent
duplicitat de Papes, l’hospital del Perelló es veu fortament afectat en la mesura
que la pròpia casa mare d’Altopascio en pateix també les greus conseqüències.
Efectivament, Altopascio es trobarà des d’aleshores en un territori vinculat al
Papa de Roma, en tant que la Corona d’Aragó manté l’obediència als Papes
(antipapes) d’Avinyó, de primer Climent VII (1378-1394) i després Benet XIII
(1394-1422).

El desenvolupament del Projecte d’Investigació L’Hospital de Sant Jaume
d’Altopascio (Lucca, Toscana, Itàlia) a la Font del Perelló (1316-1422),
iniciat l’any 2003 i finançat per l’Ajuntament del Perelló, ha comportat el buidatge
de tots els registres26  de la Cancelleria pontifícia de tots dos antipapes (73
volums de Climent VII, 72 volums en el cas de Benet XIII). Aquesta afortuna-
da recerca ha proporcionat molta documentació inèdita sobre la història
d’aquestes dues institucions en el període del Cisma, interessant tant per a
l’hospital del Perelló en particular com per a l’Orde d’Altopascio en general.
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En aquesta comunicació en concret presentem dos documents corresponents a
dues circumstàncies diferents dintre de la història del Cisma.

El primer document consisteix en el nomenament d’Íñigo Ortiz de Salvatierra com
a administrador de l’Hospital, datat el 25 de gener del 1389 i fet pel Mestre General
de l’Orde d’Altopascio amb seu a París27 . La intitulació és molt clara: Frater
Dominicus de Luca alias de Pistia, Dei et apostolica Sedis gracia Generalis
Magister sive rector Hospitalis et tocius mansionis Sancti Jacobi de Altopassu,
Lucanensis diocesis, Ordinis sancti Augustini, ad Romanam Ecclesiam nullo
medio pertinentis. La història de la seu de París no es coneix prou bé, malgrat
l’existència d’algun que altre treball, oblidant justament el període del Cisma.28

El segon text és el manament fet pel Papa Benet XIII al bisbe d’Elna, a l’ardiaca
de Lleida i a l’oficial de Tarragona per a què lliurin vitalíciament a Ramon Trilla
la direcció de l’hospital Sancti Jacopi de Altopassu Fontis Perilionis,
Dertusensis diocesis. Està datat a València, el 10 de juliol de l’any 141529 .

En el primer cas ens trobem en el pontificat de l’antipapa Climent VII, quan la
potestat per designar el nou administrador del Perelló correspon al Mestre Ge-
neral de l’Orde d’Altopascio (en aquell moment fra Domènec de Lucca o de
Pescia) amb seu a París a conseqüència de la divisió de l’Església en dos
pontificats a partir de l’esclat de l’anomenat Gran Cisma d’Occident, l’any
137830 . En el segon cas, es tracta del papa Benet XIII, també cismàtic i successor
de l’anterior, però en un període en què no controla ja el regne de França.
Instal·lat als territoris de la Corona d’Aragó, el rei de França ha tornat a
l’obediència al papa de Roma, de manera que Benet XIII no controla l’Orde de
Sant Jaume d’Altopascio ni en la seva seu a Altopascio mateix ni en la seu de
París; al mateix temps, l’Orde no té poder efectiu sobre l’hospital del Perelló.
Aquestes circumstàncies permeten a Benet XIII actuar pel seu compte en la
designació del director de l’hospital, atribució que en circumstàncies normals
només li correpondria al Mestre General de l’Orde.

L’administrador de l’hospital

La facultat de designar l’administrador de l’hospital del Perelló ha estat un punt
molt clar en els diferents textos de les Ordinacions per les quals s’havia de regir
la institució. De fet, el fundador d’un hospital (a tall individual o col·lectiu)
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acostuma a reclamar el dret de patronat sobre l’administració del centre, és a
dir, l’autoritat d’elegir l’administrador, present i futurs, efectuar visitacions,
marcar les pautes de procediment i determinar quin tipus d’individus ha d’acollir
la institució31 .

En el cas present, Jaume II es reservava en les primeres Ordinacions, l’any
1313, la facultat de designar un frare del monestir de Santes Creus, de la mateixa
manera que en les segones, de l’any 1314, però aleshores referida a una
persona laica32 .

En canvi, quan l’any 1316 es lliura el control de l’hospital a l’Orde d’Altopascio,
es reconeix que la designació de l’administrador correspon al Mestre General,
però sempre sota diverses condicions que, en últim extrem, impliquen que que
el rei podrà pendre el control de l’hospital si es produeix un cas de descurança
i d’incompliment de les funcions de la institució per part de l’Orde d’Altopascio33 .

El nom:

Per resseguir les atribucions que pertocaven al cap rector de l’hospital, el nom
que rep pot ser un indici en alguns casos. Almenys, a través del temps es veu
una evolució que, a grans trets, passa de comanador a administrador i a
majoral, i només ocasionalment se l’anomena hospitaler.

En els moments inicials, quan es volia que el monestir de santes Creus es fes
càrrec de l’Hospital, no se li dóna cap nom específic, sinó que s’al·ludeix a les
funcions que li pertoquen: així, només s’esmenta un frater conversus bonus et
circunspectus de monasterium Sanctarum Crucum34  a fi que teneat et
amministret hospitalem predictum et jura pretacta35 , aplicant una sola vegada
l’expressió administrator36 . Va ser fra Sanç de Boïl la persona designada
inicialment per Jaume II per a cobrir aquestes funcions37 .

Tampoc hi trobem una denominació específica quan Jaume II decideix buscar,
provisionalment, altres possibilitats com a rector de l’hospital, aleshores sense
vinculació amb cap institució eclesiàstica. simplement es fa referència a un
homo laycus qui ponetur et statuetur in hospitali predicto et ipsum
hospitalem administrabit38, o bé a una persona ad tenendum administrationem
jamdicti hospitale39 . Només una vegada es troba la paraula hospitalario40 ,
aplicat a Ramon Satorra, el laic que va ser designat davant la negativa de
Santes Creus i abans de l’acceptació d’Altopascio.
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En el moment de les negociacions amb el Mestre de l’Orde de Sant Jaume
d’Altopascio, Jaume II manifesta la seva voluntat que la persona que ha de dirigir
l’hospital sigui unum fratrem sui Ordinis el qual sigui ordinatus seu deputatus
ab eis in dicto hospitali41 , essent esmentat només com a ipsius Ordinis nun-
cio42  o bé procurator Ordinis de Altopascio43 , és a dir, el representant de Sant
Jaume  d’Altopascio. Aquest càrrec fou ocupat per fra Martí de Lucca des de
l’any 1316 fins un període comprés entre el 1332 i el 133644 . Si bé en aquest
període inicial, fra Martí rebrà ocasionalment el nom d’hospitaler: hospitalario
hospitalis Fontis de Perilione45 , generalment serà anomenat “comanador”.
Aquesta serà la denominació més habitual al llarg del segle XIV, mentre l’hospital
serà regit per l’Orde d’Altopascio: comendator hospitalis Fontis de Perilione,
Ordinis de Altopassu46 ; lo comanador del espital del Perelló47 .

A partir del Cisma d’Occident, l’any 1378, la situació es complica fins i tot en la
manera d’anomenar el director, quan Joan I intenta reiteradament fer-se amb
el control de l’hospital: rectore et administratore dicti hospitalis et collectore
et receptore jurium, reddituum, fructuum et proventuum eiusdem48 ; rector,
administrator et custos ipsius hospitalis ac reddituum juriumque eiusdem49 ;
preceptor et comendator, gubernator et procurator hospitalis constructi
in loco Fontis Perillionis nuncupato50; comendatorem et hospitalarium
hospitalis Fontis Perillionis51 ; preceptorem, comendatorem, gubernatorem,
procuratorem, sindicum et actorem in dicto hospitale et juribus suis 52 .

El Mestre d’Altopascio, en els seus intents inicials per recuperar el domini
sobre l’hospital, l’anomena vicarium nostrum generalem et specialem,
receptorem, gubernatorem, sindicum, actorem, factorem negociorum,
gestorem et certum nuncium specialem ac visitatorem preceptorie hospitalis
seu domus nostre Fontis Perillionis, Tortose diocesis53 .

Aquesta complexitat s’acaba simplificant amb una tendència a ser designat com a
administrador en el període entre 1390 i 1420: administrator 54 ; administrador del
spital de la Font del Perelló55 ; administrator hospitalis beati Jacobi de Alto Passu
in loco del Perelló56 . Cal, però no oblidar algunes altres denominacions ocasionals:
administrador e regidor ... del hospital del loch del Perelló57 ; hospitalerio58 ;
custode seu hospitalerio59 ; hospitalerii hospitalis Fontis Perillionis60 .

Finalment, l’any 1443 es produeix, ara sí, la definitiva vinculació de l’hospital al
monestir de Santes Creus, feta per la reina Maria61  estant a Tortosa, amb data
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de 29 de gener, i confirmada per Alfons el Magnífic62  el 20 de setembre següent,
des d’Itàlia. A partir d‘aquest moment la seva denominació serà la de majoral,
tal com consta en les actes de les reunions del Capítol al llarg del segle XVI63 .

Les funcions:

Abans d’entrar en les funcions de l’administrador de l’hospital del Perelló, cal
matisar que l’hospital medieval no té un paral·lelisme directe amb la nostra
noció d’hospital actual, sinó que es concep fonamentalment com un centre de
beneficència per a la pràctica de la caritat cap a pobres i desvalguts.

Efectivament, el concepte d’hospital a l’època medieval té un sentit marcadament
religiós i espiritual64 . D’aquesta manera, l’esperit cristià de l’època es
materialitzava en l’hospital medieval com un exercici de caritat cap als pobres
(pobresa entesa no solament en un sentit restringit economista i material, sinó
com a debilitat física, social o jurídica que afectava de forma permanent o
circumstancial a un individu65 ), tot considerant els pobres i la pobresa com
quelcom Providencial66 .

Cal remarcar també que els hospital medievals tenien un caràcter polifuncional,
és a dir, es tracta d’una institució que ofereix una pluralitat assistencial67  (refugi
de necessitats, acolliment d’ancians, ajut a orfes, allotjament de peregrins...) i
entre les seves múltiples funcions es troba també l’assistència i curació de
persones malaltes68 , però ni tan sols com a finalitat principal. És més, sovint es
limita a només un proveïment de refugi i aliments, de tal manera que no s’acull
solament als malalts, sinó a tota persona necessitada d’allotjament69 : es tracta
d’una institució eminentment caritativa amb funcions sanitàries, però també
d’albergueria, d’asil i de refugi econòmic70 . En realitat els malalts amb família
restaven a casa seva, atesos i acompanyats pels seus familiars, i a l’hospital hi
feien cap més aviat els més desemparats (indigents, nens abandonats...) o bé
població itinerant (peregrins...)71 .

En definitiva, l’hospital medieval era essencialment un instrument estretament
lligat amb les condicions econòmiques, polítiques, socials i culturals de la seva
societat pensat per a alleujar el patiment, per a mitigar la pobresa i per a eradicar
la mendicitat, però també per a la preservació de l’ordre social72 .

En el cas de l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio cal fer notar, però, que les
funcions sanitàries es trobaven molt desenvolupades ja al segle XIII; d’això en
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deixa constància la Regla que li va concedir Gregori IX l’any 1239, contenint
les normes referents a tota la seva organització73 . Dels 96 capítols que la con-
figuren, deu (del XXXIX al XLVIII) són normes pensades per a la cura i
assistència dels malalts74 : presència fixa de metges i cirurgians (i personal
assistent) dotats d’una formació teòrica, obligació de visitar els malalts,
assistència a parteres i nadons, aplicació de medicines, dietes específiques...
En definitiva, es tracta de normes higièniques i condicions sanitàries per a
l’assistència de les persones recollides75.

Pel que fa a l’hospital del Perelló, la seva funció d’acolliment de vianants i
peregrins és més destacada que la purament mèdica, ateses les circumstàncies
que concorrien en la zona; efectivament, el Perelló es troba situat després del
passatge del Coll de Balaguer (llarg, feréstec, pernós i sovint també perillós76 )
sobre l’antiga via romana, que representa una setantena de quilòmetres entre
Cambrils i Tortosa sense pràcticament cap població on hostatjar-se, malgrat
l’existència de la casa de Sant Jordi d’Alfama. L’esment que es fa
específicament a assistència sanitària és que, així com els pobres s’hi podem
hostatjar per un dia sol, els malalts hi poden romandre fins a recuperar-se77 .

La intenció de la present comunicació és constatar com queda reflectida en les
actes de nomenament d’administrador la poca transcendència de les finalitats
d’assistència mèdica i, en canvi, com n’és d’important l’aspecte d’explotació i
administració econòmica.

El Mestre General d’Altopascio a París (1389): Íñigo Ortiz

El 25 de gener de l’any 1389, el Mestre General de Sant Jaume d’Altopascio a
París, Domènec de Lucca àlies de Pescia, sota l’obediència del papa d’Avinyó
Climent VII, designa Íñigo Ortiz de Salvatierra com a vicarium generalem et
specialem, receptorem, gubernatorem, sindicum, actorem, factorem
negociorum, gestorem et certum nuncium specialem ac visitatorem
preceptorie hospitalis seu domus nostre Fontis Perillionis, Tortose diocesis,
revocant qualsevol altre preceptor o procurador que haguessin estat nomenats
anteriorment en el dit lloc del Perelló.

El dit Íñigo Ortiz, navarrès, el tenim documentat com a militar al servei de
Gregori IX; va seguir fidel als papes (antipapes) d’Avinyó durant el Cisma,
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primer sota l’obediència de Climent VII78 , a qui encara va servir en activitats
militars, i després amb Benet XIII, de qui va rebre també diversos càrrecs i
pensions79 . El 1389 era ja una persona d’edat avançada, que havia servit molts
anys a Itàlia i que de resultes del Cisma va perdre tot el patrimoni de què
disposava, a la península itàlica primer i després a Avinyó.

La seva designació com a gestor de l’hospital de la Font del Perelló s’ha de
veure més aviat com una mena de retir, a fi que pugui viure de les rendes de
l’hospital, i no pel fet de ser la persona més escaient per a regir la institució.
Això ho evidència encara més un document posterior de Climent VII en què
ratifica el nomenament fet per fra Domènec de Lucca i li concedeix a més una
pensió vitalícia de 25 florins anuals sobre les rendes de l’hospital80 .

Entrant en detall en el nomenament estudiat aquí, les obligacions i atribucions
pròpies d’Íñigo Ortiz de Salvatierra en tant que director de l’hospital no esmenten
en cap moment funcions d’assistència sanitària, sinó exclusivament la delegació
del Mestre per a gestionar els aspectes administratius de la institució.

Poder per a prendre possessió de l’hospital i de les seves pertinences:

En primer lloc, immediatament després de la constitució del dit Íñigo Ortiz com
a representant del Mestre General i la revocació de qualsevol altre que hi pugués
existir fins al moment, s’especifica l’acte de transmissió de potestat per a prendre
possessió efectiva de l’hospital i de tots els edificis que hi estiguessin vinculats,
en nom del Mestre General; al mateix temps, el faculta per a sol·licitar qualsevol
document del Papa o del senyor rei d’Aragó que pugués ser útil i necessari a fi
de demostrar el legítim control de l’Orde d’Altopascio sobre l’hospital del Perelló.

Acte seguit, li fa transmissió de la potestat per a, un cop n’ha pres possessió,
regir, governar, visitar i custodiar l’hospital del Perelló en nom del Mestre, així
com tots i cada uns dels llocs que li pugin pertànyer (capelles, cases, camps,
prats, vinyes, jardins, horts) i tots els drets, accions i jurisdiccions de qualsevol
tipus que tinguin o hagin de tenir sobre aquestes coses per raó del dit hospital.

Administració i control de les propietats i ingressos en general:

Per a fer efectiva l’administració de l’hospital i les seves propietats, l’autoritza
a gestionar tot allò que pertany a aquella institució, és a dir, a llogar, cancel·lar o
millorar els arrendaments de fruits, censos, rendes, béns i ingressos a favor de
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qualsevol pagès, treballador o persona i per qualsevol preu o termini de temps
que li sembli ben vist.

Així mateix, podrà disposar d’aquests fruits, rendes, ingressos i censos, així com
de totes les deixes en testaments, herències, cessions, llegats, donacions, almoines,
donatius, caritats pies, subsidis i qualsevol propietat i dret, on siguin i en qualsevol
cosa que siguin i de qualsevol manera que es puguin anomenar i de qualsevol
manera que siguin degudes pels fidels, que en nom del dit hospital li siguin conferides,
donades, oferides, deixades i promeses, ara o bé en el futur. I podrà exigir en
aquells casos que algú les tingui en poder seu il·lícitament, arribant a acords amb
els interessats i fent els documents de quitació i d’absolució que siguin necessaris.

Reconeixement dels benefactors i persecució dels deutors:

En tant que institució que pot rebre donacions pietoses, el Mestre reconeix a
Íñigo Ortiz la facultat de concedir indulgències als benefactors que concedeixin
almoines a l’hospital, acollint-los en les misses, oracions i altres obres de pietat,
considerant-los membres de l’hospital, acceptant-los com a confratres i
consorores.

En oposició a aquesta actitut de reconeixement i premi dels benefactors,
l’administrador podrà treure i expulsar qualsevol detentor il·lícit i intrús81  de
l’hospital, obligant-lo a retornar els diners i els béns pertanyents a l’hospital,
fent-li passar comptes. A més, pot fer prendre i detenir l’intrús i qualsevol deutor
i posar-lo a la presó, així com tots els falsaris que es facin passar per preceptor,
frare, síndic o procurador del Mestre i de l’hospital, fent-se donar almoines,
donacions i altres coses en nom de l’hospital.

Igualment podrà deposar i expulsar completament de l’hospital, no solament
qualsevol intrús, sinó també tots els frares conversos delinqüents, inobedients i
rebels, citant-los, excomunicant-los i proferint sentència en contra d’ells, portant-
los a presò, punint-los i castigant-los, obligant-los a retornar el que deuen,
demanant ajut si és necessari al braç secular, punint-los i absolent-los segons
els seus mèrits o les seves culpes fins a la satisfacció convenient.

Capacitat per a dur a terme accions legals:

A fi de dur a terme les coses esmentades i regir i defensar l’hospital en nom del
Mestre i de l’hospital, podrà comparèixer davant qualsevol cort eclesiàstica o
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secular, ordinària, extraordinària, delegada i sotsdelegada, auditors, conservadors,
senescals, castlans, batlles, prepòsits, mariscals, veguers, vicaris, àrbitres,
arbitradors o amigables componedors o qualsevol altre tribunal eclesiàstic o
secular de qualsevol autoritat o sota qualsevol denominació que pugui ser
conegut.

Clàusules finals:

A continuació, entren les fòrmules característiques d’una carta de procuració,
en primer lloc transmetent al beneficiat el poder processal, que completa l’abast
de les atribucions expressades anteriorment.

Així, el Mestre de l’Orde dóna a Íñigo Ortiz, en tant que vicari i preceptor seu,
ple i lliure poder per actuar en nom seu i de l’hospital sobre les esmentades
coses i qualsevol altra que hi pugui sorgir relacionada, i per a procedir a defensar,
pactar, replicar, actuar en litigis i jurar en nom del Mestre, declarar sobre la
veritat, la malícia i la calúmnia, argumentar en els judicis i respondre a la part
contrària, revocar les coses falses, produir testimonis, cartes, actes i documents
i altres menes de proves, assistir al jurament dels testimonis de la part contrària,
oposar-se a les intencions dels contraris, demanar l’actuació del jutge, recusar
els sospitosos, pactar, comprometre’s i fer compromisos, oir sentències, apel·lar
les sentències i queixar-se de qualsevol greuge que se li faci, intimar i notificar
les apel·lacions en defensa de l’hospital, i defensar les apel·lacions que ell mateix
presenti... en definitiva, es tracta de la clàusula facultant-lo a seguir totes les
acciones legals que li corresponguin en l’exercici de les seves funcions.

A continuació ve una clàusula de substitució de poder, de tal manera que pot
substituir i subrogar en lloc del Mestre en el dit hospital de la Font del Perelló un
o més síndics i procuradors, governadors o administradors, els quals puguin fer,
substituir i subrogar altres síndics i procuradors, que tinguin tanta potestat com
el mateix Íñigo té en les predites coses, fins i tot revocant i fent-ne d’altres de
nou tants cops com li semblarà al dit Íñigo, sempre que tingui validesa el present
manament.

Acaba el text amb l’anunci del segell, la datació (in Hospitali nostro beati
Jacobi, extra et prope muros Parisii, sub anno Domini millesimo
trecentesimo octuagesimo octavo, indictione duodecima secundum morem
ecclesie gallicane, die vicesima quinta mensis januarii, Pontificatus
sanctissimus in Christo patris et domini nostri domini Clementis, divina
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providentia Pape septimi predicti anno undecimo), les subscripcions dels
testimonis i la signatura de l’escrivà, Guillermus Lapage.

En definitiva, el nomenament d’Íñigo Ortiz de Salvatierra com a administrador
de l’hospital de la Font del Perelló té exclusivament un caràcter de carta de
procura, sense fer cap referència a les funcions específiques de la institució,
que consten tant en la deixa testamentària de la reina Blanca d’Anjou (any
1308) com en les successives Ordinacions de Jaume II (anys 1313, 1314 i
1316), és a dir, l’acolliment de pobres i peregrins i l’assistència als malalts.

El Papa Benet XIII (1415): Ramon Trilla

El segon document aportat aquí és un manament del papa Benet XIII, datat a
València, el 10 de juliol de l’any 1415, dirigit al bisbe d’Elna, a l’ardiaca de
Lleida i a l’oficial de Tarragona, mitjançant el qual concedeix vitalíciament a
Ramon Trilla, clergue de la diòcesi de Tarragona i familiar pontifici, la direcció
de l’hospital del Perelló, donat que en aquell moment l’hospitale Sancti Jacopi
de Altopassu Fontis Perilionis, Dertusensis diocesis, es troba sense rectore
seu gubernatore. Segons manifesta Benet XIII en l’expositiu, aquest
nomenament el fa amb la intenció d’honorar-lo per la seva fidel obediència i
atenta lleialtat, així com per la seva honestedat de vida i costums i altres mèrits
de rectitut i virtuts. Havia gaudit d’un benefici eclesiàstic a la catedral de
Tarragona82  i havia estat també batlle d’Artés, Sallent i Castellnou83 , a la diòcesi
de Vic, ofici al qual va renunciar per ocupar l’hospital del Perelló.

En oposició amb les lloances que li fa Benet XIII, Ramon Trilla ha estat un
personatge molt vituperat per la bibliografia84 , havent estat acusat de mala
administració, de preocupar-se només del seu benefici personal i de portar la
institució gairebé a la total ruïna i desaparició85 , sense complir cap de les
obligacions fundacionals86 . De fet, però, els abusos i la malversació de fons
dels hospitals, transformats en “negocis” per a benefici de particulars, es dóna
de manera generalitzada al llarg dels segles XIV i XV87 .

Aquest text ens aporta la data en què és designat administrador, referència fins
ara desconeguda, ja que, com a molt, només es tenien notícies que l’any 1422 ja
estava al capdavant de la institució88 . Es tracta d’un document més breu que
l’anterior, contenint gairebé els mateixos apartats, però d’una manera més reduïda.
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Transmissió de l’hospital i de les seves pertinences:

A través d’aquest document, Benet XIII mana que li sigui lliurat i encomanat
l’hospital amb tots els seus drets i pertinences, de manera que tingui, regeixi i
dirigeixi tots els fruits, rendes i ingressos, quèsties i altres recursos seus.

Administració i control de les propietats i ingressos en general:

Ramon Trilla podrà disposar dels fruits, rendes, collites, quèsties i ingressos, tal
com ho han fet sempre els altres administradors d’aquesta institució, amb la
condició d’invertir-los només en les necessitats de l’hospital (llevat d’algunes
despeses d’altre tipus que s’acostumen a fer) i la prohibició d’alienar-ne els
béns mobles i immobles.

Clàusules finals:

Les clàusules diplomàtiques finals insisteixen en el manament de posar-lo en
possessió corporal de l’hospital i dels seus corresponents drets i pertinences i
de defensar-lo en els seus drets, foragitat qualsevol illicito detentore i garantint-
li la recaptació de tots els fruits, rendes, collites, drets i ingressos que li pertoquen.

Finalment, hi ha les fórmules d’excepció de qualsevol normativa que pugués
contradir aquests nomenament, és a dir, de les constitucions apostòliques i els
estatuts, costums i ordinacions de l’hospital, encara que constessin de la
confirmació pontifícia, ni haguessin estat concedits a l’Hospital de Sant Jaume
d’Altopascio, al seu Mestre o al seu Capítol per part de la Santa Seu. Igualment,
que no es pugui fer cap prohibició, suspensió o excomunicacio a través de
cartes apostòliques si no hi fan plena i expressa menció, o mitjançant indulgències
generals ni especials, decretant que sigui nul·la qualsevol cosa que sigui feta
conscientment o per desconeixement.

Finalment, el text acaba amb la datació (Datum in civiate Valentinensi, provincie
Tarraconensis, VI idus julii anno, vicesimo nono) i la referència a l’expedició
del document.

Veiem, doncs, que la designació de Bernat Trilla per part de Benet XIII, a partir
d’aquesta carta de manament, té característiques semblants a l’anterior
nomenament d’Íñigo Ortiz de Salvatierra pel que fa a l’enumeració de les
obligacions específiques que ha de complir el director de l’hospital.

*      *      *
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En definitiva, els nomenaments d’administrador de l’hospital, documents molt
importants per a la història de qualsevol institució (de tipus sanitari o no) no fan
constar referències a les seves funcions naturals d’assistència a pobres, peregrins
i malalts.

Les obligacions que s’hi acostumen a esmentar són principalment de tipus
administratiu i processal, per a la gestió econòmica del centre. A grans trets, es
tracta en primer lloc de la legitimació del poder del nou administrador, derivat
de la institució que n’exerceix el dret de patronat; en segon lloc, es procedeix a
especificar la obligació d’administrar el patrimoni i els seus ingressos; finalment
es transmet la capacitat de defensar i de reivindicar, judicialment si és necessari,
les propietats i els drets de la institució.

Si bé els hospitals medievals sovint tenien poc de centres per a l’atenció mèdica
i més d’institucions filantròpiques i espirituals, cosa que els allunya
considerablement del concepte actual, cal admetre l’estudi d’aquests centres
en tant que inserits en una societat que va canviant a mesura que aquesta
societat es va transformant fins arribar al models actuals89 .
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DOCUMENT 1

1389, gener, 25. París.
Fra Domènec de Lucca, àlies de Pescia, Mestre General de l’Hospital
de Sant Jaume d’Altopascio, a la diòcesi de Lucca, de l’Orde de Sant
Agustí, designa administrador de l’hospital del Perelló a Íñigo Ortiz de
Salvatierra.
A.C.T., Comú, calaix II, pergamí 31.

In nomine Domini, amen. Universis et singulis presentes litteras
inspecturis seu presens publicum instrumentum. Frater Dominicus de Luca,
alias de Pistia, Dei et apostolice Sedis gracia Generalis Magister sive rector
Hospitalis et tocius mansionis Sancti Jacobi de Altopassu, Lucanensis diocesis,
Ordinis Sancti Augustini, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis. Salutem
in Domino sempiternam. Notum facimus quod nos, considerantes et attendentes
quod loca et hospitalia ad nos seu prefato hospitale pertinentes et spectantes
per venerabilis et honesti viri Eneconis Orticii de Salvaterra, servientis armorum
domini Pape, Pampilonensis diocesis, probitatem, legalitatem, sufficienciam et
industriam, diligencia et prospera suscipient incrementa, eapropter eundem
Eneconem Orticii de Salvaterra, absentem tanquam presentem, facimus,
constituimus, ordinamus atque creamus per presentes pro nobis et dicto Hospitali
nostro vicarium nostrum generalem et specialem, receptorem, gubernatorem,
sindicum, actorem, factorem negociorum, gestorem et certum nuncium specialem
ac visitatorem preceptorie hospitalis seu domus nostre Fontis Perillionis, Tortose
diocesis, in regno Aragonum constructi et fundati. Revocando alium seu alios
quoscumque preceptorem et procuratores alios per nos seu quamcumque alium
habentem potestatem a nobis in dicto loco Fontis Perillionis quovismodo
constitutos. Dantes et concedentes eidem Eneconi plenam et liberam potestatem
ac mandatum specialem ad adipiscendum, nancistendum, recipiendum,
intrandum, habendum et obtinendum, vice et nomine nostro, corporalem
possessionem si opus fuerit dicte nostre preceptorie hospitalis seu domos dicti
loci Fontis Perillionis, et litteras quascunque tam simplices quam legendas
concordiam seu justiciam continentes nobis et dicte preceptorie seu hospitali
nostro utiles et neccessarias tam a prefato domino nostro Papa quam serenissimo
principe domino rege Arragonum impetrandum et obtinendum ac suplicaciones
quascumque faciendum, ipsamque preceptoriam hospitale seu domum Fontis
Perillionis loco nostri et pro nobis regendum, gubernandum, visitandum,
procurandum, manutenendum et custodiendum ac omnia et90  singula loca ad
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ipsam pertinencia, videlicet, capellas, domos, campos, prata, vineas, jardinos,
viridiarios et alias quascumque acciones, jura et jurisdicciones cuiuscumque
status et condicionis existant et que et quas nos tam pro nobis quam predicti
hospitalis nomine habemus et habere possemus in predictis; easdemque
adlocandum et dislocandum et de bono in melius conmutandum quibuscumque
cultoribus, laboratoribus et personis et ad quoscumque terminos et pro quacumque
quantitate fructus, census, redditus, affictus et proventus eiusdem prout eidem
Eneconi placebit et videbitur expedire, ipsosque fructus, redditus, proventus et
census nec non testamenta, hereditates, judicia, legata, donata, relicta, elemosinas,
census, liberalitates, confraternitates, vota piaque caritates, subsidia ceteraque
bona et jura quecunque, ubicunque et in quibuscunque rebus existant et
quocunque nomine censeantur ac eciam quocunque modo vel jure debeantur
vel debebuntur in futurum aut quovismodo a Christi fidelibus nomine dicti
hospitalis predictis locis conferantur, donentur, voventur, legantur seu eciam
promittuntur, donabunturque, vovebuntur, legabuntur seu eciam quomodolibet in
futurum relinquantur, ac eciam illicite receptos et receptas a quibuscumque
personis a toto tempore preterito usque nunc petendum, exigendum et
recipiendum, super ipsisque pacificandum et componendum et de receptis
quittandum, liberandum et absolvendum et super ipsis instrumentum seu
instrumenta quittacionis, liberacionis et absolucionis cum pacto de ulterius non
petendi faciendum; ac eciam indulgencias dicti hospitalis huiusmodi caritatis
subsidia locis predictis tribuentibus concedendum ipsique omnes tales ad bene-
ficia missas, oraciones, hora et alia pietatis et misericordie opera que fieri
contigerit in ipso hospitali nostro Fontis Perillionis et locis ac membris ipsius
ubilibet consistentibus recipiendum et consignandum et ad consorcium huiusmodi
beneficiorum et operum ipsos tales conscribendum et recipiendum in confratres
et consorores participes et consortes; ac ad petendum et faciendum comuniter
nostro et pro nobis quemcumque in dicto hospitali nostro intrusum seu illicitum
detentorem ac procurandum eici et totaliter expelli ipsumque compellendum ad
reddendum de receptis per ipsum et quoscumque aliis de bonis et redditibus
ipsius hospitalis ad eos restituendum et reddendum legitimam rationem necnon
capi et detineri tam ipsum quam alios quoscumque debitores ipsius hospitalis
nostri predicti et carceribus mancipari necnon omnes et singulos falsarios et
falso se asserentes se ipsius hospitalis nostri preceptorem, fratres, sindicos et
procuratores nostrorum magistri et hospitalis prefati euntes, petentes et sibi dari
facientes elemosinas, liberalitates et alia nominibus supradictis et quemcumque
in eodem hospitali nostro intrusum et omnes et singulos fratres conversos dicti
hospitalis delinquentes et inobedientes ac rebelles deponendum et totaliter ab
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eodem hospitali eiciendum ipsumque et eorum quemlibet citandum,
excomunicandum et contra ipsos et quemlibet ipsorum excomunicationis
sententiam proferendum carcerandum et carcerariter mancipandum,
corrigendum et castigandum omnesque prefatos ad restitucionem compellendum
eorum qui debebunt, invocando propterea si opus fuerit auxilium brachiis
secularis, et ipsos ac quemlibet eorum puniendum, liberandum et absolvendum
iuxta merita vel demerita eorum usque ad satisfaccionem condignam. Et si
neccesse fuerit pro premissis et quolibet premissorum ad regendum et
deffendendum nomine nostro et hospitalis nostri predicti in quibuscumque curiis
ecclesiasticis et secularibus ordinariis, extraordinariis, delegatis, subdelegatis,
auditoribus, conservatoribus, senescallis, castellanis, baillinis, prepositis,
marescallis, vegueriis, vicariis, arbitris, arbitratoribus seu amicabilibus
compositoribus seu aliis quibuscumque ecclesiasticis et secularibus quacumque
auctoriate fungentibus et quocumque nomine censeantur comparendum, nomine
nostro et dicti Hospitalis nostri et pro nobis. Dantes insuper et concedentes
predicto Eneconi, vicario et preceptori nostro, plenam et liberam potestatem ac
specialem mandatum agendum pro nobis et predicto nostro hospitali de et super
premissis omnibus et singulis condependenciis, incidentis, emergentis et connexis
eidemque deffendendum, conveniendum, reconveniendum, exipiendum,
replicandum, dupplicandum et triplicandum littes, seu littes contestandum
jurandumque in animam nostram, de calumpnia, malicia et veritate dicendum
procurandumque quamlibet alterius contrariis sacramentis quod in causis
requiritur et postulat ordo juris libellum seu libellum seu libellos, peticiones
quascumque posiciones et articulos dandum et datis ex adverso respondendum,
declarandum responsiones erroneas revocandum, testes, litteras, acta et
instrumenta ac quecumque alia probacionum quam in modum probacionis
producendum et exhibendum, testes partis adverse jurare videndum, in ipsos et
eorum dicta ac contra se exhibita dicendum et proponendum, crimina et deffectus
opponendum et probandum, judicis officium implorandum, testes, litteras et
instrumenta in modum probacionis producendum, de locis et judicibus
conveniendum, suspectos recusandum, componendum, compromittendum
compromissumque fide et pena vallendum, concludendum, beneficium
absolucionis nostre simpliciter et ad cautellam necnon restitucionis in integrum
necnon principale et expensis et dilaciones et terminos si opus fuerit petendum,
recipiendum et obtinendum jus interloquutorium et diffinittivas sentencias
audiendum et ab ipsis et quolibet alio gravamine illato et inferendo provocandum
et appellandum, provocaciones et appellaciones nostras intimandum et
notificandum, capitulos petendum et obtinendum appellacionesque suas
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prosequendum, et ad faciendum, substituendum et subrogandum loco nostri et
pro nobis in predicto hospitali nostro Fontis Perillionis et membris eiusdem unum
vel plures eciam sindicos et procuratores ac gubernatores et administratores
qui eciam facere, substituere et subrogare possint alios sindicos et procuratores
in locis predictis nomine nostro et hospitalis predicti qui tantam habeant potestatem
quantam illum seu illos idem Eneco habere decernerit in predictis omnibus et
singulis et quolibet predictorum, quam seu quos procuratorem seu procuratores
ex nunc tenore presencium nos pro nobis et hospitali nostro predicto constituimus
et creamus per presentes, et substituendum, revocandum et alios de novo
faciendum tociens quociens eidem Enneconi videbitur expedire, presente man-
dato semper penes ipsum Eneconem in eius firmitate durante. Et generaliter
omnia et singula dicendum, faciendum, excercendum et procurandum que in
premissis omnibus et singulis et circa ipsa neccessaria fuerint seu eciam
opportuna, et que nosmet constituentes faceremus seu facere possemus si pre-
sentes et personaliter interessemus licet exigerent mandatum magis speciale,
ratum et gratum habentes atque firmiter et stabile habiturus totum et quicquid
predictum Eneconem seu constitutum vel substitutum, constitutos vel substitu-
tos ab eodem Enecone actum, disctum, factum gestumve fuerit in premissis seu
aliis quomodolibet procuratum promittimus sub ypotheca et obligacione omnium
nostrorum et dicti Hospitalis nostri ypotheca et obligacione bonorum ac sub
voto religionis nostre ac eciam ipsos et eorum  ac substitutos ab eis vel eorum
altero ab omni satisdandum relevare pro ipsisque et eorum singulis ac
constituendum et substituendum judicatum solvi et judicium sisti cum suis clausulis
oportunis. In quorum omnium et singulorum premissorum testimonium presen-
tes litteras seu presens publicum instrumentum per notarium publicum
infrascriptum publicari mandavimus nostrique sigilli magni fecimus appendendum
comuniri. Datum et actum in hospitali nostro beati Jacobi, extra et prope muros
Parisii, sub anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo, indictione
duodecima secundum morem ecclesie gallicane, die vicesima quinta mensis
januarii, Pontificatus sanctissimus in Christo patris et domini nostri domini
Clementis, divina providentia Pape septimi predicti anno undecimo, presentibus
ad hec venerande discrecionis et sciencie viro magistro Johanne de Laqueo, in
legibus licenciato, et discreto viro Jacobo de Montebarro, clerico Bisinctiensis
et Lingonensis diocesis, testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis.

Et ego, Guillermus Lepage, clericus Meldensis diocesis, publicus
auctoritate apostolica et imperiali notarius curieque Parisiensis juratus, quia
predicti procuratorum constitucioni et vicarie potestatis dacioni ceterisque aliis
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omnibus et singulis dum sic ut prescribitur per reverendum in Christo patrem
dominum et magistrum generalem supradictum fierent et agerentur, una cum
prenominatis testibus presens fui eaque sic fieri vidi et audivi; ideo, presentes
litteras seu publicum instrumentum manu scriptum mei aliena, me cura alia
legitime occupato, de mandato eiusdem magistris me hic inferius subscribendo
publicavi et signo meo solito una cum appensione sigilli ipsius reverendi patris
signavi requisitus et rogatus.

(Al dors): Común del Cabildo, cajón 2º, número 31.
Creatio visitatoris hospitalis Fontis Perilionis.
Istud est unum instrumentum per quod Magister principalis creavit
in generalem visitatorem et gubernatorem hospitalis Fontis
Perilionis, Dertusensis diocesis.
Ista est de anno Domini Mº CCCº octuagesimo octavo, et est prima.

DOCUMENT 2

1415, juliol, 10. València.
Benet XIII mana al bisbe d’Elna, a l’ardiaca de Lleida Simó Salvador i a
l’oficial de Tarragona, que lliurin vitalíciament a Ramon Trilla, clergue
de la diòcesi de Tarragona i familiar pontifici, l’hospital de Sant Jaume
d’Altopascio de la Font del Perelló, diòcesi de Tortosa, ja que aquesta
institució no té director en aquests moments.
A.S.V., Reg. Aven., 345, f. 696r-v.

Venerabili fratri episcopo Elnensi et dilectis filiis Simoni Salvatoris,
archidiacono de Tarantona in ecclesia Ilerdensi, ac officiali Terraconensi.
Salutem, etc. Grata familiaritatis et devocionis obsequia que dilectus filius
Raymundus Trilla, clericus Terraconensis diocesis, familiaris91  noster, nobis
actenus fideliter impendit et solicitis studiis impendere non desistit, necnon vite
ac morum honestas aliaque probitatis et virtutum merita, quibus personam suam
tam familiari experiencia quam fidedignorum testimonio iuvari percepimus nos
inducunt ut ipsum favore specialis gracie prosequamur. Cum itaque sicut
accepimus hospitale Sancti Jacopi de Altopassu Fontis Perillionis, Dertusensis
diocesis, proprio rectore seu gubernatore carere noscatur ad presens, Nos
volentes eundem Raymundum, qui familiaris noster et continuus commensalis
existit, premissorum obsequiorum et meritorum intuitu favore prosequi gracie
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specialis, discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos vel
duo aut unus vestrum si est ita et tempore datis presencium non sit in eodem
hospitali alicui specialiter ius quesitum hospitale ipsum ab hospitali dicti Sancti
Jacobi de Altopassu, ordinis sancti Augustini, Lucanensis diocesis dependens
consuetum per seculares clericos gubernari cum omnibus iuris et pertinenciis
suis eidem Raymundo quo aduixerit92  tradatis auctoritate nostra perpetuo in
comendam per ipsum quo aduixerit ut prefertur cum omnibus fructibus, redditus
et proventibus, questis93  et aliis obvencionibus suis tenendum, regendum et etiam
gubernandum; ita quod94  liceat sibi disponere de fructibus, redditus, proventibus
et questis ac obvencionibus huiusmodi prout veri ipsius hospitalis rectores pro
tempore existentes de illis disponere potuerunt et debuerunt illosque eiusdem
hospitalis, deductis omnibus consuetis, in propriis usus et utilitates convertere,
alienatione tamen bonorum immobilium et precio forum mobilium ipsius hospitalis
sibi penitus interdicta, inducentes per vos vel alium seu alios eundem Raymundum
vel procuratorem suum eius nomine in corporalem posessionem hospitalis95

Fontis Perillionis iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendentes //f.
696v// inductum, amoto exinde quolibet illicito detentore ac facientes sibi de
ipsius hospitalis fructibus, reddituus, proventibus96 , juriis et obventionibus universis
integre responderi. Contradictores per censuram, etc. Non obstantibus
constitucionibus apostolicis ac statutis et consuetudinibus hospitalis et
ordinacionibus predictorum, iuramento confirmacione apostolica vel quacumque
firmitate97  alia roboratis contrariis quibuscumque, aut si magistro seu rectori
pro tempore existenti et coventui dicti hospitalis Sancti Jacobi de Altopassu,
Lucanensis diocesis, vel quibusvis aliis comuniter vel divisim a dicta sit Sede
indultum quod ad receptionem alicuius minime teneantur et ad id compelli, aut
quod interdici, suspendi vel excomunicari non possint per literas apostolicas non
facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi
mencionem et qualibet alia dicte Sedis indulgencia generali vel speciali
cuiuscumque tenoris existat per quam presentibus non expressam vel totaliter
non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua
cuiusque toto tenore habenda sit in nostris literis mencio specialis, proviso quod
hospitalis presentis onera, debita et consueta laudabiliter supportentur. Nos enim
ex nunc irritum decernimus et inane si98  secus super his a quoquam quavis
auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Datum in civitate
Valentinensi, provincie Terraconensis, VI idus julii anno vicesimo nono. Expeditum
idus iulii anno XXI. A. de Campis.
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NOTES

1. FORT I COGUL, Eufemià: El trànsit pel Coll de Balaguer (Del Perelló a l’Hospitalet de
l’Infant). Barcelona, 1974, p. 14.
2. A.C.A., Reial Cancelleria, Varia 21, núm. 13, foli 6r; transcrit a MARTÍNEZ FERRANDO, J.
Ernesto: Jaime II de Aragón. Su vida familiar. Barcelona, 1948, vol II,  Documents, núm. 57, p
37.
3. Orde religiós d’assistència a pobres, peregrins i malalts, amb diversos centres hospitalaris per
quasi tota l’Europa occidental, que té els seus orígens, força desconeguts, al segle XI, de primer
com una simple confraternitat de regulars i a partir de l’any 1239 un Orde sota la regla de Sant
Agustí, mitjançant una butlla del Papa Gregori IX. No és tan clara la seva essència com a Orde
militar o de Cavalleria. Vegeu: EMERTON, Ephraim: “Altopascio. A forgotten Order”, a American
Historical Review, 29 (Nova York, 1923), pp. 1-23; BERTELLI, Lino: “L’ospizio e il paese di
Altopascio (dalle origini all’anno 1239)”, a Atti del I Congresso italiano di storia ospitaliera,
Reggio Emilia, 1956. (Reggio Emilia, 1957), pp. 60-72; MUCIACCIA, F.: “I Cavalieri
dell’Altopascio”, a Studi Storici, VI (Livorno, 1897), pp.  33-92; VIII (Livorno, 1899), pp. 215-
397; ANDREINI GALLI, Nori: Altopascio, il segno del Tau. Florència, 1976; BERTELLI, Lino:
“L’Ordine dei Cavalieri di Altopascio”, a Giornale storico della Lunigiana e del territorio Lucense,
1-4 (La Spezia-Lucca, 1965), pp. 39-45. Per a l’estudi d’Altopascio a l’època Moderna vegeu:
DAL CANTO, Giuseppe: Altopascio Medicea. Lucca, 1974.
4. MARÍ I BRULL, Gerard: “L’Hospital de la Font del Perelló i l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio:
notes inèdites de la seva relació”, a Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de
la Ciència, XVII (Tarragona, 1992), pp. 231-237.
5. PIÑEYRÚA, Alejandra: “Caridad cristiana, asistencia social y poder político: las instituciones
hospitalarias en España (siglos XIII-XIV)”, a GONZÁLEZ DE FAUVE, M.Estela (ed.): Cien-
cia, poder e ideología. El saber y el hacer en la evolución de la medicina española (siglos XIV-
XVIII), Buenos Aires, 2001, p. 62.
6. CAUCCI VON SAUCKEN, Paolo C.: “Il cammino di Santiago, gli ordini ospitalieri e
Altopascio”, a Altopascio, un grande centro ospitaliero nell’Europa medievale. Atti del Conven-
go organizzato dal Comune di Altopascio, Altopascio, 1990. Altopascio, 1992, p. 30.
7. Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, calaix Perelló, Fullola, 31, paper foli.
8.  BOYER I GIL, A.; PALLARÈS I LLEÓ, A.: Història d’el Perelló. El Perelló, 1978, p. 115;
FORT I COGUL, Eufemià: El trànsit pel Coll de Balaguer (Del Perelló a l’Hospitalet de l’Infant).
Barcelona, 1974, p. 37.
9. FORT I COGUL, Eufemià: El trànsit pel Coll de Balaguer (Del Perelló a l’Hospitalet de
l’Infant). Barcelona, 1974, p. 14.
10. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 240, foli 21r (Barcelona, 13 de juny de 1312); transcrit a
MARTÍNEZ FERRANDO, J.Ernesto.: Jaime II de Aragón. Su vida familiar. Barcelona, 1948,
vol II, Documents, núm. 115, p 75.
11. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 240, foli 233r (Poblet, 26 de juny de 1313).
12. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 241, foli 93r (València, 20 de desembre de 1313).
13. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 216, foli 33r (Valls, 8 de juny de 1318).
14. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 907, foli 280v (València, 8 de març de 1362)
15. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 834, folis 20v-21r (Montsó, 8 d’octubre de 1383)
16. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1712, foli 24v (València, 27 de gener de 1371)
17. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2396, foli 148r-v; Reial Patrimoni, Batllia General, classe1
A, núm. 7, folis 73r-74r (Perpinyà, 31 d’octubre de 1415).
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18. Documentalment, aquest període s’inicia amb el manament de la reina Elionor dirigit al procu-
rador reial a Tortosa, en Guillem Barberà, perquè retingui els 800 sous que es paga anualment al
comanador de l’hospital del Perelló (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1575, foli 157v, Barcelona,
12 juliol 1368). Si bé l’octubre del mateix any se soluciona aquest primer conflicte, amb l’esclat del
Cisma d’Occident (1378-1417) es dispara novament el conflicte pel control de l’hospital del Perelló.
19. Acaba amb la designació de Ramon Trilla com a administrador i el manament del rei Ferran I
per a què li sigui lliurada l’administració de l’hospital (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2396,
foli 148v; Reial Patrimoni, Batllia General, classe 1 A, núm. 7, folis 73r-74r. Perpinyà, 31
d’octubre de 1415)
20. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1878, foli 29r (Saragossa, 30 de març de 1391)
21. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1922, folis 75v-76r (Barcelona, 1 de febrer de 1387)
22. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 32r (Barcelona, 3 d’agost de 1387)
23. MILIAN BOIX, Manuel: “La Orden de San Jaime de Altopascio, de Luca, en el hospital de
‘la Font del Perelló’ (1316-1422)”, a Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico, 31 (Santes
Creus, 1970), p. 94.
24. MARÍ I BRULL, Gerard: La fundació de l’hospital de la reina Blanca (1308-1330). El
Perelló, 1988.
25. Una altra conseqüència d’aquesta transcendència a nivell europeu és l’existència de fons
documentals en centres arxivístics europeus molt importants, com ara l’Archivio Segreto Vatica-
no, els Arxives Nationales de París o l’Archivio di Stato de Lucca.
26. Climent VII: Reg. Aven. 205 a 277; Benet XIII, Reg. Aven. 278 a 349.
27. Arxiu Capitular de Tortosa, Comú, calaix II, pergamí 31.
28. ANDREUCCI, Salvatore: “La Magione e l’Ospedale di Saint Jacques du Haut-Pas in Parigi,
a Giornale storico della Lunigiana e del territorio Lucense, 1-4 (La Spezia-Lucca, 1965), pp. 46-
56. Aquest autor esmenta un document de 1412 que fa referència a l’existència de dos Mestres
Generals, però no entra a aprofondir el tema.
29. A.S.V., Reg. Aven., 345, f. 696r-v.
30. En aquest període, a la seu d’Altopascio (amb fidelitat romana) era Mestre General Bartolomeo
Rapondi o de Rapondis, entre els anys 1387-1394. Vegeu MUCIACCIA, F.: “I cavalieri
dell’Altopascio”, a Studi Storici, VIII (Livorno, 1899), p. 373; STIAVELLI, Carlo: “I cavalieri
dell’Altopascio”, a Bullettino Storico Pistoiese, (Pistoia, 1903) pp. 8-18.
31. BRODMAN, James William: Charity and Welfare. Hospitals and the Poor in Medieval
Catalonia. Philadelphia, 1998, p. 47.
32. Com efectivament va fer, designant en Ramon Satorre, un funcionari de la casa reial (el panicer
major) per aquell càrrec. Vegeu MARÍ I BRULL, Gerard: La fundació de l’hospital de la reina
Blanca (1308-1330). El Perelló, 1988, pp. 19-33.
33. Vegeu el text de les condicions quan l’any 1315 són enviades al Mestre General d’Altopascio
per a la seva discusió en Capítol. MARÍ I BRULL, Gerard: “L’Hospital de la Font del Perelló i
l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio: notes inèdites de la seva relació”, a Gimbernat. Revista
Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència, XVII (Tarragona, 1992), pp. 231-237.
34. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 210, foli 60v-61r; A.C.A., Pergamins, carpeta 179, núm.
3093 (Poblet, 28 de juny de 1313)
35. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 210, foli 61v-62r (Poblet, 28 de juny de 1313)
36. A.C.A., Reial Patrimoni, Batllia General, classe 1 A, núm. 7, folis 72r-76v (València, 15 d’abril
de 1314)
37. La seva designació fou feta al mes de juny de 1313, però al desembre mateix se li va manar que
tornés els documents de l’hospital que tingués en poder seu, davant l’evidència que el monestir de
Santes Creus no se’n feia càrrec de la institució (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 241, foli 93r).
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38. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 211, foli 176v; A.C.A., Reial Patrimoni, Batllia General,
classe 1 A, núm. 7, folis 72r-76v (València, 13 de juny de 1314)
39. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 211, foli 177v-178r (València, 12 de juny de 1314)
40. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 211, foli 178r (València, 2 de juliol de 1314)
41. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 242, foli 133r-v. (abril de 1315)
42. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 212, foli 113r-114r; A.C.A., Pergamins, carpeta 183, núm.
3447 (Tarragona, 5 de març de 1316)
43. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 251, foli 114v. Tarragona, 13 de maig de 1316)
44. MARÍ I BRULL, Gerard: “La successió de fra Martí de Luca”, a La Font del Perelló, 59 (El
Perelló, 1989), pp. 21-22.
45. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 216, foli 33r. (Valls, 8 de juny de 1318)
46. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 221, foli 173r (Tortosa, 19 de febrer de 1322)
47. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1575, foli 192r (Barcelona, 30 d’octubre de 1368)
48. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1922, foli 75v-76r (Barcelona, 1 de febrer de 1387)
49. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 32r (Barcelona, 3 d’Agost de 1387)
50. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 34r-v (Barcelona, 3 d’Agost de 1387)
51. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 79r (Vilafranca del Penedès, 9 de gener de 1388)
52. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 94r-95r (Barcelona, 4 de març de 1388)
53. A.C.T., Comú, claix II, pergamí 31 (París, 25 de gener de 1389) Domènec de Lucca o de Pescia
54. A.C.A., Reial Cancelleria, pergamins, carpeta 316, núm. 478; Reial Cancelleria, registre
1916, foli 85r-v (València, 5 de gener de 1394)
55. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1984, foli 72v (Barcelona, 20 de gener de 1395)
56. (ACA, Reial Patrimoni, Batllia General, classe 1, A, núm. 7, folis 72r-76v. Tortosa, 10
desembre 1417)
57. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2229, foli 26r-v (Barcelona, 31 d’agost de 1397)
58. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2219, foli 39r (València, 13 d’abril de 1402)
59. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2396, foli 141r (València, 8 de juny de 1415)
60. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2955, foli 108v-109r (Barcelona, 18 de febrer de 1422)
61. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3139, foli 77r-79r (Tortosa, 29 de gener de 1443)
62. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2780, foli 26v-29r (Itàlia, 20 de setembre de 1443)
63. En altres moments, però, el tenim documentat ocasionalment com a administrador (A.C.A.,
Reial Cancelleria, registre 3380, foli 33v-34r, Tortosa, 7 de maig de 1477) i com a Prior y
Administrador (Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, calaix Perelló, Fullola, 31, paper
foli), any 1762.
64. ARAGÓ, Ignasi: Els hospitals a Catalunya. Barcelona, 1967, p. 25.
65. PIÑEYRÚA, Alejandra: “Caridad cristiana, asistencia social y poder político: las institucio-
nes hospitalarias en España (siglos XIII-XIV)”, a GONZÁLEZ DE FAUVE, M.Estela (ed.):
Ciencia, poder e ideología. El saber y el hacer en la evolución de la medicina española (siglos
XIV-XVIII), Buenos Aires, 2001, p. 61.
66. GONZÁLEZ DÍAZ, Antonio Manuel: Poder urbano y asistencia social: el Hospital de San
Hermenegildo de Sevilla (1453-1837). Sevilla, 1997, p. 20.
67. RUBIO VELA, Agustín: Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del
siglo XIV. Valencia, 1984, p. 13.
68. PIÑEYRÚA, Alejandra: “Caridad cristiana, asistencia social y poder político: las institucio-
nes hospitalarias en España (siglos XIII-XIV)”, a GONZÁLEZ DE FAUVE, M.Estela (ed.):
Ciencia, poder e ideología. El saber y el hacer en la evolución de la medicina española (siglos
XIV-XVIII), Buenos Aires, 2001, p. 61.
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69. COE, Rodney M.: Sociologia de la Medicina. Madrid, 1973, pp. 271-273.
70. PIÑEYRÚA, Alejandra: “Caridad cristiana, asistencia social y poder político: las institucio-
nes hospitalarias en España (siglos XIII-XIV)”, a GONZÁLEZ DE FAUVE, M.Estela (ed.):
Ciencia, poder e ideología. El saber y el hacer en la evolución de la medicina española (siglos
XIV-XVIII), Buenos Aires, 2001, p. 65.
71. SÁNCHEZ REAL, José: “Historia de la medicina tarraconense”, a Gimbernat. Revista Cata-
lana d’Història de la Medicina i de la Ciència, XVII (Tarragona, 1992), pp. 31-32.
72. ROSEN, George.: “El hospital. Sociología histórica de una institución comunitaria”, a ROSEN,
G. (ed.): De la policía médica a la medicina social. Ensayos sobre la historia de la atención a la
salud. Madrid, 1985, p. 349.
73. Vegeu la seva última transcripció a SANTANGELO, Annamaria: Sulla Lingua della “Regola”
dei frati di S. Jacopo di Altopascio. Florencia, 1983.
74. MENCACCI, Luciana: “L’assistenza sanitaria nello spedale di Altopascio”, a CENCI,
Alessandra (ed.): L’ospitalità in Altopascio. Storia e funzioni di un grande centro ospitaliero. Il
cibo, la medicina e il controllo della strada. Altopascio, 1997, p. 130
75. CECCARELLI, Ubaldo: “La ‘Regula’ dei Frati Ospedalieri del Tau nei suoi riferimenti
all’igiene ed alla medicina”, a Giornale storico della Lunigiana e del territorio Lucense, 1-4 (La
Spezia-Lucca, 1965), p. 91.
76. FORT I COGUL, Eufemià: El trànsit pel Coll de Balaguer (Del Perelló a l’Hospitalet de
l’Infant). Barcelona, 1974, p. 20.
77. Vegeu les funcions de l’hospital en les Ordinacions de 1313 i 1314 i en el lliurament a
Altopascio de l’any 1316 a MARÍ I BRULL, Gerard: La fundació de l’hospital de la reina Blanca
(1308-1330). El Perelló, 1988, pp. 21-22, 29-30 i 36-38.
78. Climent VII el nomena cap de les seves forces militars i de les fortaleces de la provincia de la
Marca d’Ancona (A.S.V., Reg.Aven., 230, foli 263r-v).
79. Benet XIII el nomena clavari de la cúria temporal d’Avinyó, havent estat prèviament mestre
de les cuines del palau pontifici (A.S.V., Reg. Aven., 324, foli 373v) i posteriorment li atorga una
pensió sobre la Mensa episcopal de Toledo (A.S.V., Reg. Aven., 344, folis 663v-664r).
80. A.S.V., Reg. Aven., 261, foli 314v.
81. Aquesta menció a un administrador intrús no és simplement retòrica, donat que almenys a
partir de 1383 s’inicia un període d’intromissió, amb diversos administradors no reconeguts pel
Mestre General d’Altopascio, com ara Nicolau Sabater (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 834,
folis 20v-21r, Montsó, 8 d’octubre de 1383), o els designats per part de Joan I: Joan Bernat
(A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1922, folis 75v-76r, Barcelona, 1 de febrer de 1387), Galcerà
de Ventellols (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 32r, Barcelona, 3 d’agost de 1387) o
Joan de Bordell (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1913, foli 34r-v, Barcelona, 3 d’agost de
1387).
82. La concessió d’aquest benefici es trova a A.S.V., Reg. Aven., 295, foli 661r (Avinyó, 15
d’octubre de 1394).
83. A.S.V., Reg. Aven., 347, foli 726v-727r (València, 15 de juliol de 1415).
84. No solament per la bibliografia, sinó també en la documentació de l’època, donat que en el
moment de la transmissió de l’hospital al monestir de Santes Creus, fet per la reina Maria l’any
1443, se l’acusa insistentment de negligència i mala administració (A.C.A., Reial Cancelleria,
registre 3139, folis 77r-79r, Tortosa, 28 de gener de 1443),
85. BOYER I GIL, A.; PALLARÈS I LLEÓ, A.: Història d’el Perelló. El Perelló, 1978, p.
112-113.
86. FORT I COGUL, Eufemià: El trànsit pel Coll de Balaguer (Del Perelló a l’Hospitalet de
l’Infant). Barcelona, 1974, p. 30.
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87. ROSEN, George.: “El hospital. Sociología histórica de una institución comunitaria”, a ROSEN,
G. (ed.): De la policía médica a la medicina social. Ensayos sobre la historia de la atención a la
salud. Madrid, 1985,  p. 328. Les autoritats eclesiàstiques n’eren conscients dels abusos i
diversos papes, com ara Climent V i Joan XXII, promulgaren diverses disposicions per a intentar
posar-ne fi.
88. MILIAN BOIX, Manuel: “La Orden de San Jaime de Altopascio, de Luca, en el hospital de
‘la Font del Perelló’ (1316-1422)”, a Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico, 31 (Santes
Creus, 1970), p. 97.
89. ROSEN, George.: “El hospital. Sociología histórica de una institución comunitaria”, a ROSEN,
G. (ed.): De la policía médica a la medicina social. Ensayos sobre la historia de la atención a la
salud. Madrid, 1985, p. 316.
90. A continuació, ratllat, fuit.
91. A continuació, ratllat, nostri.
92. A continuació, ratllat, vel procuratori suo.
93. A continuació, ratllat, ac obvencionibus.
94. A continuació, ratllat, il.
95. A continuació, ratllat, Fontis Perilionis.
96. proventibus, interl.
97. A continuació, ratllat, vall.
98. A continuació, ratllat, factus.
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ESTUDIO GENERAL DE ARTES Y MEDICINA DE BARCELONA
“ General Studium Artium et Medicinae”

Manuel RIERA BLANCO

Siguiendo en el periodo medieval las investigaciones de la enseñanza de la
Medicina en mis comunicaciones a los anteriores congresos de Historia de la
Medicina Catalana, en el actual XIV Congreso el objetivo es unir en un texto,
las noticias de los documentos iniciales del primer Estudio General de Barce-
lona y realizar un análisis y valoración de los privilegios, edictos, cartas reales y
demás correspondencia en el periodo comprendido entre 1388 y 1419, los
primeros veinte años de la idea del Estudio General.

Las enseñanzas médicas no están suficientemente documentadas, fuera de la
ciudad de Lleida, y antes de la fundación del Estudio General de Medicina y
Artes de Barcelona (1401-1402), sólo podemos plantearnos, en esta ciudad y
su territorio y veguería del Vallès, alguna práctica didáctica de la medicina
siguiendo un camino irregular, mantenidas acaso con argucias legales en contra
las disposiciones reales y las Constituciones de Catalunya. Son precisamente
los privilegios de fundación del Estudio y sus correcciones los datos más sugestivos
para afirmarlo:

I. LOS PRIVILEGIOS  DE LA  FUNDACIÓN DEL ESTUDIO
GENERAL (1401-1402)

Los privilegios de fundación del Estudio General de Barcelona, son dos:

1. El día 10 de enero de 1401, el rey Martín I concedió el privilegio inicial de
Fundación del Estudio General “de artes auxiliares de la egregia medicina
necesarias para sustentar la indigente fragilidad humana”(1). En el
privilegio se prohíben las enseñanzas de las ciencias médicas en Barcelona, sus
suburbios, términos y territorios, tanto públicamente o bien de forma oculta,

Gimbernat, 2006 (**), 46, 43-63
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permitiendo sólo “ leer y oír”  estas enseñanzas en el gremio de la universidad
del  Estudio  de  Medicina, instituido y ordenado  de nueva planta  en la ciudad (2).
A la universidad del Estudio, (o sea a los maestros, bachilleres, oficiales y
estudiantes), se conceden todos los privilegios dados por los antecesores del rey
Martín y otros, al Estudio de Medicina de la villa de Montpeller. Y en el estilo de
este Estudio, se les da la facultad de que la universidad pueda congregarse para
liberalmente poder establecer estatutos y ordenanzas, cualesquiera que sean a la
conveniencia, utilidad y el bien de la universidad del Estudio. Con la concesión se
les concede: sello propio, campana, caja de caudales y potestad de tener consejos
públicos, secretos y de discusión. Para la elección de los cargos se le da a la
universidad del Estudio la potestad de gobernarse por sí misma.

A semejanza de Montpeller, la universidad puede erigirse en Colegio: el mismo
rey desde Altura ( Alt Palància, València ), en una carta al canciller del Estudio,
datada el 31 de abril de 1401, mostraba su satisfacción por haberle sido notificado
que se han constituido en Colegio y han elegido los cargos (3). En esta época
las diferencias entre una cofradía o un gremio, con un Colegio eran muy
importantes: éste podía reunirse cómo, dónde y cuando quisiera, sin permiso de
la ciudad, ni presencia del veguer o su representante en las reuniones y podían
tener personalidad jurídica con créditos y deudas.

En realidad, el privilegio era una Real Imposición para la ciudad de Barcelona.
Ésta aceptaba, pero encajaba mal la fundación del Estudio, al menos por dos
causas principales: la primera el privilegio de erigir el Estudio no se concedía a
la ciudad, como en el caso del Estudio General de Lleida, sino a la propia
universidad del Estudio, por ello  los consellers y el Consejo de Ciento, que
debían pagar a los maestros, no tenían ninguna potestad sobre el Estudio en la
universidad recién fundada por el Rey ; la segunda causa es que, la ciudad
poseía amplio poder en el campo económico y sobre la organización de los
oficios, entre ellos la profesión médica. Los maestros de Medicina por la
constitución de un Estudio y su Colegio, escapaban de la  influencia y fiscalización
de la ciudad  y para más el rey concede en el privilegio, su protección especial
al canciller, decano, maestros, oficiales y estudiantes del “Studium de
Medicinae”  y a sus familiares y bienes.

Barcelona se oponía de forma disimulada y mezquina, influyendo siniestramente
sobre médicos y cirujanos a sueldo de la ciudad y aquellos que podían resultar
perjudicados por el nuevo sistema. Algunos de estos médicos tienen vínculos
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muy fuertes con los consellers, ya el 6 de octubre de 1401, Antoni Ricard y
Pere dez Coll (4), dos médicos célebres en la ciudad, se comprometen por
juramento, delante de consejo municipal, a enseñar medicina, filosofía y astrología,
sólo con autorización de la ciudad, por el tiempo que los consellers  quieran y
no más. Además, juran también no invocarán ningún privilegio del Rey o del
Papa (5). Unos días después, el 31 de octubre, el Rey se dirige a los maestros
del Estudio porque algunos de los nombrados como profesores pensaban dejar
las enseñanzas por oposición de ciertos médicos y cirujanos de la ciudad, no
graduados según se cree, y les conmina a que no lo hagan hasta que tengan
substitutos para que puedan mantener los cursos del Estudio (6).

Martín I al final del privilegio, comunicaba a todas las autoridades que
conservaran y guardaran todas y cada una de las cosas contenidas en él,
incluyendo entre los obligados  a los consellers de Barcelona. A pesar de ello el
9 de abril de 1402, desde Valencia, escribe dos cartas: una para el Consejo
Municipal de Barcelona; otra para el regente de la Veguería y su lugarteniente,
notificándoles la fundación del Estudio y reiterándoles sus obligaciones. A los
consellers del consejo municipal de Barcelona les recomienda que reciban
favorablemente el Estudio de Medicina, tanto para utilidad de la persona del
rey, como para conservar la salud de los habitantes de la ciudad, porque de no
hacerlo se perjudicarán ellos mismos y el bien público de la ciudad, azotada por
la peste: y en esto podemos explicar la ausencia del rey, camino de Valencia. Al
veguer y al  subveguer, les mandó que protegieran a los profesores, los
estudiantes, sus familiares y sus bienes . Y para reafirmarlo más, cuatro días
después, el 12 de abril, por una nueva carta, el rey les concede su “protección
especial” , en toda la extensión permitida por las constituciones de Catalunya.

2. Una vez afirmada la real fundación, el 9 de mayo de 1402, Martin I el Humano,
concede un nuevo privilegio a favor del Estudio de Medicina de Barcelona,
complementándolo con una facultad de Artes, de ellas se dice en el nuevo
Privilegio que sin el concurso de algunos maestros de Artes liberales se considera
el Estudio sin fundamento (7), o sea vacío, casi inútil. Este concepto nos confirma
la existencia de una medicina en el país, sin la base de las Artes liberales propias
de los “metges en Art de Phísica y Medicina”, obligados por las Constituciones
de Catalunya a seguir las enseñanzas en un Estudio General.

Con este privilegio Martín I establece el primer núcleo auténticamente universitario
de Barcelona y el propio rey le dará el nombre de “General Studium Artium et



46

Medicinae” y por un privilegio especial, se autorizaba a los maestros del Colegio
del predicho Estudio de Barcelona, que fuesen graduados en Artes (8), para
que pudieran conceder, juntos o por separado (9), el grado de maestro o bachiller
en Artes a todos aquellos que lo solicitaran y encontraran aptos , tal como era
concedido a los maestros del Estudio General  de Lleida (10). A su vez, disponía
que los maestros en artes del Colegio de Medicina, de acuerdo con “su buena
conciencia”, puedan ordenar todo lo referente a la forma de exámenes, expensas
o gastos y detalles pertinentes, sin apartarse lo mínimo de lo dispuesto para
aquel Estudio Ilerdense (11). Pero, según el privilegio del Estudio General de
Lleida, la licencia del magisterio y los grados académicos había de conferirlos
el canciller, como ocurría en todos los Estudios generales. Y el canciller era de
nombramiento real y papal, poseyendo su potestad por delegación del Rey y del
Papa, en este último caso en los Estudios con privilegio apostólico.

Para el Estudio de Medicina de Barcelona se había solicitado la bula papal en
diciembre de 1400, un mes antes de conceder el rey Martín I el primer privilegio
de erección del Estudio, volverá a solicitarlo en septiembre de 1402 (12). No
existe documento que refiera llegara a concederse por el Papa, si bien algunos
autores, como Capmany, señala fecha de la bula el 2 de mayo de 1400 y otros el
6 de julio. En cuanto a la concesión papal en una carta del rey al canciller dada en
Altura el 31 0ctubre de 1401 (3) se dice: “com tots los graus donats per vosaltres
e d’aquí avant donadors, per auctoritat del Sant Pare a vós atorgada e per
la nostra” (3), esta autoridad del Santo Padre puede hacer creer se había recibido
la solicitada bula papal, pero no debe ser así, cuando hemos visto que en septiembre
de 1402, se solicitó bula de nuevo: podía ser influyera la creación y unión a la
Medicina de una facultad de Artes; o que el Papa, pudiera a petición del rey,
conceder su autoridad al canciller sin expedir ninguna bula.

En estos dos privilegios se contiene mucha sutileza, astucia, sagacidad y sobre
todo mala fe, en una serie de concesiones subrepticias, muy bien aderezadas y
ocultadas en una exuberante y bucólica retórica prerenacentista, con
transcripciones del poeta romano Virgilio, entre flores, fuentes y hierbas en
elogio de la insigne Medicina. Salvo que como contrapunto en la Real Cancillería,
al estudiar los privilegios de la universidad del Estudio de la villa de Montpeller
para trasladarlos al privilegio del “Estudio de Artes y Medicina” de Barce-
lona, se confundieran con buena fe, pero con error, en las funciones del Colegio
de Maestros de Artes y Medicina, su decano y síndico, con la potestad del
canciller de la universidad del Estudio. Nos cuesta admitir que estas cláusulas
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subrepticias, que desvirtuaban el propósito del Rey en la ordenación del Estudio,
fuesen incluidas sólo de forma inadvertida. Siguiendo el proceso de la
investigación veremos estas posibilidades.

II. LAS CONCESIONES SUBREPTICIAS Y EL EDICTO DE
CORRECCIÓN.

EL 16 de septiembre de 1402, cuatro meses después de completarse el Estudio
de Medicina con la Facultad de Artes, salían de Valencia, donde sigue el rey,
tres reales disposiciones importantes: primera, el Rey aprobaba la elección que
había realizado la universidad del Estudio de su médico personal y consejero,
Francesc Granollacs, como canciller del Estudio de Medicina de Barcelona y, a
iniciativa propia, le otorgaba el rey también las potestades de canciller, en lo
referente a la facultad de Artes liberales y mandaba se le confirmaran las
reverencias, preeminencias, honores y obediencia, que se dan al canciller de los
otros Estudios Generales (13); en la segunda disposición, enterado el rey que el
Estudio de Barcelona crece y prospera por la gracia de Dios y la buena ejecutoria
de los maestros, se dirigió a éstos, encareciéndoles que mantuvieran la unidad y
concordia entre ellos, apercibiéndoles que recibirían sin tardar, dura sanción y
pena, si el atrevimiento de alguno se esforzara en destruir lo que con tanta
deliberación y solicitud el rey había fundado (14); la tercera disposición era un
edicto o real cédula de 15 de septiembre 1402, por la que el rey salía al paso de
las concesiones subrepticias presentes en el privilegio de 9 de mayo de 1402,
por las que se desvirtuaba la ordenación de los actos del Estudio de Medicina y
Artes liberales de Barcelona (15).

En el proemio del citado edicto, corrector del privilegio de 9 de mayo, por el que
se había instituido el “Studium Artium et Medicinae” de Barcelona, el rey
Martín I consideraba que: de alguna manera, inadvertidamente fueron incluidos
por caminos escondidos muchas conveniencias inútiles que desvirtuaban la mente
y el propósito del Rey en los actos del estudio y, sobre todo, podían corromper
todas las ordenanzas (16). Por ello, después de la fecha y firma del privilegio de
9 de mayo de 1402, debían seguir las correcciones que se expresaban en el
edicto de 15 de septiembre de 1402.

Creo muy interesante este edicto corrector de 15 septiembre de 1402 y cotejarlo
mutuamente con los dos privilegios que instituyeron los Estudios de Artes y
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Medicina en Barcelona, para darnos cuenta de la anarquía que existía en la
medicina, que es lo que pretendía mantener con las cláusulas subrepticias que
se incluyeron astutamente.

Nuestro análisis y consideraciones son las siguientes:

1. Se hace especial mención del canciller del Estudio para establecer un único
“canceller general” que presida el estudio de Artes y Medicina, como una
sola entidad. Se le da al canciller la autoridad por delegación real, “qui autoritate
et vice nostri possit efficaciter”. Por tanto, era el rey quien debía nombrarle,
pues representaba al rey ante el Estudio, no siendo elegible por los maestros y
universidad. El Colegio de la universidad del Estudio lógicamente y por el privilegio
concedido, sí podía elegir el decano y los síndicos, aspecto que no se corregía
en el edicto.

2. El único Canciller General , también es el único que tiene por delegación
real la potestad de conceder los grados académicos, tanto en Medicina como
en Artes , según la práctica general de todos los Estudios Generales.

En los dos privilegios de erección, se había establecido subrepticiamente que
podían conceder los grados cualesquiera de los maestros: en el privilegio inicial
de 10 de enero de 1401, se decía podían dar los grados el canciller, el decano y
otros a quienes mira (aut alios ad quos espectet) , y en estos términos no
podía haber mayor malicia; en el segundo privilegio, de 9 mayo de 1402, le
hicieron firmar al rey que por un “privilegio especial” se concedía a uno o
más de los maestros pudiesen dar los grados académicos. Y estas palabras
querían decir que podían los maestros concederlos juntos, o bien cada uno por
separado y añaden: así como es lícito en el Estudio de Lleida y como pueden
también hacerlo los maestros de medicina del Estudio de Barcelona, por su
privilegio de fundación de 10 enero de 1401. Aquí ya nos dicen quienes eran los
“otros a quienes se mira”. Aunque el edicto corrector no hace referencia al
primer privilegio de fundación, también lo corregía al establecer sea el Canciller
General del Estudio unido, quien conceda los grados académicos, tanto en
Medicina como en Artes.

El grado de Maestría obtenido en un Estudio General daba el privilegio de poder
enseñar “urbi  et orbi”, si el estudio tenía bula apostólica y solamente en el
reino si sólo tenía el privilegio del rey, pero no concedía, ni en uno ni en otro
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caso, la potestad de poder dar los grados de maestro al alumno como se
pretendía. De todas formas hemos de recordar que esta pretensión no nacía
espontáneamente por primera vez: unos años antes, 1380-1389, en los estatutos
del Estudio de Perpiñán, se había establecido que el maestro concediera el
grado de bachiller a su alumno (17), sin que tan siquiera fuera presentado al
claustro y al canciller, este hecho nos hace sospechar que dicho estatuto del
Estudio de Perpiñan era previo a su aceptación, si es que se aprobó alguna vez.
Esta concesión de los grados sería la madre de todas las batallas, junto con el
nombramiento del canciller del Estudio.

3. En el edicto de corrección, los grados a conceder por el Canciller general del
Estudio son los tres grados académicos clásicos: bachiller, licenciado y maestro
y no hemos de olvidar que el bachiller era el ayudante en prácticas del maestro.
En los dos privilegios de erección del Estudio de Artes y Medicina de Barce-
lona solo se hablaba de los grados de bachiller y maestro, no se citaba el grado
de licenciado: ocurría así también en el Estudio General de Montpeller hasta
1340, a partir de esta fecha se establecieron los tres grados. Ante estos hechos
cabe preguntarse si en la trascripción de los privilegios del Estudio General de
Montpeller, se utilizaron en Barcelona unos estatutos de dicho Estudio General
anticuados en sesenta años.

Por la real disposición de Pedro IV del año 1373, se exceptuó del examen de
aptitud para ejercer (la licentia utendi), a todos los que tuvieran el grado de
maestro obtenido en un Estudio General, con lo que se les eximía de la obligación
de obtener la licencia ante el examinador nombrado por el rey, para ejercer en
el ámbito general del reino. Para el ejercicio local en una ciudad o villa, regía la
constitución de las Cortes de Monzón de 1289, que podía hacerse cumplir o no,
pero el examen sólo tenia valor para la villa o ciudad en que se realizaba.

4. Estos tres grados académicos debían concederse previo examen público en
ambas enseñanzas de la Medicina y Artes. En el privilegio de erección de los
estudios de Medicina no hablaba de exámenes. En el privilegio de la facultad de
Artes la cuestión de los exámenes se dejaba a la buena conciencia de los maes-
tros de Artes del Estudio.

5. El edicto corrector prevenía el examen de calidad en la concesión de los
grados, de forma que el examen debía demostrar que la ciencia del aspirante
era digna de los grados a que aspiraba.
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6. Se exigía además que se guardase el acto de conferir la colación de cada uno
de los grados superiores. Dato que no se mencionaba en los dos privilegios de
fundación del Estudio, de lo que es fácil deducir que: se concedía el grado de
maestro de forma directa sin pasar por los grados de bachiller y licenciado; o
bien de bachiller directamente a maestro. Con lo que se pretendería escapar
del examen de la  licencia  ante el médico “vice” del rey.

7. Estas colaciones y concesión de los grados de Medicina mandaba el edicto
debían hacerse, como en unos y otros Estudios Generales, se practicaba por
observación estable; y, en cuanto a la ciencia de las Artes liberales, como de
forma fructuosa y útil se observaba en el Estudio ilerdense. Según lo que dicen,
era distinta en el Estudio de Lleida la concesión de los grados de Artes y Medicina.
Fructuosa y útil la de Artes liberales, no elogiaban la concesión de los grados de
medicina en Lleida.

8. Se señala que la insignia de distinción en que iba aneja al grado de maestro se
concedía liberalmente como en unos y otros Estudios  Generales se practicaba.

9. Se unía en el Estudio las enseñanzas de la Medicina con las de Artes liberales
en la persona del Canciller, formando un cuerpo único que debía dar los grados
de Artes y Medicina por separado.

10. Se mandaba quedaran vigentes las cláusulas no derogadas del privilegio de
9 de mayo de 1403.

Finalmente se ordenaba cumplir el presente edicto a todos y cada uno de los
oficiales del rey y también al canciller, maestros, licenciados y bachilleres del
Colegio de dicho Estudio de Barcelona, tanto los presentes como venideros. De
no cumplirse se imponía la pena de dos mil florines de oro (aquí se dobla la
sanción que solía imponerse, cuando el rey se indignaba) y se establecía que
todo lo hecho hasta ahora en contrario, sería nulo e ineficaz, como venial si
alguno lo hiciera.

Hemos de hacer notar que en el Estudio de Barcelona, el canciller ha de ser
siempre un profesional de la Medicina, ya que se estableció que los maestros
de Artes habían de ser médicos que tuvieran el grado de maestros de Artes.
Esto no ocurría en otros Estudios, como en Lleida, en que el canciller era un
canónigo con la potestad del Rey y del Papa según el Privilegio y Estatutos. La
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reflexión de que no se concediera la bula Papal solicitada para el Estudio Gen-
eral de Artes y Medicina de Barcelona, unido a los hechos que acabamos de
exponer, nos hace considerar el Estudio General de Barcelona, fundado por el
rey Martín, como un ESTUDIO GENERAL LAICO en el siglo XV, situación
que nos parece excepcional en aquella época, aunque fuesen laicos muchos
estudios en tiempos anteriores al siglo XV.

III. LA MEDICINA CONTRA LA MEDICINA.

La oposición disimulada y cazurra de los consellers del Consejo Municipal
de Barcelona y el enfrentamiento airado de los médicos y cirujanos que podían
sentirse perjudicados por el establecimiento del Estudio General de Artes y
Medicina, se combinaba pronto con las discusiones, competencias y
preeminencias entre los maestros del Estudio (18), de forma que la ciencia de
la medicina se oponía y enfrentaba a sí misma. A las recomendaciones del
Rey a los maestros de unidad y concordia entre ellos, la respuesta era por
diversos médicos desobedecer, amenazar, injuriar y finalmente deponer al
Canciller General del Estudio (19), poniendo como canciller en Artes al maestro
Pere Pau y nombrando al mismo tiempo a otro bedel y, lo que era peor, con el
propósito de imitar y usurpar la potestad real (20). También se proponían
separar en dos las Artes y la Medicina que había unido el Rey en un mismo
Canciller. Llegada a Valencia, donde seguía la Corte, la noticia de esta pequeña
revolución médica, el 10 enero de 1403 el Rey respondía con un nuevo edicto
(21), por el que reponía a Francesc de Granollacs en sus funciones de Canciller
del Estudio, tanto en Medicina como en Artes, con potestad en ambas facultades
de colación e imposición de los grados a los alumnos. Disponía y mandaba la
anulación del cancelario y bedel, tan presuntuosamente creados, declarando
vacíos y nulos todos los actos hasta este momento realizados por los intrusos.
Mostraba su ira e indignación y amenazaba con la pena de mil florines de oro
y la expulsión del Estudio al que se atreviera a contravenir el edicto y mandaba
al veguer y subveguer de Barcelona cumplieran irremisiblemente la pena
haciendo la ejecución. El edicto estaba encabezado como defensa de Francesc
de Granollacs y dirigido a los “fidelibus nostri” Antoni Ricard, Pere dez
Coll, Pere Pau, Tomas Marquet, Gabriel Quintana, a físicos y universidad y a
cada uno de los bachilleres y estudiantes. En este momento la relación se
encontraba encabezada por los dos médicos vinculados al Consejo Municipal
de Barcelona (22).
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Los incidentes no terminaban aquí, el 3 de agosto siguiente, el mismo rey debió
consentir la exclusión del cancelario Francesc de Granollacs de un jurado de
examen (23), en razón de puntos de derecho expuestos por el grupo de maestros
que se le oponían. Este contencioso nos permite conocer algunos aspectos de los
estatutos del Estudio, aparte la causa que lo motivaba que estaba relacionada a la
protección en el examen de grados de los aspirantes a obtenerlos, frente a posibles
relaciones adversas o negocios contrarios de los examinadores.

Veamos el análisis de los aspectos que muestra el edicto de 10 de enero 1403:

1. Este documento nos muestra que, según los estatutos del Estudio, los grados
académicos debían ser dados, conferidos y entregados por el canciller y decano,
presidentes generales del Estudio (24), después del examen de rigor realizado
en su presencia (25). Por el edicto de 15 septiembre de 1402, que corregía el
privilegio inicial del Estudio de Artes de 9 de mayo de 1402, se disponía que
fuese sólo el canciller quien diese los grados, tanto en las Artes como en Medicina.

2. En cuanto al canciller y decano como presidentes generales del Estudio (26),
tampoco expresaba esta presidencia compartida el privilegio de erección del
Estudio. Presidían pues, el canciller con nombramiento real y el decano, que
era cargo electivo de los maestros del Estudio, en virtud del privilegio de erección
de 9 de mayo de 1402, en la parte que quedó vigente después de la corrección.
De todas formas, el rey al final de este documento del edicto de 10 enero de
1403 que estudiamos, consideraba al canciller y decano  “vobis plenarie vices
nostros”.

3. Si surgía alguna causa sospechosa contra alguno de los presidentes del Estudio
o bien de su universidad o consejo de dicho Estudio, de ser adversario o contrario
a la persona que debía sufrir el examen de grado y era probada por causa
legítima esta enemistad, el inculpado quedaba inhibido para proceder al examen
(27). Este es el caso de Juan Perri, bachiller en Medicina que según él y Antoni
Ricart, decano del estudio que le protegía, existían causas sospechosas de ser
adverso y contrario respecto al canciller Francesc de Granollachs. El rey ante
la súplica y la denuncia, ordenó que si la causa de tales sospechas fuese
debidamente probada, Granollacs no interviniera en el examen de Perri. Debemos
darnos cuenta que la adversidad debía ser probada por causa legal, por tanto
con sólo este documento no podemos dar por probado que el canciller fuese
inhibido de realizar este examen.
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4. Nos sorprende que Juan Perri “Bachallarius in predicte sciencia medi-
cine” debíera ser sometido al examen debido, para “dar la maestria pasiva
de dicha ciencia obteniendo licencia como es costumbre legitima presentar”
(28). Podemos inducir que la “maestria pasiva”  se trataba de un titulo honorífico
o pasivo, con derecho para ejercer la medicina, pero no con los privilegios
propios del Maestro graduado en Artes y Medicina. Pero en el texto, más
adelante, se dice que si el mismo Juan Perri, sobre el examen susodicho, fuese
considerado idóneo de “dar la maestria pasiva “ en dicha ciencia de la Medicina
y el grado, con todos los honores del magisterio y con el tenor de la mente del
Privilegio y los estatutos, le sea la licencia plena conferida según los usos y
costumbres de la universidad y Estudio (29). Indudablemente por lo que se dice
aquí “dar la maestria pasiva” llevaba consigo todos los privilegios de ella,
solo nos ocurre pensar en un proceso de degradación de títulos y grados
académicos, se llamase así el examen de grado de la licenciatura o bien el
examen para obtener la licencia necesaria para ejercer la Medicina: la llamada
“licencia utendi”.

En esta última consideración nos orienta una nueva cuestión presentada ante el
rey Martín I  en 12 de junio de 1404. Ha llegado a oídos del Rey que en Lleida,
Cervera, Tàrrega, Montblanc y en sus veguerias  y en la de Pallars, se ejercía
la medicina en contra las Constituciones de Catalunya, en las que estaba
establecido que nadie podía ejercer la medicina y cirugía sin ser examinados
públicamente y encontrados idóneos y suficientes. Este intrusismo ocurría porque
los Oficiales reales, con cierta perniciosa y condenable tolerancia, habían
permitido ejercerla a algunos poco peritos en estas ciencias y artes, de lo que
derivaban enfermedades y muertes. La voluntad regia quería enfrentarse con
tan evidente e intolerable peligro y daño. A estos efectos a Juan Magnesa,
maestro en Medicina de la ciudad de Lleida y a Bernardo Castellvi, bachiller de
la villa de Cervera, de los que sabía de fidelísimo testimonio, ser fieles, legales
y suficientes en el arte de la Medicina (30), les manda que los dos juntos o por
separado, pudieran examinar en las dichas artes de la Medicina y Cirugía a los
que quisieran ejercer en las ciudades, villas y veguerías susodichas y, con potestad
de “vices” y en nombre del rey, a los que en los exámenes encontraran buenos,
idóneos y suficientes, liberalmente les podían aprobar, conceder y dar licencia
con público instrumento para el ejercicio público de la Medicina y Cirugía, a
todos aquellos que en el mismo examen encontraran insuficientes no se les
diera la licencia. Y si quisieran arrogarse y usar las artes de la Medicina y
Cirugía, los Oficiales ordinarios se lo impidieran bajo pena tanto pecuniaria
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como de las otras. Finalmente, declara se tuvieran por revocadas y nulas las
licencias o concesiones, tanto las dadas por el Gobernador de Catalunya, como
las concedidas por los veguers y bailes o cualesquiera otros Oficiales del Rey
en dichas ciudades, villas y veguerias.

No se citaba el Estudio de Medicina de Lleida como institución, ni que el maes-
tro Juan Magnesa fuese un profesor de la facultad de Medicina. El mérito del
maestro sólo era su buen hacer en el ejercicio de la medicina que había llegado
a noticia del rey y Bernardo Castellví era un simple bachiller que ejercía en
Cervera. Muy mal debía estar la Medicina en el estudio de Lleida, a Magnesa
y a Castellví se les daba funciones de Médicos del Rey para conceder la “licentia
utendi” que permitía ejercer la medicina y la cirugía en el ámbito general del
reino, con independencia de los grados académicos que pudieran tener o no
tuvieran ninguno. La misión especifica de los dos médicos era correctora de los
abusos de los oficiales reales a los que el rey, con dura reprimenda, anulaba sus
concesiones incluidas las del Gobernador General, que habían abusado de sus
potestades.

En mayo de 1406, el rey Martín aún dictó otra disposición relativa al Estudio
General de Lleida en la que exponía la necesidad de competencia entre los
diferentes maestros de la misma disciplina, para que los alumnos pudieran elegir
al más apto. Había quien se oponía a esta posibilidad y el rey revocó cualquier
disposición real anterior que se opusiera.

Seguían los enfrentamientos entre los maestros en el Estudio General de Artes
y Medicina de Barcelona. Pasado un año del proceso anterior, el 26 de septiembre
de 1405, para apaciguar la querella por cuestiones de autoridad, escándalos y
“rancúnia” o sea odios personales persistentes, existentes entre los maestros
Antoni Ricart y Pere Pau: proponen el canciller del Estudio, Francesc de
Granollacs de una parte y los citados médicos de la otra, que el Rey Martín
autorice al religioso Guillem Ramon, deán de la Iglesia de Tortosa, árbitro y
amigable componedor, para resolver radicalmente las disputas existentes entre
ambos en el Estudio, de forma que si fuera necesario se pudiera corregir, cambiar,
añadir o suprimir lo que parezca conveniente en los privilegios y estatutos del
Estudio. El Rey aprueba ya de antemano los cambios que el deán crea necesarios
introducir en el Estudio (31). Los maestros de  Medicina nos dan el espectáculo
de un Estudio General laico, ¡donde tiene que ir un eclesiástico componedor
a poner la concordia y la paz !. No conocemos las modificaciones introducidas
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para conseguirlo si bien consideramos que por su dignidad, el rey no podía
renunciar al nombramiento del canciller del Estudio como “vice” suyo, debía
saber que este era fiel, legal y suficiente .

IV. NECESIDAD  DE  MEJORAR LA ENSEÑANZA DE LA
MEDICINA.

Martin I el Humano ( 1395-1410), estaba convencido que “solament la ciencia
es anomenada la suma noblesa en aquesta vida”, si bien el rey en estas
palabras, se refería sólo a la Gaia Ciencia o sea a la poesía, ya desde 1398, al
principio de su reinado , intentó establecer un nuevo Estudio General de toda
facultad en la ciudad de Barcelona . No consiguió vencer la resistencia del Consejo
de Ciento para fundarlo en la ciudad. Despechado el rey por la ingratitud de su
celo de procurar el honor de la ciudad y dolido en su carácter apacible, buscó
imponer sólo una victoria parcial al fundar, de motu proprio, el Estudio de Medicina
de Barcelona, sin esperar la llegada de la bula papal pedida un mes antes.

En el mismo tiempo de la fundación del Estudio de Barcelona, el rey  Martin I
el Humano y la reina Maria de Luna, intentaron resolver la indignidad del
problema de los remensas que no eran considerados como personas. Si fue
hombre de humanidades, también quería mejorar las estructuras sanitarias de
su reino y en particular de Barcelona, donde deseaba vivir por largas temporadas
y donde, al principio de su reinado, para construir el Hospital de la Santa Cruz
había cedido los materiales de construcción acumulados para su nuevo palacio,
pues el palacio real de Barcelona estaba casi inhabitable. La mejora de las
enseñanzas de la Medicina era una necesidad vital para este Rey de Aragón:
los médicos no habían podido impedir que la muerte se llevase muy jóvenes, a
los ocho infantes de Aragón, con mejor derecho al trono ya que precedían al
infante Martín, conde de Eixérica y él ya había perdido dos hijos, los infantes
Jaime y Juan. A partir de 1403, tiene la preocupación vital de la sanidad de sus
dos nietos: Federico y Violante hijos naturales de Martin el Joven, rey de Sicilia.
que trajo de aquella isla a Barcelona el mercader Francesc de Casasaja. El 26
de septiembre, desde Valencia, escribía a los médicos Antoni Ricart y Francesc
de Granollacs, encargándoles de velar por la salud de sus dos nietos.

Las peticiones a la Santa Sede de la bula para el Estudio de Medicina no fueron
atendidas ni rechazadas y en septiembre de 1402, insistía otra vez a su pariente
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el Papa Benedicto XIII para que concediera al “Studium Generale de Artium
et Medicinae” de Barcelona, privilegios similares a los que otros Papas
concedieron al Estudio de Medicina de Montpeller. No sabemos si fue concedida
esta bula apostólica solicitada. Apacible pero tenaz, volvió a intentar el rey
Martín pactar con los consellers i Consell de Cent de Barcelona, porque una
bula que había obtenido de Benedicto XIII le permitía crear un “Studi General
de tota facultad”, en una villa o ciudad de sus estados, dejando el Papa la
elección a su voluntad y en 1408, la ofrecía de nuevo a Barcelona: el Consejo
municipal de los cien jurados decidió que no convenía a la ciudad, fuera del
Estudio que ya tenía y agradecía al rey su ofrecimiento, sin aceptarlo. El consejo
de forma perentoria y definitiva, determinó, dispuso y ordenó: puesto que por
dos veces se habían tenido diversos consejos que siempre se habían rechazado,
determinando que de ahora en adelante si volviera a hacerse esta propuesta,
fuera rechazada sin necesidad de reunir el consejo (32).

Esta nueva concesión por el Papa de una bula para un  “Estudio General de
toda facultad” y no para  Estudio General limitado a Artes y Medicina, hace
reflexionar si se consideraba este Estudio general de poca entidad: Alfonso X el
Sabio, rey de Castilla, consideraba que un Estudio General como mínimo tenia
que tener las facultades de Artes y de Derecho civil, con aprobación del Papa
o el Emperador. Evidentemente, el Estudio General del rey Martín I era de
menor entidad para considerarlo un Estudio General, por tener la Medicina
menor prestigio que el Derecho civil para considerarlo Estudio General.

Llegados a este punto, como los médicos seguían con el espíritu de rivalidad y
disensión tan propios del país y con el sórdido y complicado proceso del
establecimiento del Estudio General de Artes y Medicina de Barcelona, para
alcanzar el éxito pretendido en la eficiencia de la sanidad, al bueno del rey
Martín ya sólo le quedaba una acción para emprender: buscar las reliquias de
los cuerpos santos, la única variante de la ciencia anatómica bien vista en la
Europa cristiana medieval, en razón a la veneración que se les debía, por respeto
hacia Dios y sus influjos en cuanto a curar enfermedades, como en prevenir y
hacer cesar las epidemias. En febrero de 1402, Martin I escribía una carta al
noble  catalán  Aliot de Caupena, señor de la isla de Egina y último almogávar
que gobernaba en Grecia, en un nuevo intento de persuadirle para que enviara
a Cataluña la cabeza de San Jorge (33), porque “nos e nostra casa havem
singular devoció en lo dit monseñor Sant Jordi, per ço es cap, patró e
intersesor de la dita nostra casa...” (34). Aunque sea difícil pronunciarse
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acerca de un cráneo de un santo e incluso de uno que no lo sea, el rey abrigaba
grandes esperanzas de obtener la reliquia en julio de 1409, cuando, al parecer,
Aliot proyectaba un viaje a Cataluña y envió para que le precediera, a su sobrino
Arnau Guillem con una carta para Martín I, el cual le aseguró un cordial
recibimiento en la corte catalana “e aurem singular plaer que’ns aportets lo
cap de mossen Sant Jordi e las altres reliquies” (35). Estas otras reliquias,
eran las de la bienaventurada Maria y otros santos que habían estado guardadas
en el “Castell de Cetines”: en otras palabras, en el Partenón de la ciudad de
Atenas, donde su padre, el rey Pedro IV, mandó poner una guardia de ballesteros.
Martín no consiguió nunca la reliquia de San Jorge (36), en el mismo mes de
julio de 1409, se unieron las esperanzas de recibir la cabeza de San Jorge con la
Victoria de Sant Mori en Sardenya, conseguida por su hijo Martín de Sicilia.
Pero a Martín I también le llegó en el mismo mes la muerte de su primogénito
en Cagliari, a consecuencia de las fiebres agudas de Sardenya. El día antes de
su muerte aún rogaba a su médico Francesc de Granollacs y al caballero Antoni
Torrellas que cuidaran de la salud de su nieto Federico, conde de Luna, que
continuamente le dieran “tots aquells plaers que podets”. El rey Martín murió
de enfermedad a los 51 años en el Monasterio de Valldoncella, en casa ajena, el
21 de mayo de 1410.

V. “STUDII ARTIS PHISICE  ET  CIRURGIE”

Martin I no fracasó completamente en sus propósitos, puesto que el Estudio de
Medicina parece haber sobrevivido a su muerte, la facultad de Artes quedó
sobre el papel y debía servir para la colación de los grados por los profesores de
Medicina. Pero lo que no consiguió fue convertir Barcelona en una ciudad
universitaria.

Sabemos que en 1406, Andrés dez Puig declaraba ante notario, haber estudiado
medicina durante dos años en el Estudio General de Barcelona (Vid.: De la
Torre pág. 36). Más adelante, el 23 diciembre de 1419, durante el reinado de
Alfonso V el Magnánimo, las Escuelas de Medicina aparecieron documentadas
como “pro Studio phisice et cirugie civitatis Barquinona” en el
encabezamiento del documento y, en su texto en palabras del rey,  como el
“Studii artis fisice et cirurgie civitatis Berchinona”  (37). Este documento
era un edicto dirigido a los oficiales reales ordinarios, donde se cuestionaba a
los oficiales de la universidad del Estudio de “phisice et cirurgie”  el derecho
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a examinar, aprobar y en la práctica de la “fisice et cirurgie” dar licencia,
licenciando de este modo para ejercer dichas artes a los estudiantes (38). Por
un edicto anterior el rey había prohibido que realizaran estos actos, dándoles un
tiempo de plazo para demostrar, como ellos reclamaban y se atribuían , que
poseían estas potestades concedidas por regía munificencia y se insistía que,
mientras no presentasen el privilegio, se abstuvieran de los exámenes, de las
licencias y las aprobaciones. Pero habida cuenta que, según las Constituciones
de Cataluña “nadie puede ser privado de lo que posee”, no fue la intención
real que, si dichos maestros poseían aquel derecho (39) de examinar , aprobar
y dar licencia a los que lo solicitaran, como tenían las universidades de Lleida y
Montpeller, fueran privados de él y mandó que, en este caso, la universidad y
sus maestros sean mantenidos y protegidos en su ejercicio. Por lo expuesto en
esta comunicación, no podemos tener dudas que los maestros del Estudio podían
presentar en el plazo establecido los documentos que acreditasen su derecho,
como eran:

- El privilegio inicial del Estudio General de Medicina de 10 enero 1401.
- El privilegio de la Facultad de Artes con las concesiones subrepticias
de 9 mayo 1402, al que se había añadido después de la firma del rey, el
edicto de corrección de 15 septiembre 1402.
- El edicto de 10-enero 1403 en que se corregían los abusos cometidos
por los maestros en su revolución administrativa y las resoluciones del
deán Guillem Ramón, el árbitro y amigable componedor, que el 26
septiembre1405 le autorizó el rey para realizar los cambios necesarios a
fin de alcanzar  la paz del Estudio.

De estos documentos es de esperar que los maestros presentasen, para de-
fender su derecho, el que más se acomodase a sus preferencias e interés. Lo
que no podemos esperar es que el rey renunciase, por dignidad real, a la elección
del canciller del Estudio.

En el análisis y valoración de este episodio de 23 de diciembre de 1419, hemos
de considerar los siguientes puntos:

1. El Dr. RUBIÓ Y BALAGUER, no cree que se refiriera en el presente
documento a la promoción de los estudiantes a los diversos grados académicos,
sino a los exámenes para ejercer, exigidos por las Cortes y las reglamentaciones
reales. En efecto así parece, pero el Estudio General de Medicina y Artes, ni en
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sus dos privilegios ni en el edicto de su corrección, no les dio esta última potestad
de dar licencias para ejercer ni la medicina ni la cirugía, sino solo la licencia de
dar los grados después de la suficiencia en los cursos del Estudio.

2. Nosotros creemos que aquí hay además un problema semántico y de
traducción de la palabra “ Phisice”. En el texto latino dice  “pro studio phisice
e et cirurgie” y “Studii artis fisice et cirurgie civitatis Barchinona”. Hasta
ahora, nunca se había nombrado asi al “Studium Generale Artium et Medicinae”
de Barcelona. Si traducimos “phisice” por medicina, tenemos “medicina y
cirugía”  lo que resulta correcto en el concepto actual, pero en aquella época
los estudios de filosofía, física y astronomía, daban más carácter al médico que
la propia medicina, el médico era el físico y en Cataluña en este caso, creo que
se referían a la “Física y la Cirugía”: en otras palabras, a la Física necesaria
a los cirujanos para saber en que época debían realizar las intervenciones
quirúrgicas. Creo que se están refiriendo a los médicos-quirúrgicos o sea los
“metges en art de cirurgía“ y a los numerosos “phisices et chirurgicos”
judios (40):

- Judei medicina arte utentes fisice et cirurgie.
- Quisque medicos in sirurgie et fisice expertos.
- Nullus medicus, fisus vel quirurgicos audeat uti arte medicine dare
fuerit examinates et juramentum prestinent.

En otro aspecto, apareció en Barcelona este “Estudio de las artes de Física y
Cirugía”, veinticuatro años después de haber sido expulsadas las enseñanzas
de la Cirugía del Estudio General de Montpeller y anteriormente del de Paris,
no estaban obligados los cirujanos para ejercer su arte, a estudiar y seguir
cursos en un Estudio General. Los “metges en Art de Física”, sí estaban
obligados por las Constituciones de Cataluña, a partir de 1359, a seguir tres
cursos académicos en un Estudio General: eran los “ Metges de Graus”  también
llamados “metges en Art i Medicina”  y “metges en Art de Phisica”.

3. Encontramos otras anomalías en este documento, cuando se trata con el
nombre de “oficiales reales de la universidad del Studio”, debe referirse al
canciller y al decano del Estudio, pero más adelante se entiende como tales a
todos los maestros . Dar licencias para el ejercicio de la medicina, física y
cirugía, era potestad de los médicos de la casa real, aquí se la arrogaban todos
los maestros del Estudio, sin que el rey haya recibido información de que se
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porten bien y fielmente y legalmente. El Dr Rubió y Balaguer nos informó que
lo dispuesto en este documento está resumido en una copia del siglo XVI, al
final del privilegio de la fundación de 1401, en Archivo Histórico ciudad de
Barcelona (Estudi, serie  XVVIII, leg. 9, nº 4 ). Indudablemente en esta época
fue utilizado.

4. No podemos olvidar que el concepto de “Estudium Generale” va anexo a la
bula papal o a la concesión imperial o del rey. En este aspecto tenemos dos
cosas: la bula papal no se ha probado se concediera al “Estudio General de
Artes y Medicina de Barcelona”, sí se le dio la concesión real, por tanto sus
maestros sólo podían enseñar y curar en el reino; y en este “Estudio de las
artes de la física y la cirugía”  de 1419, heredero del anterior, no aparece el
concepto de Estudio General.

Es interesante este documento de archivo, de 25 diciembre de 1419, porque
aparecía citado por primera vez en estas cuestiones médicas, quirúrgicas y de
la enseñanza de la Medicina, el capítulo de las Constitucions de Catalunya de
que “a nadie se le puede privar de lo que ya posee” (41), porque en nuestros
tiempos de democracia a muchos médicos les han expoliado en cuestiones de
enseñanzas de estudios médicos, en cantidades económicas, o bien solo en las
funciones de su cargo, pero esto es Historia de la Medicina del siglo XX.

VI. CONCLUSIONES

Para deducción de las consecuencias del presente trabajo remitimos al lector a
los puntos de análisis y valoración señalados en los capítulos II, III, y V. Todavía
es concluyente, la presencia de una dicotomía en la enseñanza, la práctica y los
títulos de la Medicina y se considera los estudios médicos, sin la enseñanza de
los Maestros de Artes liberales, como vacíos y casi inútiles: “Sine  quíbus ac
dictum medicine Studium atenditur quasi frustra”.
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NOTAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO

1.  ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ ( ACA ): Cancilleria, gratiarum reg. 2196, fol 2v-3v .
Barcelona 10 gener de 1401: Privilegi real de la  fundació del Estudi General de Medicina de
Barcelona.
2. ACA.: Ibidem ,“...in civitate eadem suburbiis, termiis vel territoriis eius legere palam, publice
vel occulte, nisi fuerit de gremio universitatis iamdicte, nec possit etiam practicare nisi fuerir
titulo magisterii insignitus.”.
3. ACA.: Cancilleria, Curiae sigilli sec., reg. 2244, fol. 90v. Altura 31 octubre de 1401: carta del rey
al canciller del Estudio en que muestra su alegría por haber constituido colegio. En el mismo
registro folio 91 r , en el mismo lugar y fecha, el rey se dirige a los  maestros del Estudio.
4. ARXIU HISTÓRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA ( AHCB ). Bruniquer  “ rubriques “
III pag. 342.
5. Los vínculos debían ser económicos, los maestros Ricart y dez Coll eran sucesores de Pedro
Gavet, Raimont de Tesserach y Arnau Germà, exponente de los famosos médicos que toda ciudad
insigne se preciaba de tener y pagar bien ( en el concepto que expresa Eiximenis ).
6. ACA.: Cancilleria, Curiae sigilli sec, reg. 2244, folio 91r. Altura 31 octubre 1401:el rey Martin
a los maestros del Estudio. En el mismo registro está la carta con la misma fecha, dirigida al
Canciller.
7. ACA.: Cancilleria, gratiarum , reg. 2197 folio 165 . Valencia 9 mayo de 1402 : concesión de la
facultad de Artes. ( id en de la Torre “ Documentos...” doc. nº 75 en págs 115-118 ).
8. ACA.: ibidem: “...et ut magistri in medicina de collegio predicti Studii Barchinone in artibus
graduati de laboribus per eos quesite sciencie prerogativas honoresque debitos consequantur
tenore presentis carta nostre irrefragabiliter cuntis temporis valiture , “.
9. ACA.; ibidem: “ ...per hoc nostrum indultum sive prvilegium speciale concedimus uni vel
pluribus ex magistris in medicina Studii Barchinone tamen in artibus graduatis qui nunc sunt vel
pro tempore  fuerint, “- ( Se indica  “ a todos y cada uno “ , pero traducimos “ por separado o
junto “ , que era como los maestros entendían la facultad de dar los grados.
10. ACA.: Ibidem: “... sicut est licitum atque possunt in medicina magistri  Studii Ilerdensis ...”.
11. ACA.: ibidem: “...quisquidem magistri in artibus tamen de collegio medicine possint sibique
licet ordinaciones facere ab Ilerdense Studio minime aberrantes...” .
12. ACA.:  Cancilleria. Papalia reg. 2291 fol. 41 . Barcelona 10 diciembre 1400: el rey pide al Papa
el privilegio de Montpeller para el Estudio  de Barcelona ( id en de la Torre documento  nº 66 ) .
En el mismo registro, folio 138v-139, dado en Valencia el 24 septiembre 1402, el rey pide de
nuevo la bula papal para el  Estudio de Barcelona.
13. ACA.:  Cancilleria, comune, sigilli sec. reg. 2175, folio 128r ,  Valencia 15 septiembre 1402:
elección de canciller y concesión de sus potestades. ( id de la Torre   documento . nº 76 pág 120).
14. Ibidem: en folio 128v . Valencia 15 septiembre 1402: El rey encarece unidad  y concordia ( id,
de la Torre documento nº 77, pág. 121).
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15. ACA, : Cancilleria, gratiarum, reg. 2197, folio 199v-200. Valencia 15 septiembre de 1402:
Edicto de corrección del privilegio ( id ,en  de la Torre, documento nº 78 pág. 122).
16. ACA. ibidem: “ aliqua inadvertenter fuerint posita que a nostra mentis proposito deviantes
reddebant dicti Studi racionibus multis inutiles et demum total eius ordinacionem possimam
pervertebant,”.
17. CARDONER Antonio : “História de la Medicina a la Corona d’Aragó 1162-1479”. Ed.
Scientia , Barcelona,  any 1973, en pàg. 85.
18. Los nombres de los maestros citados el 31 octubre de 1401 (ACA cancilleria reg. 2244, fol
90v), cuando el rey pide unidad y concordia, son los siguientes: Francesc de Granollachs, Guillem
Miralles, Pera Pau o Pauli, Antoni Ricart, Gabriel Quintana, Pere dez Coll y Tomas Marquet “e
alguns altres”. No creemos fueran muchos más en una ciudad de 25.000 habitantes. El orden en
que vienen citados debía señalar la calidad y el prestigio que tenían en este momento en el Estudio.
19. ACA.: reg. 2174 “ ..in opprobrium nostre celsitudinis regie dicto magistro Francisco ut
cancellario parere minime voluistis, imo ipsum injuriose ac temere persequti fuistis cum verbis,
minis et contumeliosis terroribus” .
20. ACA.: reg. 2124 “ et quod peius est, volendo imitare nostram regiam potestatem et eam quad
hoc stultius usurpare, creavistis seu fecistis vestra propia auctoritate cancellarium in artibus vos
Petrum Pauli predictum et alium fecistis badellum ...”.
21. ACA.: Cancilleria, commune sigilli secret , reg 2174 , fol 151 . Valencia 10 enero 1403: Edicto
corrector de los desordenes de los maestros en el Estudio General de Artes y Medicina . (Id. en de
la Torre, documento nº 83, pág. 127-128 ).
22. En esta relación nominal de maestros, comparándola con la otra expuesta en la nota nº 18, falta
el nombre de Manuel Miralles y el de Francesc de Granollachs a quien defiende el rey .
23. ACA.: Cancilleria, commune reg. 2138, folio 28 . Segorbe: 3 agosto 1403 : Examen de Joan
Perri, Bachiller en Medicina. ( id en de la Torre , doumento  nº 84, pág 129-130 ) .
24. ACA Ibidem:“...quod dicti Studii privilegia seu statuta expressius et inter alia continent sive
habent quod gradus bacallariatus, licencie et magistratus sciencie supradicte per cancellarium
vel decanum iamdicti Studii generalis omnimode debent dari, conferri ac etiam indulgeri...”.
25. ACA. Ibidem: “... ut supponeretur examini debito...”.
26. ACA. Ibidem: “... et etiam quod examen propterea subeundum hinc venit coram presidentibus
antedictis totaliter faciendum, tractandum et demum in recte consideracionis libramen ducendum; ...”.
27. ACA. Ibidem: “... nec minus quod quando suspicionum cause erumpunt vel etiam eruntur
adversus seu contra quemqumque ex presidentibus Studio sepedicto aut de universitate sive
concilio Studi ipsius, tunc de ipsis cognoscendum existit certos in modom et formam in dictis
expressos statutis certissime et contentis ; et constito causas ipsas legittimas atque veras existere,
qui suspectus extiterit hinc repertus, de illo qui previas suspiciones pretenderit seu de suis
negociis non se possit intromittere quoquomodo”.
28. ACA. Ibidem:“... ut suppuneretur examine debito pro magistrandi passibe in dicta sciencia
obtieneda licencia, ut est moris, legittime presentavit ...”.
29. ACA. Ibidem: “... Eidem Johani Perri si fuerit super isto repertus idoneus magistrandi
passive in dicta sciencia medicine et gradum ac cunctum honorem magisterii et alia universa ex
hinc dependencia in eadem omnimode assumendi et etiam reportandi tunc plenam licenciam
conferaris ...” .
30. ACA.: Cancilleria, diversorum , reg. 2234, folio 44v-45v. Valencia 12 de junio de 1404: se
revocan licencias de ejercicio de la medicina por mala práctica. ( Id de la Torre documento nº 85
pág 130-132).
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31. ACA. : Cancilleria, commune sigilli sec, reg. 2181, fol 16v . Valldaura 26 septiembre 1405: El
deán de Tortosa  para apaciguar y corregir privilegios y estatutos. ( Id, de la Torre documento nº
88, pág135).
32. AHCB. : Llibre del Consell , 28 ( 1399-1412 ), foli 112.
33. Cuarenta años antes Pedro IV había estado interesado en adquirir esta preciosa reliquia. En
1379 fue asimismo objeto del codicioso interés de su esposa Sibila de Fortià; también Juan I,
mostró su atención por diversas reliquias de santos; y Martin I , ya había intentado conseguir la
cabeza de San Jorge en el año 1399 . Son muy interesantes las aficiones culturales y científicas, la
necrofilia y la búsqueda de reliquias de los descendientes de Pedro IV. Llegan hasta Felipe II, el de
El Escorial .
34. SETTON, Kennet “Los catalanes en Grecia” pág. 174-175 .
35. Después del Concilio de Juan XXIII se nos ha dicho que el caballero Sant Jordi no ha existido
nunca.
36. La reliquia de San Jorge había estado en la isla de Levadía, ocupada por los navarros en 1381,
adquiriéndola el capitán gascón Bertranet Mota. Pasó a la isla de Egina y finalmente tuvieron
noticia de ella los venecianos y en 1462, fue llevada a Venecia y depositada en el monasterio de S.
Giorggio Majore .
37. ACA.: Cancilleria, commune,  reg. 2472,  fol. 138 rv . Barcelona 23 diciembre 1419 : Estudio
de artes de Física y la Cirugía, examinan cirujanos. ( Id , de la Torre  documento nº 113, pág. 171-
173 ).
38. ACA. Ibidem:“ ... Licet pridem exiverit a nostra maiestati edictum quod Officiales universi-
tates Studii  artis fisice et cirurgie  civitatis Barchinone haverent ostendere, infra certam diem eis
tunc temporis assignatam, potestatem eisdem ex regia munificencia ut asseritur atributam
examinandi, approbandi et in practicis fisice et cirurgie licenciandi in  huius modi artibus studentes,
et quod interim ex atalibus examinibus licenciisque et approbacionibus abstinerent et aliter fidem
de dicta suam facerent potestate”.
39. ACA.: Ibidem: “...non fuit nec es intencio nostra quod si dicta universitas eiusque magistri
sunt in possessione vel quasi examinandi, approbandique et licenciandi per eos examinatos
quemadmodum existunnt universitates  studiorum Ilerdensis et Montispesullani nullatem0s a sua
possessione vel quasi priventur, immo conserventur non obstante dicto edicto vel aliis quibusvis
mandatis seu  inhibicionibusin eadem”.
40. Ver nuestra anterior comunicación sobre los Físicos y el art de Fisica citada en la bibliografía.
41.Cortes celebradas en Barelona 1283. Constitución XiX: “Item quod ( Nos) vel officiales nostri
non spoliemos aliquos cuiuscumque condiciones aut status existant sine cause
cognicione´possessione vel quasi eorum que obtinebunt ac possidebunt vel quasi , et aliquem vel
aliquos contra formam prediciam spoliavimus restituantur integre salvo jure propietatis”.
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LA RÀBIA I LA SEVA INCIDÈNCIA A LLEIDA

Manuel CAMPS i CLEMENTE
Manuel CAMPS i SURROCA

La ràbia o hidrofòbia ja  va ser descrita per  Demòcrit vers uns 450 anys aC.
en el seu  “Tractat de les malalties”. Ho va fer també  Aristòtil (384-322 a C)
en l’ obra, “De arte medicis”,  on la descriu  i adverteix que en cas de ser
mossegat per un gos rabiós, s’havia d’extreure immediatament el verí i tot
seguit cauteritzar la ferida. Cas de no fer-ho, la mort seria del tot inevitable.

Galè (131-201)  la descrigué i la relacionà amb el fet d’haver estat mossegat per
un gos rabiós. Ho intuí malgrat el seu dilatat període d’incubació  que és d’uns
quaranta dies i fins i tot més llarg i que sembla que, en alguns casos, hagués pogut
fer oblidar la relació entre causa i efecte. La durada  d’aquest temps d’incubació
depèn  de la profunditat de la ferida i de la seva proximitat als centres encefàlics.

Plini descriu un cas de ràbia que es produí quan, a la Lacetània, a un soldat1  li
mossegà un gos rabiós2 . Ja greument malalt, per “consell  diví”  a través d’un
somni de la seva mare, li va ser administrat com a tractament, rels de
Cynorrodon (rosa canina o rosa boscana).

El  nom de “rosa canina” li prové per la semblança de les seves espines amb els
ullals dels cans. És per aquesta similitud que antigament se li van atribuir virtuts
guaridores contra la ràbia tot i que de fet, les seves propietats són les d’ésser
simplement astringents.

Va ser Morgagni qui el 1660 en la seva obra “De sedibus et causa morborum
per anatomen indagatis“  qui va descriure la seva patogènia.

La ràbia, degut a la seva esgarrifosa simptomatologia i pronòstic 100% mortal,
ha estat potser la malaltia que més pànic ha provocat al poble i per tant, més
temença a resultar-ne contagiat.

Gimbernat, 2006 (**), 46, 65-80
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Quan hom sofria l’agressió d’un gos o animal suposadament rabiós, l’adopció
de mesures erròniament considerades  eficaces  per a evitar l’aparició de la
malaltia, eren molt variades i per suposat immediatament adoptades. Entre elles,
la de recórrer al “saludador” al qual se li atribuïa  el do de poder guarir o
prevenir certes  malalties solament amb el seu contacte.

Estava singularment predisposat a ser “saludador”  qui havia nascut la vetlla
de Nadal, el dia de Sant Judes Tadeo (29 d’octubre) o ser el setè de set ger-
mans. Es creia que els “saludadors”  tenien marcada una creu al paladar.
N’hi havia que estaven especialitzats en guarir malalties concretes. Els qui ho
feien contra la ràbia eren coneguts com “xucladors” i la seva actuació consis-
tia en xuclar la ferida produïda per l’animal considerat rabiós.

La Paeria de Lleida, l’any 1701 prengué l’acord d’acomiadar el “saludador”
oficial  de la ciutat, per haver perdut el crèdit que tenia ja que s’havien mort de
ràbia dues persones per ell prèviament “saludades”.3

Les mateixes virtuts “xucladores de verí de la ràbia”, la tenia la coneguda
com a “pedra escurçonera”,  donada a conèixer pel metge d’Olot, Pau Estorch
i Siquer, que va néixer el 23 de novembre de 1805 i estudià Medicina a Cervera,
València i Barcelona.

Estorch divulgà el seu mètode, eficaç no solament per evitar l’aparició de la
ràbia a qui havia estat mossegat per un animal rabiós, sinó que fins i tot arribà a
afirmar que la guariria a qui ja la patia.

Entre les seves publicacions hi ha les de : « Curación segura de los que han
sido mordidos por animales rabiosos” i “Nueva guía para aplicar el método
Estorch para los que han sido mordidos por animales rabiosos”.

Estorch s’havia assabentat que els bracamans indis disposaven d’una matèria
per guarir  les picades de les serps verinoses, d’aquí el seu nom d’escurçonera
(pel vipèrid conegut com escurçó). Suposà que no hi havia cap raó per creure
que la referida pedra solament tingués aplicacions en el cas d’aquest tipus de
picades i  decidí assajar-la  en mossegades d’animals rabiosos. Tenia la segure-
tat que si “xuclava el verí” de les serps, no hi havia motiu perquè no ho fes
també en aquests altres casos.
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En realitat, la pedra escurçonera era un tros de mineral cristal·litzat de silicat
hidratat de magnesi, d’estructura molt semblant a la del caolí i de color general-
ment verd.

El seu ús consistia en aplicar-lo sobre la ferida on diu que s’adheria fermament
fins que havia xuclat tot el verí, moment en el qual es desprenia espontàniament.

Les mateixes virtuts protectores de la pedra escurçonera havia tingut tradicio-
nalment  contra la ràbia, el betzoar o “pedra bezoar”, que  és un càlcul que
podia trobar-se a l’estómac  d’alguns animals remugants, especialment de les
cabres. S’emprava directament sobre la ferida sospitosa, de la mateixa manera
que la “pedra escurçonera”. Es digué que el veterinari de Lleida, Josep Bar-
ril,  l’any 1795 havia aconseguit guarir  una mula mossegada per un gos rabiós.

El suposat èxit obtingut per aquest mitjans presumptament guaridors o protec-
tors de la ràbia, s’ha de creure que és degut a que molts dels gossos considerats
rabiosos, en realitat no ho eren.  Era suficient que un d’aquests animals anés
deambulant perdut, especialment si el seu aspecte era malaltís, perquè hom el
considerés rabiós i per tant perseguit fins a la mort.  És prou explícita la dita:
“Deu-li, que ràbie!.

El professor francès, doctor Portal (1742-1832) era de la mateixa opinió i a més
creia que moltes vegades s’havien preservat de la ràbia persones mossegades
per animals que veritablement la patien ja que altres que ho havien estat pel
mateix animal, havien mort de la malaltia. Aquesta circumstància no la trobava
convincent perquè era possible que la bèstia hagués pogut deixar el virus en la
roba de la persona mossegada o que hagués estat expulsat per la sang  emesa.
Havia vist com les grans mossegades eren menys perilloses que les petites.

Molts  altres van ser també els remeis emprats  per prevenir aquesta malaltia.
En primer lloc, l’àmplia cauterització de la ferida i el seu entorn. Altres mesures
tot i que absolutament ineficaces, van ser les sagnies, purgues, opi,
antiespasmòdics i algunes barreges d’herbes com: ruda, genciana, sàlvia, plan-
tatge, donzell, verbena, etc.

L’eminent botànic valencià, Antoni Cavanilles (1745-1804), que descobrí gran
nombre de noves plantes, les quals descriu en les seves obres més importants
“Icones est descriptiones plantarum, quae aut sponte in Hispania crescunt,
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aut in hortis hospitantur”  i “Anales de Historia Natural” , publicades entre
els anys 1791 i 1805, descriu com a tractament de la ràbia les friccions mercu-
rials, les compreses d’àlcali volàtil  (amoníac), la cauterització de la ferida i la
serradura del teix (“Taxus baccata”) barrejat amb farina, emprat tant com a
emplastre o pa comestible,  la mel en la qual prèviament s’havia  introduït de viu
en viu,  coleòpters del gènere meloe groscarabeus i meloe malai, i els
“vexigatoris” aplicats sobre la ferida.

Descriu també els bons efectes del card panical (Erygium campestre), que ja
havia experimentat amb molts bons resultats com a tractament en les picades
d’escurçó.4

Aconsella també l’ús de la mescla de quatre plantes, a saber,  Alissum spinosum
(bufalaga vera o botja blanca), Melissa fructicosa (herba gatera), Echium
vulgare (viborera comú o llengua de bou) i Erygium campestre (card panical),
en quantitats de pols de cadascuna d’1 escrúpol, administrat matí i tarda, durant
9 dies, en un un vaset de vi.

En la seva obra “Icones”  en tractar la planta anomenada Nepeta mariolia,
diu que és el poliol blanc i afirma: “És altra de les plantes que un cop desse-
cades i reduïdes a pols, constitueixen un excel·lent remei profilàctic con-
tra les mossegades del gos rabiós”.

Per la seva part, el professor d’Entomologia del Col·legi de França Guerin-
Meneville (Tolon 1799-Paris 1874), emprà, segons ell amb molt èxit, com anti-
ràbic tant en persones com en animals, pols dels coleòpters Cetonia dorada  o
Cetonia aureata, que es crien sobre les roses. El seu ús determina un somni
profund i letàrgic que pot perllongar-se durant vàries hores.

Els monjos de Salamina (Xipre), empraven, també segons ells amb òptims re-
sultats, una barreja de pols de  Cynanchum erectum i de Mylabris variabilis,
dissolts en un vehicle diaforètic durant dos mesos, rentant a la vegada la ferida
amb aigua tèbia, aplicant-hi després qualsevol ungüent irritant.

El mes de març de 1800, el professor de Medicina de Paris, doctor Peletan,
confessava que si bé la Medicina no disposava de cap remei guaridor de la
ràbia, sí que els tenia molts segurs per prevenir-la, sempre i quan fossin aplicats
amb la màxima urgència.
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Concedia la major importància a assegurar-se de l’estat dels animals que ha-
guessin mossegat, per prendre o no les precaucions necessàries a les persones
atacades. Esmenta el cas d’una noia que li va aparèixer la malaltia després de
seixanta dies d’haver estat atacada, assegurant que si hagués estat sotmesa a
l’oportú tractament preventiu, hagués pogut salvar-se.

Aquest tractament consistiria en, de la forma més immediata possible, rentar la
ferida successives vegades amb aigua tèbia. El segon i més eficaç mitjà que a
més, seria efectiu fins i tot passades vint-i-quatre hores de la lesió, seria el de
cauteritzar profundament la ferida amb un ferro roent, minimitzant el sofriment
que ocasionaria si es comparava amb el que produiria la malaltia, en el cas de
no evitar-la.

El professor Portal de París, coincidia amb la idea que la cauterització de la
ferida, malgrat el rebuig que a hom li produïa  per la seva violència, era el més
efectiu per prevenir la ràbia, tractament ja descrit per Galè.

El 1813, al cirurgià Marochetti de Moscou se li encarregà a Ucraïna el tracta-
ment de 15 malalts que havien estats mossegats per un gos rabiós. Un consell
d’ancians de la localitat li sol·licità que fos un veí que tenia gran anomenada en
el guariment de la ràbia, aconseguida durant molts anys de pràctica, que fos qui
s’encarregués del tractament, sol·licitud que en Marochetti acceptà amb la
condició que a un dels components d’aquell grup, se li apliqués el procediment
aleshores en ús.

El  tractament que posava en pràctica aquell veí, consistia en glopejar una
cocció de flors de ginesta (Spartium junceum). D’aquesta manera s’aconse-
guia que el virus de la malaltia s’acumulés en uns granets que es formarien a la
base de la llengua i que a mesura que anaven apareixent, l’home els anava
cauteritzant amb una agulla roent.

El resultat va ser que tots els tractats amb aquest procediment van lliurar-se de
la malaltia i paradoxalment, l’únic que havia estat sotmès al tractament tradici-
onal, morí de ràbia.

Cinc anys després, a la localitat de Podolla, Marochetti tingué ocasió de repetir
aquella pràctica a vint-i-sis persones mossegades també per un gos hidrofòbic,
amb el mateix èxit de l’experiència anterior.
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El cirurgià Josep Antoni  Capdevila i Alvià, que va ser professor del Reial
Col·legi de Cirurgia de Barcelona a les darreries del segle XVIII,  publicà el
1787  l’obra, “ Manual para el modo de tratar las heridas hechas por
mordeduras de animales rabiosos”, en la qual assegurava que és el mercuri
(en qualsevol de les seves formes) i  tant per via oral com tòpica, el millor remei
profilàctic contra la ràbia.

Ja un any abans, el 18 de febrer de 1786, el Capità General del Principat de
Catalunya, recomanava en un edicte, que quan una persona fos mossegada per
un animal rabiós, se li administrés amb la major urgència, puncions mercurials
com a remei més segur per evitar la malaltia.5

Van ser també molts els metges de prestigi, que van recomanar el mercuri com
el remei més eficient per prevenir i fins i tot curar-la.  Martí  Ferreras, metge de
l’Hospital Reial de Prevenció de Badalona, el 1797 publicà l’obra, “Reflexio-
nes sobre la curación de la hidrofobia”.

És curiosa l’opinió del doctor Renens de la localitat de Buonaparte, l’any 1800, en
assegurar que la ràbia ja establerta, es podia guarir  amb el seu mètode, consistent
en sotmetre el malalt a l’acció del monòxid de carboni emès per un fogó de carbó en
una habitació tancada. S’aconseguiria així produir en el malalt l’estat d’inconscièn-
cia previ a la mort que li evitaria el pànic lògic a una malaltia tan greu i la possibilitat
de poder subministrar-li els líquids que la hidrofòbia com a tal  li produïa.

El doctor Samuel Hahneman, fundador de l’homeopatia, l’any1803, descriu el
seu remei pel tractament de la hidrofòbia en la publicació “Reichsanzeiger”.

Pel seu dramàtic pronòstic, el poble no podia deixar d’invocar la protecció divi-
na per protegir-se d’una malaltia tan temuda.

Són dues les principals i més arrelades advocacions de les terres lleidatanes
amb tradició guaridora de la ràbia. La primera i la  més invocada  és la de sant
Pere d’Aransís, a la Conca de Tremp, coneguda vulgarment com sant Pere de
les Claus i que ha estat des de molt antic, lloc de pelegrinatge per aquelles
persones i fins i tot bèsties mossegades per un animal presumptament rabiós.

Pocs eren els qui, atacats per animals sospitosos, no fossin portats, per llunyana
que fos la seva residència, a aquest venerat santuari.
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Com a exemple de la fe que hom tenia a les virtuts protectores de sant Pere
d’Aransís, una veïna del poble d’Alberola, de la comarca de la Noguera, expli-
cava que a la dècada dels anys 30, quan ella tenia 8 anys, li va mossegar un gat
considerat rabiós pel seu estrany comportament. Traslladada a Lleida, se li
aplicà la vacuna corresponent, però malgrat això, els pares no dubtaren dur-la
al santuari de sant Pere ja que consideraven més segura la seva intercessió
protectora que la de la mateixa vacuna.

 A Aransís, el pelegrí,  després de ser exorcitzat pel rector de la parròquia amb
la invocació de “Sancti Petri, ora pro nobis”,  repetit tres vegades, era invitat
a adorar  les dues claus que, lligades a l’extrem d’un llarg cordó, pengen de la
imatge del sant. A la vegada, li era també lliurada sal beneïda que hom s’empor-
tava a casa per tal de salar els aliments durant els dies següents.

Quan els afectats eren alguna cavalleria o un ramat de xais que havien estat
atacats per algun llop o gos salvatge, se’ls feia passar per davant del portal de
l’església i un a un se’ls tocava l’esquena amb la clau de ferro de la porta.

Aquest centre de pelegrinatge creiem que ha de ser d’origen molt antic. L’ús
de la sal beneïda i de les claus (ferro), són vestigis d’hàbits molt primitius. A
Aransís aparegueren uns bronzes prehistòrics i era punt de pas del camí que de
la romana Aeso, actual Isona, conduïa al Segre pels pobles de Meià i Artesa.6

Una altra advocació eminentment protectora i venerada, ha estat la de santa
Quitèria. Especialment visitada per persones mossegades per gossos, ha estat
la capella que la santa té a l’església parroquial de Corbins. El 22 de maig, dia
de la seva festa, es reparteixen encara actualment, uns panets beneïts entre els
assistents, considerats com a dotats de virtuts miraculoses per evitar l’aparició
de la malaltia.  Linyola, Castelló de Farfanya i Viella, entre altres pobles, ren-
deixen també culte a santa Quitèria.

A la Roca del Vallès, on segons la tradició va morir santa Quitèria a mans del
seu pare i germans, enfurismats perquè volia abraçar la religió cristiana, se li
erigí una capella, vora la qual  brolla una font d’aigües amb virtuts remeieres
per protegir els qui havien estat mossegats per un gos rabiós.

Relacionat amb la santa, existeix la planta anomenada herba de santa Quitèria
o botja blanca (Mercurialis Tormentosa), la qual administrada en forma de
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decocció als animals que havien estat mossegats per  un gos rabiós, antigament
s’assegurava que era un remei infal·lible per prevenir la malaltia.

Entre els molts casos que demostren la temença que el poble tenia  a sofrir el
seu contagi , citarem el  d’un home de Banyoles que fou trobat mort a la presó
de Lleida, el 21 de juliol de 1447. Presents les autoritats per aclarir la causa
d’aquella mort, el carceller i altres empresonats declararen que  havia mort de
“mal de ràbia” i per trobar-se en un estat molt agressiu es van veure obligats
a encadenar-lo fortament i posar-li grillons, per evitar sofrir els seus atacs pel
perill que, per tractar-se d’un home rabiós, suposaria. Quan, “li portaven aygua
que begués, cridava tant grans crits com del cos li podien exir”.  Ningú va
ser capaç d’atansar-se-li per donar-li pa i aigua i acabà morint entre grans
sofriments.7

La que va ser veïna de Cervià, na Teresa Germà, nascuda l’any 1889, ens
explicà que la seva àvia li havia dit manta vegades que en certa ocasió, un veí
del poble al qual havia mossegat un gos, va emmalaltir de ràbia. El veïnat, per
evitar ser agredit per aquell pobre malalt i per tant contagiat, el va cloure en una
sitja molt fonda de la qual li seria impossible sortir-ne pels seus propis mitjans.
Amb l’esperança que pogués guarir d’aquella malaltia, li tiraven coralets amb
l’esperança que una  “ràbia (la dels coralets coents) matés l’altra”.

L’abril de 1830 el Capità General de Catalunya, que a la vegada era president
de la Junta Superior de Sanitat del Principat, s’adreçà als corregidors catalans
davant la circumstància d’haver-se presentat  diversos casos de ràbia i atenent
les recomanacions de la Reial Acadèmia de Medicina de la ciutat, els remetia
circulars perquè es distribuís entre els ajuntaments i justícies dels pobles del seu
corregiment  perquè les fessin públiques i a la vegada complir les seves dispo-
sicions.

Les autoritats havien de tenir cura  de la salubritat de les poblacions,  amb
l’obligació de mantenir-les netes i lliures de femers, que haurien d’estar en llocs
que no afectessin la salut pública. S’hauria d’evitar així mateix, les aigües es-
tancades,  que des de sempre han estat considerades extremadament perilloses
des del punt de vista sanitari.

S’ordenà  emblanquinar les façanes de les cases per a contribuir a una millora
no solament estètica sinó de salut pública.
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Ordenava limitar el nombre de gossos, evitant que augmentessin excessiva-
ment, el seu abandonament i l’obligació de portar morrió i collar amb el nom del
seu amo.

L’estiu de 1863 va ser a Lleida extremadament calorós. Creient que la calor i la
set eren dues de les causes que afavorien l’aparició de la ràbia als gossos, les
autoritats, per pal·liar en lo possible els seus perniciosos efectes, obligaren als
sabaters de vell, deixar a la porta del seu establiment,  els recipients on adoba-
ven les pells, ben plens d’aigua,  perquè els animals poguessin beure. La matei-
xa mesura de deixar recipients amb aigua al carrer, es va donar als mestres
d’obra.

El mateix es va fer l’any 1885, en aquest cas degut al fet d’haver aparegut
gossos hidrofòbics.

Amb la intenció de destruir el virus i com a mesura profilàctica, les autoritats
ordenaren que ningú gosés recollir cap gos mort del carrer. Ho faria l’ajunta-
ment, per soterrar-lo en un clot ben fondo, colgat de calç primer i després, de
terra.

Ja el 31 de maig de 1870, el governador s’adreçà a l’alcalde de la ciutat, preve-
nint-lo  que un gos hidrofòbic deambulava sol per la ciutat i que ja havia mosse-
gat un nen de 4 anys i altres gossos. Considerant l’alt risc que el fet represen-
tava pels ciutadans, l’instava a que fes públic un ban notificant el fet als veïns,
comminant-los a que davant qualsevol símptoma de malaltia dels seus gossos,
no dubtessin en sacrificar-los d’immediat. Per la seva part, els empleats muni-
cipals farien el mateix amb tots els que trobessin vagant pels carrers.

El fet despertà l’alarma entre els ciutadans, les queixes dels quals no deixaven
d’arribar a l’ajuntament, anunciant la presència de gossos aparentment rabio-
sos  deambulant   pels carrers, que a la vegada mossegaven a altres que s’ana-
ven trobant. No hi ha dubte que l’exageració d’aquestes denúncies era deguda
al pànic que havia provocat la notícia.

Finalment, va ser Louis Pasteur qui, després de les seves experiències amb
medul·les de conills morts de ràbia, descobrí que al deixar-les dessecar, deixa-
ven de ser virulentes i que al injectar-les a gossos sans, quedaven immunitzats
contra la malaltia.
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El 3 de juliol  de 1885  es presentaren al laboratori del doctor Pasteur,  el nen
Joseph Meister, de 9 anys i la seva mare, que havien estat mossegats per un
gos rabiós dos dies abans.

El mateix dia se celebrava la sessió a l’Acadèmia de Ciències de París i allí
foren presentats i examinats pel doctor Vulpian, professor de l’Escola de Medi-
cina, el qual al veure la importància de les ferides del nen, sentencià que la seva
curació era del tot impossible i la seva mort, inevitable.

La disjuntiva en que es trobà Pasteur estava entre el seu desig d’intentar salvar
la vida del nen o  el considerar l’opinió de tant il·lustre figura de la Medicina i
abstenir-se. Si optava per la primera i no tenia èxit, el seu mètode restaria del
tot desacreditat però si el nen no emmalaltia, no solament salvaria la seva vida
sinó que tothom acceptaria que la prevenció de la ràbia era possible.

L’experiència va ser un èxit i el jove Meister no emmalaltí. Malgrat aquest
òptim resultat, Pasteur hagué de sofrir violentes campanyes de desprestigi del
seu mètode. No obstant això i com no podia ser d’altra manera, el seu descobri-
ment acabà imposant-se.

Fins el 31 d’octubre de 1886,  anaren a vacunar-se a París, 2.490 persones
procedents  de divuit països diferents, entre elles, 107 d’espanyols.8

El 1886, l’ajuntament de Barcelona prengué l’acord d’establir un Institut pel
tractament de la ràbia, que al fer-se realitat, es convertí en el primer centre  que
amb aquesta finalitat es creà a Espanya.

Va ser determinant l’impuls al projecte dut a terme pel catedràtic d’Higiene de
la Facultat de Medicina de Barcelona, doctor Rafael Rodríguez Méndez (Gra-
nada 1845-Barcelona 1919).

Com a director d’aquest centre, el Laboratori Microbiològic Municipal, va ser
nomenat el doctor Jaume Ferran9 , considerada la persona més capacitada pel
càrrec. El laboratori inicià  les vacunacions antiràbiques el 17 de maig de 1887.
El doctor Ferran aconseguí simplificar el mètode Pasteur de vacunació.

A Lleida, l’any 1902,  s’incrementà significativament  el nombre de morts de
ràbia. Per aquest motiu, també ho va fer el de persones que hagueren de tras-
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lladar-se a Barcelona per a ser sotmeses al tractament profilàctic. L’alcalde
Romà Sol, extremà les mesures pertinents  per intentar reduir el perill dels
gossos vagabunds.

El maig de 1911, l’Ajuntament, per evitar les  importants despeses i inconveni-
ents que representava  el trasllat d’aquelles persones a Barcelona, va contrac-
tar amb el doctor Ferran, la compra de vacuna antiràbica, a la vegada que
adquiria l’instrumental necessari per a la pràctica de les inoculacions.

Múltiples van ser les disposicions oficials que s’anaven prenent  per evitar la
propagació del virus, especialment quan en una zona determinada augmentava
significativament el nombre de casos.

A la Gaceta de Madrid de 6 de juny de 1915, apareix publicat el R. D. sobre
epizoòties, el capítol XVIII del qual fa referència a la ràbia.

En aquest s’establia que quan en una població es confirmés un cas de “ràbia
canina” el governador civil declararia, aquella, en estat d’infecció, estat que no
seria llevat fins que haguessin passat quatre mesos sense que s’hagués produït
cap nou cas.

El Decret prohibia la circulació de gossos indocumentats i sense el correspo-
nent morrió. Els que ho fessin serien sacrificats. També ho seria, tot animal
rabiós fos quina fos la seva espècie, així com els gossos, gats i porcs mossegats
per ell. De tractar-se d’un animal herbívor, seria segrestat durant tres mesos, a
no ser que el seu amo preferís  aplicar-li el corresponent tractament antiràbic,
supòsit en el qual, solament ho serien durant un mes, a partir d’haver estat
finalitzat el tractament.

El 1917 se signà una R.O.  obligant els amos dels gossos a sufragar totes les
despeses que ocasionés el tractament profilàctic aplicat als qui haguessin so-
fert l’atac dels seus animals.

Lleida, que havia vingut patint casos  esporàdics de ràbia, es va veure particu-
larment afectada durant els anys 1919 i 1920.  El 1919, solament al mes de
maig, 15 persones van ser mossegades per gossos considerats rabiosos, degut
a que el veïnat no complia les regles establertes, obligant  l’alcalde, doctor
Humbert Torres, a adquirir més vacuna antiràbica al Laboratori Microbiològic
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Municipal de Barcelona i a la vegada, obtenir del governador, l’autorització per
eliminar gossos.  Un nen morí tot i  haver estat vacunat.  Durant el mes de juny,
els gossos van continuar propagant el virus, malgrat que l’estricnina municipal
n’havia eliminat molts.

Durant el juliol i agost, no hi hagué cap cas de ràbia a la capital però sí pels
pobles propers. L’agost de 1919 el terme municipal de Lleida havia estat decla-
rat com un “perímetre infecciós”. Sí que n’hi va haver un cas el mes d’octubre.
Va ser el d’una dona mossegada per un gat. Es demanà a l’Ajuntament que
eliminés tots els gossos i gats vagabunds. L’any 1920, la incidència de casos es
va incrementar cada mes. Una de les víctimes  va ser un metge de Fraga.

Entre el personal de la sanitat pública, l’animadversió als gossos com a princi-
pals transmissors de la malaltia era ben patent. S’instà l’Ajuntament que pren-
gués mesures per a eliminar tots aquells que vaguessin pels carrers. Com que
malgrat la seva actuació amb l’emmetzinament amb estricnina no era suficient,
s’instà els particulars que pel procediment que els hi fos possible, (trets de
pistola, escopeta, garrotades, verins etc.) eliminessin tots aquells que anessin
pels carrers sense l’obligatori morrió.

L’alarma anava creixent entre la població. Al Butlletí del Col·legi de Metges del
mes de juny es diu que: “ la ràbia segueix causant víctimes. Els afeccionats
a la raça canina continuen creient que és més interessant l’existència d’un
gos que la vida d’un ésser humà. I les autoritats segueixen consentint-ho”.

Malgrat les mesures encaminades a eradicar la malaltia i entre elles, com a
principal,  la persecució i eliminació de gossos vagabunds,  (amb el desagrada-
ble espectacle de veure la seva agonia, provocada per l’estricnina, en ple car-
rer Major) els casos de ràbia s’anaven repetint.

El Col·legi Oficial de Metges en el seu Butlletí d’agost de 1922 tornava a reite-
rar amb més insistència si cap, les seves manifestacions anteriors: “Pot asse-
gurar-se que els gossos són els amos de la ciutat. Qualsevol carrer i a
determinades hores, no s’hi pot transitar sense el seu consentiment. Els
metges, que en compliment de la seva sagrada missió, transiten tots els
dies per tots els carrers, estrany és el dia que no tinguin que lamentar
algun contratemps desagradable. Amb massa freqüència que gustosament
traslladem al Senyor Alcalde.
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No s’ha d’oblidar el perill de la ràbia, malaltia terrible i quasi endèmica a Lleida.
És una vergonya i un seriós perill, el gran nombre de gossos solts i sense morrió,
pels nostres carrers. A Constantinopla, tindria una explicació, perquè la raça
canina mereix allí un respecte tradicional i quasi religiós, però aquí, no.

Per a remeiar el mal, vencent la natural repugnància, s’imposa el dar la bola
amb abundància i amb les degudes precaucions. “Esperem poder aplaudir, en
els nostres pròxims números, al jove alcalde, doctor Estadella”.10

Opinions més assenyades foren les dels que aconsellaren que la mesura a prendre
era la de vacunar-los obligatòriament  tal com es venia fent en altres països
amb molts bons resultats.

Declarada oficialment l’epidèmia de ràbia a la ciutat i comarca,   al mes d’oc-
tubre, la classe mèdica reiterà a l’alcalde la seva petició perquè adoptés totes
les mesures necessàries per evitar la propagació de la malaltia ja que de vega-
des, alguns transeünts havien estat atacats per gossos rabiosos. Només en un
dia, el Dispensari Municipal va haver de vacunar més de 10 persones i malgrat
això, tos els anys moria a la ciutat, alguna persona de ràbia.

L’Institut Veterinari de Suerovacunació de Barcelona,  acabà aplicant el mèto-
de del japonès  Umeno (assajat l’octubre de 1918), consistent en una sola injec-
ció hipodèrmica de 6 cm3 de dilució de vacuna per cada 15 kg. de pes de
l’animal. S’aplicava tant de manera preventiva com  curativa.

L’any 1930, Lleida va patir un altre increment  dels casos de ràbia, motiu pel
qual el governador civil, com a única mesura, repetí l’ordre d’exterminar tots
els gossos que no anessin acompanyats del seu amo i amb l’obligatori morrió.
L’ordre no fou efectiva i el juny de 1931 va ser altra vegada oficialment decla-
rada l’existència de la “ràbia canina” al terme municipal de Lleida i pobles
veïns.

El mes d’agost, la premsa local censurava les mesures preses contra els gossos
per l’alcalde, doctor Estadella, considerant que eren del tot excessives.

Els casos de ràbia no cessaven i el mes de gener de 1932, la guàrdia urbana va
procedir a matar 24 gossos i 6 gats que eren en observació. Les persones que
havien estat mossegades per animals sospitosos, van ser sotmeses a l’oportú
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tractament antiràbic. En aquella època, era el doctor Cava Pintó, l’encarregat
de dur a terme les vacunacions. El febrer del mateix any va ser declarada
oficialment l’existència de ràbia al terme municipal de Guissona i al maig, a
Albatàrrec, Aitona, Ivars d’Urgell,  la Fuliola i altra vegada, a Lleida.

El mes d’agost van ser mossegats per un gos rabiós el metge Ramon Bordalba
i el fill de l’oftalmòleg, doctor Pujades que, naturalment  hagueren de ser vacu-
nats.

Finalment, el 16 d’agost de 1933, un ban del batlle A. Vives, posà fi a les poc
eficaces mesures que sobre prevenció de la ràbia es venien aplicant a la ciutat,
regulant la possessió de gossos:

“La persistencia de casos ben recents de persones atacades per gossos,
justifica una actuació ràpida i eficient en aquest problema tan important
de salut col·lectiva, i al ferm propòsit d’evitar-ne la seva repetició per
l’imminent perill que comporta un accident d’aquesta naturalesa, sobre-
tot en èpoques de fortes calors, encamina aquesta Alcaldia el seu desvet-
llament, per a quina tasca espera trobar la col·laboració cívica de tots els
ciutadans, majorment dels propietaris de gossos si volen que els animals
que els interessen no siguin víctimes del gos vagabund, sembrador del
flagell de la ràbia.

Atesa, doncs, la suma transcendència d’aquest aspecte sanitari al que cal
aportar-hi el màxim interès i ajut pel bé col·lectiu, fa avinent:

Primer: Passats deu dies de la publicació del present Ban, a les oficines
municipals (Negociat de Governació), s’anirà a la confecció d’un Cens
de gossos, on deuran acudir tots els qui en tinguin.

Segon: la tinença d’un o mats gossos comporta indefectiblement la pos-
sessió de la respectiva llicència, que a tal objecte s’expedirà al Laborato-
ri Municipal, procedint-se tot seguit a la seva vacunació.

Tercer: Obtingut el permís o llicència que cal, hom es presentarà a les
oficines municipals indicades en el primer extrem per al lliurament de la
xapa corresponent.
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Quart: Passat el període voluntari  de vacunació gratuïta, que es fixa en
quinze dies, no serà permesa la circulació de cap gos sense morrió, en
quin cas serà occit, llevat d’aquells que duguin xapa reglamentària, als
quals els serà imposada una penyora d’un mínim de deu pessetes.

Cinquè: Anualment, i en el temps que oportunament s’assenyalarà als
posseïdors de llicència, deuran renovar-la pel mateix procediment.

Ço que faig públic per a general coneixement.

Lleida, 16 d’agost, 1933. El Batlle, A. Vives.”

Encara l’any 1946, es produí al poble de Soses,  el polèmic cas de  la mort de
ràbia d’un pastor que s’havia infectat al curar les ferides del seu gos d’atura, el
qual  havia estat mossegat per un altre de rabiós. Es donà la circumstància que
el pastor tenia una petita ferida a la mà.

El fet que el gos atacant va ser sacrificat immediatament després de l’agressió,
impedí comprovar si veritablement patia o no la malaltia i per tant, el dubte
s’originà per aclarir si la mort per ràbia del pastor havia estat causada per una
possible fallida vacunal o provocada per la mateixa vacuna, obtinguda alesho-
res, de teixit nerviós de conills als quals prèviament se’ls hi havia inoculat i
posteriorment atenuat, el virus.

NOTES

1. El nucli central de la Lacetània corresponia a la comarca del Bages. S’estenia a part de l’Anoia,
del Solsonès i la Segarra.
2. Cid, F. Història de la Medicina a Catalunya. Ed. Taber, vol. I, pàg. 85.
3. AML. Índex de la Paeria. Acords de 1701.
4. L’Erygium campestre (card panical), es diu que al Pirineu (Boí) les rates paniqueres  quan són
mossegades per les serps, es freguen amb aquesta planta per evitar les conseqüències de la
mossegada. La rata paniquera és immune al virus de la ràbia.
5. Séculi Brillas, J. El tractament de la ràbia i el mercuri. Gimbernat,  UB, Seminari Pere Mata, vol.
X (1988) (**), pàgs. 308-309.
6. Camps Surroca, M- Camps Clemente, M. Santuaris lleidatans amb tradició mèdica, UB,
Facultat de Medicina, Seminari Pere Mata, Barcelona, 1981, pàg. 14.
7. Camps Clemente, M. Anàlisi dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la Baixa Edat
Mitjana, UB, Facultat de Medicina de Barcelona, Seminari Pere Mata, Barcelona, vol. I, pàg. 14.
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8. Corbella i Corbella, J. Repercussió a Catalunya de l’obra de Pasteur sobre la ràbia. Gimbernat,
UB,  Seminari Pere Mata, vol. XXVIII,  (1997) (**), pàgs. 157-164.
9. El 31 d’octubre de 1921, el doctor Ferran va donar la conferència inaugural del curs acadèmic del
Col·legi Oficial de Metges de Lleida
10. El Doctor Salustià Estadella i Arnó va néixer a Lleida l’any 1882. Llicenciat en Medicina per
la Universitat de Barcelona el juny de 1905, va exercir la seva professió a la ciutat de Lleida, ciutat
de la que va ser  Alcalde,  del 24 de març de 1922 al 2 de febrer de 1923 i  del 15 d’abril de 1931
(al proclamar-se la 2ª República) al 25 de setembre de 1932. Va morir l’any 1937.
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LA FARMÀCIA SALA DEL MERCAT DE CARDONA

Maria SALA i ARNAU. Falcultat Farmàcia
Andreu GALERA i PEDROSA. Arxiu Històric de Cardona
Anna Maria CARMONA i CORNET. Facultat Farmàcia

1.- Aspectes històrico-sanitaris de la vila de Cardona

De la mateixa manera que a la resta de nuclis urbans del Principat, el segle
XIII, significà per a la vila del castell de Cardona un temps de canvi, experi-
mentant un important creixement demogràfic, urbanístic i econòmic que alhora
es va traduir en el desenvolupament social dels seus habitants i de les instituci-
ons de govern comunals. A partir de la nova realitat urbana, hom distingirà dins
el terme del castell de Cardona als habitants de la vila (ville castri Cardone o
ville Cardone) dels habitants del seu terme o veïnat pròpiament dit (termini
castri Cardone o vicinatus Cardone). Mentre que els primers eren cavallers
al servei dels vescomtes o homes d’ofici; els del veïnat eren els habitants dels
masos que es trobaven repartits al llarg i ample del territori que conformava el
terme.

Això mateix va tenir la seva traducció a nivell institucional i administratiu. En
aquest sentit, l’any 1296, el vescomte Ramon Folc VI (1276-1320) atorgava als
habitants de la vila i terme del castell el privilegi de poder triar consellers entre
ells, donant-se així forma al sistema de govern comunal que va regir a la vila i
terme fins a la segona meitat del segle XVI: la universitat de la vila integrada per
un consell de prohoms amb caràcter legislatiu-consultiu i per quatre cònsols
amb caràcter executiu, i la universitat del terme o veïnat formada per un consell
obert que l’integraven tots el habitants del terme i per quatre cònsols també.

La transformació experimentada per la vila encara es faria més latent en els
dos primers decennis del segle XIV, quan el vescomte Ramon Folc VI va vincu-
lar definitivament al títol vescomtal els amplis dominis territorials que la seva
nissaga havia aconseguit reunir, de tal manera que ni ells ni els seus successors

Gimbernat, 2006 (**), 46, 81-100
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els podrien vendre o alienar, fent-se així realitat el vescomtat de Cardona, com-
tat a partir de l’any 1375 i ducat a partir de l’any 1491. Aquesta unió va signifi-
car que el castell de Cardona i la seva vila esdevenien, el primer en el centre
polític, administratiu i judicial d’un dels senyorius jurisdiccionals més importants
del Principat, i la segona, juntament amb Sant Llorenç de Morunys, Solsona i
Torà, en seu d’una de les quatre batllies o demarcacions que dividien el territori
del vescomtat.

En el cas de la vila de Cardona,  aquesta es convertia, de fet ja ho seria des de
molt abans com a mercat, en centre administratiu i judicial d’una àmplia man-
comunitat de termes castrals i parroquials.

Fou en aquest context que la classe dirigent i la oligarquia municipal van desen-
volupar una nova mentalitat, on la conservació de la salut pública era un impor-
tant element d’equilibri social; molt diferent de l’existent en segles anteriors on
els problemes sanitaris s’entenien com una qüestió personal a resoldre per l’in-
dividu.

Per atendre aquesta nova necessitat social, els poders públics, sobretot els lo-
cals, van establir, entre els segles XIII i XIV, les bases d’una veritable assistència
sanitària, entenent-se aquesta com un servei més de la comunitat. Segons aques-
ta nova mentalitat, els hospitals havien de ser el medi per disminuir el patiment
dels malalts, per minorar la pobresa i eradicar la mendicitat, alhora que per a
mantenir l’ordre públic. La culminació d’aquest procés de canvi arribaria amb
l’associació dels professionals de la medicina, metges i cirurgians, amb les ins-
titucions hospitalàries, fet constatable sobretot a partir del segle XV1 .

Malgrat que en els seus inicis els hospitals foren institucions religioses, com és
el cas de Cardona, a tot el llarg del segle XIII, van experimentar un procés de
secularització fruit de les noves fundacions ordenades pels rics prohoms, ten-
dència aquesta que s’afirmaria a partir del segle següent amb la intervenció
dels poders comunals o municipals. Paral·lelament, la vella medicina monàstica
va estar substituïda per la ciència mèdica escolàstica que s’impartia des de les
Universitats i els Estudis Generals.

La universitat de Cardona manifestaria la seva  preocupació vers la salut públi-
ca no tan sols en relació amb l’antic hospital de l’almoina canonical, ampliat
entre els anys 1348-1352, sinó també en cercar i contractar professionals de la
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medicina qualificats com ara metges, cirurgians o barbers per a que, durant un
nombre determinat d’anys i a canvi d’una paga anual, exercissin les seves
respectives disciplines entre els vilatans i habitants del terme.

L’any 1331, trobem esmentat al mestre Nicolau, el qual és designat com a
metge de Cardona (magister Nicholay, medicus Cardone). Per tant, la vila
comptava ja amb un metge propi en el sistema de governació comunal. Resta
poca documentació en la qual els diferents clavaris i escrivans de la universitat
van enregistrar-hi els acords establerts entre els cònsols i els professionals de
la medicina que optaven per practicar els seus coneixements a Cardona. Tot i
la desaparició de la documentació de la universitat, la informació sobre diversos
contractes permeten, si més no, conèixer a grans trets en quines condicions es
va portar a terme l’assistència mèdico-sanitària en la vila en el decurs de la
segona meitat del segle XIV i tot el XV.

Veiem tot seguit quins foren aquells professionals, els seus noms, la seva titula-
ció, el període de duració del contracte i el pagament que rebien cada any per
l’exercici dels seus coneixements:

Metges:

1. Ramon de Banyeres, físic (phisico). El 3 de juliol de 1375, els cònsols
Pere de Vinyoles i Ramon Olivó reconeixien que el clavari Guillem des Corp
havia pagat al mestre Ramon de Banyeres 220 sous2  per raó del seu ofici. El
seu contracte amb la universitat va estar cancel·lat pocs dies després, el 17 de
juliol de dit any 1375.

2. Berenguer Zabater, físic procedent de Cervera. Va ser contractat el 19
d’agost de 1375 pel període de dos anys (1375-1377) i un salari de 400 sous
anuals.

3. Berenguer Amat, físic de Cardona. L’1 de març de 1377, reconeixia que el
clavari l’havia pagat 200 sous pels serveis que havia fet i devia encara fer en la
vila.

4. Momet Maymó, jueu originari de Perpinyà i físic. Va ser contractat el 13 de
juliol de 1378 per un any (1378-1379) i un salari de 600 sous.
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5. Perfeyt de Vilafort, jueu procedent de Solsona i físic. Va ser contractat el
21 de setembre de 1379 per l’espai de dos anys (1379-1381) i un salari de 500
sous.

6. Bendat Astruch, jueu provinent de Perpinyà i físic. Va ser contractat el 21
de maig de 1381, per un any (1381-1382) i amb un salari de 500 sous anuals.

7. Perfeyt de Vilafort, jueu de Solsona i físic. Contractat el 12 de novembre de
1382, perllongant-se per l’espai dos anys (1381-1383) i amb un salari de 500
sous anuals.

8. Arnau de Vinyes, metge en medicina (medicum in medicina).Va ser con-
tractat, amb data del 31 de desembre de 1414, durant un any i a canvi del
pagament de 25 florins. Tanmateix ja exerciria com a metge de la vila des de
molt abans, per allà el 1399 com a mestre en arts i batxiller en medicina (magister
in artibus et bacallarius in medicina).

9. Arnau de Vinyes, físic de Cardona. Contractat l’1 de gener de 1419 per un
any i el sou de 35 florins d’or. Posteriorment, amb data del 31 desembre d’aquell
any, els cònsols de la universitat reconeixien que per Sant Miquel de setembre
havien contractat novament al mestre Arnau, però aquesta vegada per tres
anys (1419-1422) i amb el mateix sou.
I novament renovat el 3 de gener de 1422 per l’espai de tres anys (1422-1425)
i el salari de 35 florins d’or anuals.

En els anys següents se’l va re-contractant periòdicament:
- l’1 de gener de 1429 per l’espai d’un any (1429-1430) i el sou de
35 florins.
- l’1 de gener de 1430 per un any (1430-1431) i el salari de 35
florins.
- l’1 de gener de 1432 per un any (1432-1433) i el sou de 35
florins.
- el 4 de març de 1433 per un any (1433-1434) i el salari de 35
florins.

10. Francesc Jaume, metge (medicum). Va ser contractat el 10 de febrer de
1438 per un any (1438-1439) i el sou de 30 florins.
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11. Francesc Jaume, metge i aleshores resident a Manresa (medicus quod
nunch habitans in civitate Minorise). Contractat el 27 d’agost de 1439 pel
període de tres anys (1439-1442) i el salari de 30 florins anuals.

12. Francesc Martí, graduat batxiller en arts i en medicina (gradano batxeler
en arts he en medecina). Va ser contractat l’11 d’abril de 1443, si bé seria
vàlid a partir de l’1 de maig, per només mig any i el sou de 25 florins. El 19
d’octubre de 1444 seria novament contractat per un any (1444-1445) i el salari
de 36 florins.

13. Guillem Mescarell, batxiller en medicina (bachallarium in medicina).
Va ser contractat el 29 de maig de 1457, si bé  seria vàlid a partir de l’1 de juny,
per un any (1457-1458) i el sou de 33 florins.

14. Gabriel Saurí, batxiller en medicina. Va ser contractat l’11 d’abril de 1458
per un any (1458-1459) i el salari de 33 florins.

15. Martí Joan Fontanils, cirurgià i llicenciat en medicina (cirurgicum et
licenciatum in medecina). Va ser contractat el 15 de setembre de 1458 per un
any (1458-1459) i el salari de 33 florins. Al 17 de juliol de 1459 se’l va tornar a
contractar per l’espai de quatre anys (1459-1463) i pel sou de 40 florins anuals.

16. Jaffuda Albala, jueu i metge (iudeum medicum). Va ser contractat el 22 de
desembre de 1459 (1459-1463), si bé ja havia començat l’1 d’octubre, pel perí-
ode de quatre anys i el salari de 44 florins anuals.

17. Jaffuda Albala, metge. Contractat el 15 de març de l’any 1473 per un any
(1473-1474) i el sou de 25 florins.

Cirurgians:

1. Guillem d’Oliveres, cirurgià de la vila de Cardona (cirurgicus ville
Cardone). El documenten com a tal entre els anys 1373 i 1379, donat que cada
any el clavari de la vila li lliurava dues pagues de 100 sous cadascuna.

Barbers:
1. Francesc Oveller, barber de la vila de Cardona (barbitunsor ville
Cardone). Va ser contractat el 6 de juliol de 1373, per l’espai de dos anys
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(1373-1375) i un salari de 300 sous anual. El contracte va estar anul·lat amb
data del 25 de gener de 1375.

2. Francesc Oveller, barber de Cardona. Contractat el 13 de juny de 1375 per
només dos mesos i el salari de 110.

3. Francesc de Comabella, barber originari de Manresa. Va ser contractat el
27 d’octubre de 1375, per l’espai de dos anys (1375-1377) i un salari de 300
sous anuals.

4. Francesc Oveller, barber de Cardona. Contractat el 4 de maig de 1378, pel
període de dos anys (1377-1379) i un salari de 250 sous anuals. I renovat l’1 de
gener de 1380 per dos anys (1380-1383), amb el mateix salari.

5. Francesc Oveller, barber de Cardona. Contractat el 16 de desembre de
1382 per un any i un salari de 200 sous a pagar per Tots Sants.

Apotecaris:

1. Jaume Solà, apotecari de Solsona (apotecharius ville Celsone). El 8 de
gener de 1377, convenia amb els cònsols la seva residència en la vila de Cardona
per l’espai de cinc anys (1377-1382), on faria d’apotecari i tindria apotecaria. A
canvi, a la fi de cada any, rebria el pagament de 12 florins d’or.

La universitat i els seus cònsols garantien l’assistència mèdico-sanitària amb
els serveis dels professionals pertanyents a les dues branques principals en què
es dividia l’art de la medicina, això era, la física i la cirurgia. Per un costat,
trobem el físic o metge teòric que estudiava les malalties del cos, així com els
seus remeis; i per un altre, el cirurgià que curava els mals amb operacions.
Així mateix, els cònsols també es preocuparen per la branca menor de la cirur-
già, els barbers, els quals s’ocupaven de les sagnies i d’extreure les dents. Al
costat d’aquests també trobem a l’apotecari: la persona encarregada de prepa-
rar i vendre medicines, xarops, aigües, ungüents, cataplasmes, herbes i d’altres
productes.

Tal volta d’interès dels cònsols per cercar professionals de la medicina no era
gaire diferent del que manifestaren a l’hora de trobar menestrals d’altres oficis
com podien ser fusters o calderers. És a dir, es tractava que la universitat
atengués totes les necessitats de la comunitat contractant per això mateix els
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operaris d’aquells oficis que feien falta. Tanmateix, entre els professionals de la
medicina i els menestrals existiria una diferència qualitativa que es traduïa per-
fectament en els salaris pagats, així com en la valoració social que rebien.

Així mateix, es constata que, si a la segona meitat del segle XIV, la universitat
cercava físics, cirurgians, barbers i apotecaris, a partir del segle XV la seva
preocupació es va centrar exclusivament en la figura dels primers, deixant de
banda a la resta. Això, però, no vol dir que a la vila no es trobessin barbers ni
apotecaris: En el decurs de la primera meitat del segle XV, tenim força ben
documentat a l’apotecari Francesc Botxes, fill d’una il·lustre família de vilatans
que van servir als vescomtes. Igualment, durant aquests anys també trobem
com apotecari de la vila a Antoni Rotger. A la darreria del segle XV, documenten
a Joan Camp.

Entre els deures contractuals de físics, cirurgians, barbers i apotecaris, adquiria
especial importància, a més del propi exercici de la seva ciència, l’obligatorietat
de residir i habitar en la vila, no podent absentar-se d’aquesta sense el permís
previ dels cònsols. En el cas contrari, els cònsols prenien mesures tant contun-
dents com l’embargament de tots els béns de l’absent.

Durant el temps del contracte, els físics o metges restaven obligats a visitar als
malalts de vila i del terme, exercitant amb ells els seus coneixements de medi-
cina, alhora que cobrant per això un salari just i moderat als visitats. Com a
limitació, el físics no podien establir cap mena de societat o pacte amb els
apotecaris, mesura aquesta que pretenia evitar els fraus.

A tall de conclusions, podem dir que, a partir de la segona meitat del segle XIV,
amb el desenvolupament de les institucions de govern comunals, l’assistència
mèdico-sanitària va ser garantida mitjançant la contractació d’un metge, el qual
durant un determinat  període de temps havia de tenir cura dels malalts de la
vila i terme, guarint-los amb els seus coneixements.

Tanmateix, en cap dels contractes establerts per la universitat, s’esmenta la
obligació de visitar els malalts de l’hospital de pobres de l’Almoina de Sant
Vicenç. Malgrat els canvis esdevinguts en el si de la societat a l’hora d’atendre
els malalts i la seva malaltia, la professió mèdica i la seva pràctica no aconse-
guirien integrar-se definitivament del tot en les institucions hospitalàries fins
molts anys després. En aquest sentit, tot i la preocupació manifestada per la
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universitat sobre les condicions de l’hospital de l’Almoina, aquest continuà es-
sent encara per molt temps només un simple hospital de pobres. Aquesta situ-
ació es capgiraria quan, a la segona meitat del segle XVI, la universitat va iniciar
la construcció d’un nou hospital (l’actual residència de Sant Jaume) que havia
de substituir al vell hospital de la canònica. De l’aleshores ençà, l’exercici de la
medicina a la vila va estar vinculat a l’existència d’aquest hospital i  a diverses
famílies, algunes d’elles veritables nissagues de doctors en medicina.

Pel que fa als apotecaris, la vila comptà sempre amb la presència de dos o tres,
nombre aquest que satisfeia les necessitats de la vila (amb una població entorn
als 1.000 habitants). Entre aquests trobarem a:

- Francesc Martínez, apotecari, fill de Miquel Martínez, notari de
la ciutat de Lleida
- Francesc Ferran, apotecari, casat amb Joana, i pare de dues
filles, Jerònima (casada amb Joan Assamort segons consta per
capítols signats el 17 de maig de 1562) i Marquesa (maridada amb
Joan Olzina segons consta per capítols signats el 25 de maig de
1579);
- Joan Assamort, apotecari, fill de Celdoni Assamort, mercader i
Tresorer General del ducat de Cardona, que es va maridar amb
Jerònima, filla de d’Antoni Pallarés.

Ja en el segle XVII, trobarem a Pau Coma i la seva apotecaria, situada en la
plaça del Mercat, en la que després fou Casa Flotats (actual número 12).
Al costat de Pau Coma, també trobarem a l’apotecari Joan Baptista Santgermà,
nat a Prats de Molló on havia exercit com a cirurgià, si bé que intrusament, i
resident a la vila de Cardona com a mínim des de l’any 1632 en que obtingué el
seu títol després d’haver passat l’examen en presència d’Alvar Antoni Bosser,
protometge, i dels apotecaris de Barcelona, Gaspar Silvestre i Josep Martí Miró.

Una bona font per a conèixer els apotecaris existents a la vila en el decurs del
darrer quart del segle XVII i la primera meitat del XVIII són les auditories de
comptes dels Administradors de l’Hospital de Sant Jaume en les quals trobem
els rebuts pels medicaments subministrats als malalts. A partir de la seva lectu-
ra, constatem els següents noms:

1692/? Ermenter Font, apotecari.
1712/1729 Francesc Ametller, apotecari.
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1721/? Joan Casals, apotecari.
1733/1748 Antoni Folch, apotecari.

Juntament amb aquests noms, també documentem als apotecaris Francesc Vidal
i Joan Olzina en el primer decenni del segle XVIII.

A més de la farmàcia objecte d’estudi aquí, en els decurs del segle XIX i al
començament del segle XX, la vila de Cardona comptava amb les següents
farmàcies:

1. Farmàcia Bofill: situada als baixos de la casa número 11 de la plaça de la
Fira, era propietat de Jacint Bofill Cortada i del seu fill Ramon Bofill i Caballer,
farmacèutic, esposat amb Raimunda Oms, continuant després obert a mans de
Jacint Bofill i Brujo.

2. Farmàcia de Ramon Casals i Sitjes: situada als baixos de la casa número
2 de la plaça de la Fira, era propietat del dit Ramon Casals, passant després a
mans de Rafael Font i Torralbas, natural de Sitges i llicenciat en Farmàcia, que,
l’any 1907, iniciava l’expedient administratiu per a l’obertura del local.

3. Farmàcia de Fernando Parés i Goncer: situada en la casa número 13 de
la plaça del Mercat, esdevindria a mans del Llicenciat Antoni Castellà i Ribó,
essent coneguda amb el nom de Farmàcia Castellà.

2.-Els Sala fusters i mestres d’obres:

Els orígens de la família Sala s’han de cercar en la primera meitat del segle XVII,
en la persona de Jacint Sala, d’ofici fuster, professió aquesta que continuaria el
seu fill, Antoni Sala, i el seu nét, Jacint Sala, si bé que aquest últim també es
designat per la documentació com a architector o mestre d’obres. Veiem a
continuació les dades que s’han pogut cercar sobre aquestes tres generacions
de Sala dedicats a la fusteria i a la construcció.

2.1.- Jacint Sala (doc. 1624~1652)
La primera referència és de l’any 1624, quan, el 20 d’octubre, Jacint comprava
de Miquel Olzina (prevere de la mateixa vila, que venia com a marmessor i
executor del testament de la difunta Joana Solera de Cardona) un troç de terra
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plantada de vinya que la difunta quan vivia, tenia i posseïa al terme de Cardona,
a la partida de Segalers pel preu de 30 sous.
Cinc anys després, tornem a trobar a Jacint comprant més terres al veïnat: El
15 de juliol de 1629, comprava de Francesc Bages, pintor de la dita vila, un troç
de terra, en part plantat de vinya i en part erm, situat al terme de la dita vila, a
la partida de Segalers, pel preu de 38 lliures.
La darrera referència a Jacint és de l’any 1652, en documents que parlen de
tractes comercials i on es menciona a Jacint Sala com el tutor i curador de Joan
Sala, paraire de panys de la vila de Cardona, fill i hereu universal del seu difunt
pare, Joan Sala.

2.2.- Antoni Sala (doc. 1686~1720)
Ens consta que Jacint Sala va tenir un fill de nom Antoni Sala i d’ofici també
fuster. La primera referència a Antoni és de l’any 1686, quan el trobem desig-
nat com a marmessor en el testament Josep Mercer, corder de la vila de Cardona,
ordenat l’1 de novembre, que a més a més l’anomenava curador i tutor de les
seves filles. Anys després, el 1693, Antoni i els altres administradors presenta-
ren els comptes de la seva tutoria davant el batlle de la vila.
El mateix any, el 3 d’abril de 1693, Antoni Sala, fuster; juntament amb Francesc
Thomasa i Ermenter Font, apotecari, eren designats adjunts dels mostassaf
pels cònsols i el batlle. Així mateix, ens consta que Antoni Sala va ser membre
del Consell de la universitat entre els anys 1707 i 1709, quan aquest va restar
integrat per mateixos membres a causa de la Guerra de Successió (1705-1714).
En els anys següents, Antoni fou anomenat racional de la carnisseria, de l’oli i
del pa.

Fruit del matrimoni entre Antoni Sala i Caterina (?), van néixer tres fills i un de
quart que caldria confirmar: Jacint Sala (n. 1/III/1672) i que continuaria la pro-
fessió de la família; Celdoni Sala, també fuster; Antoni Sala, estudiant i prevere;
i  Domènec Sala (?).

2.3.- Jacint Sala (n. 1672-† a. 1720)
L’any 1700, es signaven els capítols matrimonials entre Jacint Sala i Elisabet
Pomer. Que ens consti, d’aquesta unió van néixer dos fills i una filla: Domènec
Sala (n. 25/XI/1708), l’iniciador de la nissaga dels farmacèutics; Josep Sala; i
Francesca. Del primer d’ells en parlarem en el següent capítol, mentre que dels
altres dos ho farem a continuació:
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Josep (o Joan) Sala i Pomer sabem que va ser negociant, esposant-se amb
Raimunda Thomasa i procreant a tres fills: Josep Sala, notari de Manresa;
Gaspar  Sala (?); i Gertrudis Sala.

Francesca Sala i Pomer: es va maridar, l’any 1721, amb Antoni Mitjans, pa-
gès fadrí, fill de Celdoni Mitjans i de Jacinta Mitjans i Escuder, segons capítols
signats l’1 d’octubre de 1720. D’aquesta unió, va néixer un únic fill, Antoni
Mitjans i Sala (n. 1722 - † 1787), que seria notari de la vila i que es casaria amb
la seva cosina, Gertrudis Sala i Thomasa, segons capítols matrimonials signats
el 16 de setembre de 1749.

Jacint va continuar l’ofici de la família, però també l’hem trobat esmentat a la
documentació com a architector o mestre de cases. Una ambivalència aques-
ta que també s’ha pogut constatar en l’altra gran família de paletes o mestres
d’obres de Cardona contemporània als Sala,  els Ribera.

Jacint va haver de morir abans de l’any 1720, data aquesta de la signatura dels
capítols matrimonials de la seva filla Francesca, on se l’esmenta ja com a difunt.

3.- Els Sala farmacèutics:

Com s’ha dit, un fill de Jacint, Domènec Sala, va estudiar l’art de la farmàcia i
obrí una apotecaria a la vila, iniciant-se així la primera generació de la branca
dels Sala dedicats a l’ofici de l’apotecaria-farmàcia, perllongant-se en el temps
durant sis generacions més:

3.1.- La primera generació: Domènec Sala i Pomer (n. 1708/a.d. 1740/† 1762)
Fill de Jacint Sala i d’Elisabet Pomer, va néixer el 25 de novembre de 1708,
essent batejat amb els noms de Domènec Josep Antoni Miquel.

El 1740, el trobem a València, des d’on se’l faria retornar per tal de nomenar-
lo apotecari per a la propera campanya militar. D’aquesta manera, el 12 de juny
del mateix any, Josep Ortega, Apotecari Major de l’Exèrcit i Examinador, no-
menava a Domènec practicant d’apotecari per a l’expedició de Maó.

El 1748, trobant-se a Niça, Gabriel Rivals (Primer Ajudant d’Apotecari Major
dels Exèrcits Reials),  certificava que havia examinat a Domènec Sala per a
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exercir d’apotecari arran la primera expedició a Itàlia, desenvolupant satisfac-
tòriament aquesta tasca per espai de tres anys, aconseguint el càrrec de Segon
Ajudant d’Apotecari (que ostentà en el decurs de quatre anys), raó per la qual
el considerava apte per a exercir l’art de la farmàcia en qualsevol país com a
apotecari.

Després de nou anys i atenent els molts serveis i mèrits prestats en l’exèrcit de
campanya com a Ajudant d’Apotecari, Domènec era designat el 6 d’abril de
1749, a Madrid, com a Ajudant d’Apotecari Major dels Hospitals General i de
la Passió de la ciutat per Juan Lorenzo Real, Comissari Ordenador dels Exèr-
cits Reials i Superintendent d’ambdós  hospitals.

El 18 de gener de 1750, a Madrid, Joan Minvart (Apotecari Major dels Hospitals
General i de la Passió) certificava que Domènec: havia servit al Rei en la darrera
guerra d’Itàlia com a Practicant i després com a Segon Ajudant d’Apotecari dels
Reials Hospitals de Campanya, exercint el càrrec de cap de la Reial Apotecaria de
Noli al Genovesat i en les de Montpellier, Soliers i Aix a França; i que en el decurs
del darrer any havia fet de Primer Ajudant d’Apotecari dels Hospitals General i de
la Passió de la cort fins el 18 de novembre que cessà per mort dels seus.

Amb els exàmens i certificats de la seva pràctica com a apotecari de l’exèrcit,
a més dels corresponents certificats de la puresa de sang dels seus progenitors,
Domènec retornaria en el decurs de l’any 1750 a la seva vila nadiua per a fer-
se càrrec dels assumptes de la seva casa, portant com a record del seu pas per
Itàlia una indulgència apostòlica de Benet XIV amb una relíquia de Nostra
Senyora de Loreto.

Al poc temps d’arribar, el 28 de febrer de 1751, es signaven els capítols matri-
monials entre Domènec i Raimunda Thomasa, donzella, filla del Doctor en drets
Antoni Thomasa i Solsona i de Raimunda Font. El fruit d’aquest matrimoni
foren els següents fills: Antoni, Ramon i Domènec (n. 6/IV/1752 - † 27/V/
1752), mort nadó; Ramon, Antoni i Domènec (n. 22/VII/1753), que seria apote-
cari d’ofici; Maria Àngela, Raimunda i Antònia (n. 3/VI/1755); Ramon, Antoni
i Domènec (n. 10/I/1758 - † 7/VII/1759), mort nadó; i Maria, Dominica i
Raimunda (n. 5/VI/1759).

Mesos després del casament, i potser no tan sols amb la voluntat d’establir la
residència del novell matrimoni, sinó també de practicar el seu ofici i obrir una
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apotecaria, Domènec comprava la casa que havia estat de les famílies Calvet,
Tries i Casades, emplaçada al bell mig de la població, en la plaça del Mercat,
pel preu de 540 lliures. A partir d’un establiment més antic regentat per Antoni
Folch, Domènec va obrir la seva pròpia apotecaria i exercità el seu ofici en la
vila des d’aleshores, atenent la data de fundació d’aquesta en el 12 de novem-
bre de 1751, dia que es formalitzà l’escriptura pública de la compra del casal.

Domènec moriria el 28 d’agost de 1762, a l’edat de cinquanta-quatre anys,
designant com a hereu universal dels seus béns al seu únic fill mascle viu:
Domènec Sala i Thomasa.

3.2.- La segona generació: Domènec Sala i Thomasa (n. 1753/a.d. 1770/† 1823)
Fou batejat el 20 de juliol de 1753, amb els noms de Ramon Antoni Gervasi
Domènec, essent els seus fadrins mossèn Antoni Sala, prevere, i la seva àvia
Raimunda Thomasa i Font.

Entre el 20 d’octubre de 1765 i el 3 de desembre de 1767, exercí l’art de la
farmàcia com a practicant d’apotecari en la casa i apotecaria que fou de Josep
Comas. I després, des del 3 de desembre de 1767 fins el 30 d’octubre de 1770,
practicà també en l’apotecaria de Pere Tagell, apotecari vidu resident a la ciutat
de Barcelona, segons ho reconeixien, amb data del 8 de novembre de 1770, Josep
Bellot, clergue de Barcelona, i el propi Pere Tagell. Ambdós testimonis serien
validats el 5 de novembre del dit any (1770) per Pasqual Malagarriga, batlle de la
vila de Cardona, per a que, dies després, el 18 de novembre, un cop testimoniada
la seva puresa de sang i d’ascendència, les seves virtuts cristianes i la seva apti-
tud en la pràctica de l’art de la farmàcia, fos examinat per Josep Ferrera i Josep
Raffe, atorgant-li la llicència per a poder exercir com a apotecari al Principat i
poder tenir apotecaria pública en qualsevol ciutat vila i lloc de Catalunya.

L’1 de març de 1792, els regidors de la universitat de la vila nomenaven a
Domènec Sala com a col·lector del Reial Cadastre de la vila i terme estret de
Cardona, raó per la qual, amb data del 3 d’abril del mateix any, feia caució del
seu valor mitjançant les fermances de  las seva mare, Raimunda Sala i Thomasa,
i del seu oncle, el notari Antoni Thomasa i Font. Circumstància aquesta que es
tornaria a repetir l’any 1793.

Aquesta intervenció en l’administració pública, tindria continuïtat en els afers
de L’administració senyorial. Així, el 20 de desembre de 1794, el duc de Cardona
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nomenava a Domènec com a nou batlle de la vila, càrrec que exercí fins el
desembre de 1796. Anys després, el 18 de març de 1806, Domènec fou nova-
ment designat pel duc com el seu procurador a la vila pel termini de tres anys.

El 23 d’agost de 1799, es signaven els capítols matrimonials entre Domènec i
Antònia Goncer, filla de Josep Goncer i Castellet i de Maria Anna Badia, de la
vila de Cardona. Fruit d’aquest matrimoni fou el naixement de: Raimunda, Maria
Àngela i Antònia (n. 2/IV/1801 - † 18/VIII/1802), morta nadó; Ramon, Miquel
i Marià (n. 22/V/1804), de professió farmacèutic; Domènec, Ramon i Baltasar
(n. 3/VIII/1806 - † 6/IV/1807), mort nadó; Josep Ramon i Miquel (n. 30/VIII/
1808), de professió comerciant; i Antoni, Ramon Miquel (n. 8/V/1811), clergue
i mestre d’escola.

El dia 6 de març de 1823, amb setanta anys, Domènec moria a la seva casa del
Mercat. El difunt havia ordenat testament davant el notari Josep Thomasa i
Garrigó, designant com a hereu universal dels seus béns al seu fill primogènit
Ramon Sala i Goncer.

3.3.- La tercera generació: Ramon Sala i Goncer (n. 1804/f.d. 1829/† 1864)
Va néixer el matí del 22 de maig de 1804 en la casa pairal del Mercat, essent
batejat el dia següent amb els noms de Ramon, Miquel i Marià.

Ramon va cursar estudis superiors a la Facultat de Filosofia de la Universitat
de Cervera. Així, el 18 de març de 1821, a les 9 hores del matí, en el teatre
menor d’aquesta i sota la direcció del batxiller Miquel Testagorda, dissertà so-
bre El Calórico, constant com a alumne de Física i Química. Mesos després, el
7 de setembre, rebia el seu diploma per la Universitat de Cervera.

Posteriorment, des del mes de juny de 1824 fins el juliol de 1826, practicà la
farmàcia a Barcelona en l’apotecaria d’Isabel Bofill, vídua del Doctor Jaume
Bofill, farmacèutic d’aquesta ciutat, regentada aleshores per Ramon Arandas,
farmacèutic de la mateixa ciutat. Finalment, el 1829, al jutjat de Solsona, Ramon
acreditava els seus testimonis per a justificar la pràctica de la farmàcia.

Val a dir que entretant l’apotecaria de la família seria administrada per Josep
Escuder, farmacèutic de vint-i-dos anys d’edat, natural de Monistrol, l’adminis-
tració del qual consta des del 15 de desembre de 1825.
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Arran de la seva estada a Barcelona coneixeria a Antònia Jubès, filla del difunt
Bonaventura Jubès, farmacèutic de la Seu d’Urgell, i d’Engràcia Martí, i ger-
mana de Josep Jubès i Martí, farmacèutic de Barcelona. El 19 d’abril de 1832,
es signaven els capítols matrimonials entre tots dos. Fruit d’aquest matrimoni
consten únicament dos fills: Ramon (n. 13/II/1824) i Dominica (n.1832).

Ramon Sala i Goncer participaria de la vida pública amb postures properes al
moviment lliberal favorable a la reina Isabel II i contraries als carlistes. Així,
l’any 1833, juntament amb el doctor Ramon Combellas, Tomàs Ribera i Josep
Quer, va participar de la comissió anomenada per l’Ajuntament per a preparar
els actes festius que havien de seguir al jurament de la successora de Ferran
VII. I l’any 1847 va ser Regidor; el 1853, Tinent d’Alcalde; i, el 1854, Alcalde
de Cardona, essent substituït per Jacint Bofill, també farmacèutic.

El 30 de desembre de 1864, a l’edat de seixanta anys i ja vidu d’Antònia, Ramon
ordenava el seu testament davant del notari de Cardona, Joaquim Thomasa,
designant com a hereu universal dels seus béns, a parts iguals, als seus fills
Ramon, llavors residint a Barcelona, i Dominica, que vivia a la mateixa vila de
Cardona. La mort de Ramon s’esdevindria aquell mateix dia.

3.4.- La quarta generació: Ramon Sala i Jubès (n. 1834/f.d. 1868/† 1890)
Va néixer el 13 de febrer de 1834, cursant estudis a Barcelona: el 30 de setem-
bre de 1861 rebia la qualificació d’aprovat en l’Institut de Barcelona; el 5 de
novembre de 1863, rebia el títol de batxiller en Arts pel Rector de la Universitat
Literària de Barcelona; i l’any 1865,  Ramon era alumne de la Facultat de
Farmàcia de la mateixa ciutat. Pel que sembla es va traslladar a la ciutat de
Santiago, ja que, el 18 de juny de 1868, rebia el títol de batxiller en Farmàcia pel
Rector de la Universitat d’aquesta ciutat amb la qualificació d’aprovat. Final-
ment, el 19 de setembre de 1868, a l’edat de trenta-dos anys, quan ja passaven
quatre anys de la mort del seu pare, Ramon rebia el títol de Llicenciat en Far-
màcia pel Ministeri de Foment.

L’any següent, el 25 de maig de 1869, es signaven els capítols matrimonials
entre Ramon i Concepció Marés i Pasqual, de vint-i-sis anys i natural de Sitges,
si bé que residia a Barcelona, filla de Manuel Marés, doctor en Farmàcia, i de
Mercè Pascual. Fruit d’aquest matrimoni fou el naixement dels següents fills:
Manuel (n. 7/VI/1872), de professió farmacèutic; Ramon (n. 24/XII/1873 - † 6/
X/1875), mort nadó; i Josep (?).
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La seva esposa Maria Concepció moriria el 4 de març de 1875. Tanmateix,
Ramon no va mantenir la viduetat i es tornaria a esposar en segones noces: el
8 de juny de 1875, es signaven els capítols matrimonials entre ell i Matilde
Combellas i Casas, de quaranta-tres anys, natural de Cardona, si bé que residia
a Barcelona. El 5 de juliol de 1875, a les 15’30 hores de la tarda, a la parròquia
de Sant Francesc de Paula,  es va celebrar l’enllaç entre Ramon i Matilde.

A semblança del seu pare, Ramon es va interessar per les activitats públiques,
arribant a ser Alcalde de la vila en substitució de Jacint Bofill en el període
comprés entre el 10 de novembre de 1869  i el gener de 1870, quan el mateix
Jacint Bofill recuperà l’alcaldia. L’activitat pública de Ramon tindria continuïtat
com a Jutge de Cardona en un primer període comprés entre els anys 1881-
1883 i en un segon entre 1883 i 1885.

Entretant, l’11 de novembre de 1884, Ramon ordenava el seu testament mitjan-
çant el qual llegava l’usdefruit vitalici dels seus béns a la seva segona esposa,
Matilde Combellas, i designava l’heretat universal a favor del seu fill Manuel
Sala i Marés.

Ramon va morir a les 15 hores de la tarda del 5 de desembre de 1890, a l’edat
de cinquanta-vuit anys.

3.5.- La cinquena generació: Manuel Sala i Marés (n. 1872/f.d. 1898/† 1936)
Va néixer a la casa pairal del Mercat a les 9 hores del matí del 5 de juny de
1872, batejant-lo amb els noms de Manuel Ramon Francesc.

Entre els anys 1883 i 1889 va cursar estudis elementals i de batxillerat a
Barcelona, al Col·legi Carreras de Sant Gervasi. En el transcurs de 1889-1990,
coincidint amb la mort del seu pare Ramon, es va matricular a la Facultat de
Ciències Fisicomatemàtiques, Fisicoquímiques i Naturals, continuant després
els seus estudis a la Facultat de Farmàcia fins l’any 1896. El 7 de març de 1898,
el Secretari General de la Universitat de Barcelona admetia la seva renúncia a
la matricula feta dels curs 1897-1898 a causa d’haver-se traslladat i matriculat
aquell mateix curs a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Santiago (tal
com ja havia fet el seu pare). En els transcurs d’aquell curs acadèmic es va fer
soci numerari de l’Ateneo León XIII (amb data de l’11 d’abril de 1898). Finit el
curs,  el 25 de setembre de 1898, s’inscrivia per a l’obtenció del Grau de Llicen-
ciatura en la mateixa facultat. Finalment, l’11 d’octubre demostrava la seva
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suficiència i el 28 d’octubre, el Ministeri de Foment, li lliurava el títol de Llicen-
ciat en Farmàcia per la Universitat de Santiago.

Coincidint amb els seus estudis, l’any 1891, va ser allistat a l’exèrcit, Cos d’Infan-
teria, a la zona de Manresa, restant en situació d’excedència (amb permís per a
viatjar per tot l’Estat lliurat pel Coronel Cap de Reclutament de la zona de Manresa).

El 6 de juny de 1899, ja de retorn a Barcelona, Manuel es col·legiava amb el
número 215 en el Col·legi farmacèutic de la Província. Així mateix, portaria a
terme un període de pràctiques a la farmàcia Bofill de Barcelona (els Bofill
restaven emparentats amb la madrastra de Manuel, Matilde Combellas, i pos-
seïen la farmàcia de la plaça de la Fira, a Cardona). Val a dir que, l’any 1990,
constatem la presència en pràctiques a la farmàcia dels Sala de Francisco Sanz
Blanco, de vint-i-vuit anys d’edat, natural de Binefar (Osca).

El setembre de 1905, Manuel es casava amb Maria Bertran i Farré. Fruit
d’aquest matrimoni naixeren: Matilde (n. 1908); Manuel (n. 1910); Amadeu (n.
1912); Ramon (n. 1914), de professió farmacèutic; Roser (n. 1915); Jesús (n.
1921); Maria Teresa (n. 1924); i Montserrat (n. 1927).

En els anys següents, Manuel, molt aficionat a la fotografia, combinaria la seva
activitat professional amb la seva participació en l’àmbit públic de la vila, com
ara ser Regidor de l’Ajuntament, Alcalde els anys 1914-1915, (on participaria
d’actes com la celebració del bicentenari de la capitulació de Cardona i dels
Jocs Florals de Cardona)  i  Jutge el 1922.

Dues instantànies de l’Alcaldia de Manuel Sala: la inauguració de la font monu-
mental de la Fira de dalt i la celebració dels Jocs Florals arran la celebració del
bicentenari de la rendició de Cardona el 1714, en la Festa Major de 1914.

Fou en aquest darrer any de 1922, amb data del 30 de març, quan Manuel va
sol·licitar la vacant de farmacèutic titular de la vila, però l’escollit fou Antoni
Castellà i Ribó. La resolució va ser apel·lada amb data del 14 de juny per
Manuel davant l’Alcaldia i del Govern Civil.

Trobant-se a Barcelona, el 23 d’abril de 1930, Manuel ordenava el seu testa-
ment i designava per marmessor a la seva esposa Maria. Tots els seus fills
haurien de rebre la part corresponent a la seva llegítima paterna. A més a més,
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Matilde havia de rebre la finca i casa coneguda com Torre Carme, situada al
terme de Cardona, a la partida de Coma, la qual havia estat heretada per Manuel
de la seva madrastra Matilde Combellas sota la condició de llegar-la a la seva
néta Matilde. Pel que feia a la resta dels seus béns, cedia l’usdefruit vitalici a la
seva esposa Maria, i l’heretat universal seria pro indiviso per als seus fills.

Anys després, arran la proclamació de l’Estat Català feta el 6 d’octubre de 1934
i el seu fracàs amb la suspensió de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la caigu-
da violenta de l’Ajuntament de Cardona llavors encapçalat per Joan Torrents i
Macià de l’Esquerra Republicana de Catalunya (guanyadors de les eleccions
municipals celebrades el gener de 1934), Manuel tornaria ser Alcalde de la vila en
ser designat president de la comissió gestora constituïda amb data del 14 d’octu-
bre per la Comandància Militar de Manresa en substitució del consistori derrocat.
Manuel Sala va dirigir el nou consell municipal fins el 28 de febrer de 1936, data
aquesta del triomf del Front Popular i el retorn a l’alcaldia de Joan Torrents.

Arribat el juliol de 1936, esclatava la Guerra Civil i els fets revolucionaris que
s’esdevingueren en el curs d’aquell estiu (assalt i crema de l’església parroqui-
al, persecucions, tortures i assassinats com el comès en la persona de l’exalcalde
Joan Torras Pujol) aconsellaren a Manuel traslladar-se fins el poble veí de Su,
a la casa dels seus sogres, on moriria el 10 d’octubre de 1936, a causa d’una
pulmonia, a l’edat de seixanta-un anys.

Les circumstàncies viscudes aleshores, comportaren que la seva filla gran, Matilde,
es fes càrrec de mantenir oberta la farmàcia en el decurs de la contesa.

3.6.- La sisena generació: Ramon Sala i Bertran (n. 1914 /† 2001)

Ramon Sala va néixer a Cardona, l’any 1914. Acabada la guerra, estudià far-
màcia a les universitats de Santiago i Barcelona, obtenint el títol de llicenciat en
farmàcia el 1940.

Va ser el continuador del negoci familiar; junt amb el seu germà Manuel (n.
1910 / † 1976), que exercia com ajudant. Ramon es va maridar amb Francis
Queralt Culleres, oriünda de Menàrguens. Fruit d’aquest enllaç només nasqué
un fill, Manuel Sala i Queralt. A mans del qual deixà la farmàcia quan es va
jubilar el 1984.
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3.7.- La setena generació: Manuel Sala i Queralt (n. 1955)

Manuel va néixer l’any 1955, a Cardona. Va cursar la carrera de Farmàcia a la
Universitat de Barcelona, completant els seus estudis l’any 1978. I en l’actua-
litat és el titular de la farmàcia, l’establiment familiar de la plaça del mercat.
Manuel es va casar el 5 d’agost de 1981 a l’abadia de Montserrat amb Palmira
Arnau i Tristany, filla de Cardona,  essent pares de Maria Sala i Arnau (n. 13/
XII/1982), en l’actualitat cursant la carrera de farmàcia; i de Jordi Sala i Arnau
(n. 27/III/1984), la vuitena generació de la família.

Fons documentals
Per la realització d’aquest treball s’han fet servir diverses fonts documentals a
part de l’arxiu familiar:
- Arxiu Històric de Cardona
- Arxiu Parroquial de Sant Miquel i Sant Vicenç de Cardona
- Arxiu Patrimonial Família Sala

Notes
1. El millor exponent al Principat d’aquesta evolució va ser l’Hospital General o
de la Santa Creu de Barcelona i el seu impressionant edifici gòtic, actual seu de
la Biblioteca de Catalunya
2. Unitat de compte característica del sistema monetari medieval que es cor-
responia amb les següents equivalències: 1 lliura = 20 sous = 12 diners.

Bibliografia:
· GALERA I PEDROSA, A.: «Cònsols i metges. Sobre l’assistència sanitària en la
vila de Cardona al llarg del segle XV (anys 1419-1473)», Gimbernat, vol. XXI
(VIIIè Congrés d’Història de la Medicina Catalana, Barcelona, 3-5 juny 1994,
vol. I), Barcelona, 1994, p. 150-155.

· GALERA I PEDROSA, A. - FUENTES MARTÍNEZ, A. - GUITART I TARRÉS, X.: Mil anys
d’assistència hospitalària a la vila de Cardona. L’hospital-residència Sant
Jaume (segles XI-XX), Cardona, Generalitat de Catalunya - Departament de
Benestar Social, 1995.
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Dues instantànies de l’Alcaldia de Manuel Sala: la inauguració de la font

monumental de la Fira de dalt i la celebració dels Jocs Florals arran

la celebració del bicentenari de la rendició de Cardona el 1714.

Festa Major de 1914. (Foto: Arxiu Històric de Cardona)
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Gimbernat, 2006 (**), 46, 101-105

DOCUMENTACIÓ D’HOSPITALS MILITARS DURANT LA
GUERRA DEL FRANCÈS EN ARXIUS CIVILS I ECLESIÀSTICS DE
REUS I TARRAGONA

Josep M.T. GRAU i PUJOL

Hospital militar de Tarragona

Amb la present nota voldríem donar notícia de diversa documentació  de tipolo-
gia  hospitalària relacionada amb la Guerra del Francès conservada en arxius
civils i eclesiàstics del Camp de Tarragona  .

Durant el  sagnant setge de Tarragona s’habilitaren dos edificis com hospitals
militars, el Seminari Tridentí i el castell del Patriarca (Pilats) (1).

La documentació conservada és un quadern tamany foli  de dinou fulls, relligat
i sense cobertes, que inclou les defuncions de personal militar de l’any 1811, en
concret del 23 al 30  de juny. Es conserva a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de
Tarragona (AHAT) dins del  fons parroquial de Sant Joan (port de Tarragona),
i porta la signatura topogràfica número 3 de la caixa 1. El  seu títol és “Óbitos
del hospital militar del seminario tridentino de Tarragona, residente en la
catedral. Invasión francesa”. La llengua emprada és el castellà i l’estat de
conservació és bo.

El seu redactor fou el prevere Carles Gil i, segons llegim, aquestes anotacions
de defuncions anaven dirigides als comandaments militars  locals. Així consta
escrit: “se remiten al muy Ylustre Señor Subdelegado Castrense cuatro
libretas que contienen las partidas de óbitos siguientes”:

-Primera:  partides, 1 de maig del 1809 fins el 29 de febrer del 1810.
-Segona: partides, 3 de març 1810 fins el 29 de novembre del mateix any.
-Tercera:  partides,  22 de juny del 1811 fins  el 30 del mateix mes i any.
-Quarta:  partides, 1 d’agost del 1811 fins el 3 d’octubre del 1811.
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D’aquests quaderns només n’hem trobat un que és el que comentem, el tercer.
La informació que ens proporciona és diversa. En primer lloc, consta el nom i
primer cognom, la graduació i el cos al qual pertanyia el difunt; es detalla si ha
rebut o no els sants sagraments i el lloc d’enterrament, que era el “cementerio
extramuros”. En algunes ocasions s’esmenta la naturalesa (lloc d’origen) i
l’estat civil,  i quan no són soldats s’afegeix el qualificatiu  de “paisano”. Espo-
ràdicament apareixen dones i alguns religiosos (agustins descalços de Barcelona),
però en tots els casos la causa de la mort és per ferides de guerra. De civils
forasters  n’hi ha de Figueres, Balaguer, Barcelona.

La majoria de víctimes són soldats, si bé apareixen militars de rang superior,
com un tinent coronel. Respecte l’adscripció de companyia i cos, apareixen els
fusellers d’Almansa,  “granaderos provinciales”, els hússers, de Santa Fe, de
la Primera Legió, d’Amèrica, de Sòria, de Saboia, de Caçadors, etc. Sobre la
procedència  geogràfica d’alguns soldats  en tenim constància de Girona,
Almeria, Figueres,  etc.

Els fons complementaris a Tarragona ciutat, on  l’investigador pot  continuar
efectuant recerques paral.leles, són el de la parròquia de la Catedral, llibre
d’òbits del 1809-1819, volum 4 (2); i els de l’ajuntament de Tarragona i de
l’hospital de  Sant Pau i Santa Tecla, aquest darrer  estudiat profusament  pel
metge Josep Adserà Martorell en nombrosos treballs .

Hospital militar de Reus

La documentació sobre l’hospital militar de Reus (3) es troba inclosa en el fons
municipal de la mateixa ciutat. A l’Arxiu Comarcal del Baix Camp  ocupa dotze
lligalls  (números 1767-1780) dels anys 1809-1813 . El seu contingut és molt
variat, i està escrit en llengua  catalana, castellana i francesa, hi trobem corres-
pondència, comptes, bans (impresos i manuscrits)...  Hi  ha  també referències
a la provisió d’aliments, llenya, medicaments,  requises de roba (llençols, cami-
ses, màrfegues, matalassos).

Per a l’investigador de la història de la  medicina, els inventaris de l’hospital  (en
aquell moment ubicat al convent de Sant Francesc)  aporten notícies molt inte-
ressants a banda de l’alimentació.
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A mode d’exemple relacionem algunes de les xifres que  apareixen  en els
documents.

Estadística de  militars malalts i ferits  ingressats a l’hospital en la segona quin-
zena del mes de gener del 1812.

Dia    Malalts
16 ......................................................................... 24
17 ......................................................................... 24
18 ......................................................................... 30
19 ....................................................................... 212
20 ....................................................................... 295
21 ....................................................................... 248
22 ....................................................................... 257
23 ....................................................................... 269
24 ....................................................................... 200
25 ....................................................................... 197
26 ....................................................................... 192
27 ....................................................................... 171
28 ....................................................................... 139
29 ....................................................................... 138
30 ....................................................................... 140
31 ....................................................................... 140
Total mitjana ..............................................       2676

Font: AHCR, fons municipal de Reus, registre 1777

Entre d’altres regiments presents a Reus el mes de gener del 1812 hi  ha el dels
hússars de Catalunya,  el d’Osona,  el d’infanteria Ferran VII i el de Manresa.
Dels batallons  trobem els tiradors de Busa i els tiradors de Catalunya, a banda
de tota la plana de l’Estat major de l’exèrcit, amb el baró d’Eroles com a gene-
ral en cap, amb tot el seu sèquit  d’ajudants.

Entre el 15 de gener i  el 5 de març del 1812  les autoritats reusenques compta-
ren  a l’hospital un total de 4700 estades de militars,  que per categories es
desglossen en:
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-oficials espanyols: 92
-oficials francesos: 18
-soldats espanyols: 3574
-soldats francesos: 1016
Total estades: 4700

En altres recomptes podem conèixer les racions de pa i sal  (en lliures), carn
(en lliures carnisseres), vi, ous (en unitats), oli, xocolata, cigrons, porc (en unces)
i espelmes (en unitats) .

En la majoria de poblacions, des de l’època medieval, s’havien erigit hospitals
de pobres, que també assistien als forasters de pas. El seu manteniment era
compartit entre l’església i el municipi, per la qual cosa podem localitzar docu-
mentació tant en arxius parroquials com en municipals. Precisament  l’Arxiu
Comarcal de Reus conserva un llibre de l’hospital d’Alcover del període  de la
guerra napoleonica (4).

Pel que fa a Valls disposem d’un  article recent  de Josep Massons i Esplugues (5).

Hem de dir però que on hi ha la documentació principal sobre aquest tipus
d’hospitals  és ens els arxius generals de diferents ciutats espanyoles (Segòvia,
Simancas, Cartagena, Madrid, etc.) (6).

NOTES:

1. La bibliografia a nivell local sobre aquest conflicte és abundant, vegeu
per exemple les obres d’Adolf Alegret, Historia del sitio, defensa, asalto
y evacuación de Tarragona en la guerra de independencia. Barcelona
.1911. Javier de Salas, El sitio de Tarragona por los franceses en 1811
por... Barcelona,1911, Josep Iglésies Fort, El setge a Tarragona a la
guerra napoleònica. Barcelona 1965, Josep Recasens Comas, L’admi-
nistració Suchet a les comarques tarragonines. Barcelona, 1963 i La
revolución y guerra de la independencia en la ciudad de Tarragona.
Tarragona 1965. En el mateix any Joan Salvat Bové publicà, l’obra:
Tarragona en la Guerra y en la postguerra de la Independencia. J.
Sánchez Real, Defensa de Tarragona en 1811. Tarragona, 1982. Sense
oblidar articles de la mà d‘Emili Morera, G. Lafaille o de Robert Vallverdú.
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2. A tall de mostra us remetem a la nota apareguda a la revista Arjau (Sant
Feliu de Guíxols)  48 (febrer 2004), sota el títol:  “Expatriats gironins morts en el
setge francès de Tarragona (1811)“, pàg. 5 .
3. Per una visió general d’aquesta institució, vegeu la monografia de Pere
Anguera, Hospital de Sant Joan de Reus 1240-1990. Reus 1990.
4. En donàrem notícia  en el Butlletí del Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover)
79 (1997),  pàg. 35-37. A Cambrils també s’ha localitzat recentment un quadern
del registre de malalts del seu hospital (1809-1811), vegeu Montserrat Flores
“Els documents de l’Hospital” a L’Arxiu t’informa. Butlletí de l’Arxiu Muni-
cipal de Cambrils (Cambrils) 4 (2005), pàg. 2-3.
5. “Els petits hospitals catalans durant la guerra de la Independència: L’Hospi-
tal de Valls precursor de la Creu Roja “ a Cultura (Valls) 515 (1992),pàg. 35-
37.
6. El febrer del 2001 se celebrà a Pamplona un congrés internacional sota el
títol  Fuentes para el estudio de la Guerra de la Independencia, les actes
de les quals foren editades l’any següent per Francisco Miranda Rubio.
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Gimbernat, 2006 (**), 46, 107-135

UNA TOPOGRAFIA MÈDICA DESCONEGUDA DE MENORCA

Josep Miquel VIDAL HERNÁNDEZ. Institut Menorquí d’Estudis

Menorca i les topografies mèdiques

L’illa de Menorca gaudeix del privilegi de comptar amb una de les primeres
topografies mèdiques dedicada a un territori de l’Estat espanyol i també amb
una de les últimes. La primera  topografia mèdica es deu a un cirurgià escocès,
George Cleghorn, destinat a Menorca entre 1736 i 1749, quan l’illa pertanyia a
la Corona britànica. Com a resultat de la seva experiència a l’illa va elaborar un
llibre titulat Observations on the Epidemical Diseases in Minorca. From the
year 1744 to 1749. To wich is Prefixed, a Short Account of the Climate,
Productions, Inhabitants, and Endemical Distemperes of that Island, que
es va publicar a Londres l’any 1751. En el moment de la seva publicació, aquest
treball només tenia un precedent a l’Estat espanyol, i encara parcial, en una
obra de Nicolás Francisco Sanjuan y Domingo publicada l’any 1686 i dedicada
a estudiar la constitució epidemiològica de la ciutat de Saragossa; l’obra de
Sanjuan tenia molts punts en comú amb les topografies, però, en rigor, no es
podia considerar com a tal. La segona topografia és obra del metge menorquí
Llorenç Pons Marquès, amb la qual guanyà el Premio Iglesias González convo-
cat per la Real Academia de Medicina de Madrid en la seva edició de l’any
1913 i que es publicà l’any següent a Barcelona amb el títol de Geografía
Médica de Mahón y su término.

Entre aquestes dues topografies mèdiques n’existeixen d’altres, algunes de
publicades i altres d’inèdites. Entre les publicades hi ha la del metge francès
Passerat de la Chapelle (1764) –que fins i tot fou traduïda al castellà a principi
del segle XX pel metge Pons Marquès i la d’un metge nord-americà anomenat
Johnatan M. Foltz (1831), i entre les inèdites n’hi ha una de preparada per
Hernández Morejón (1805)– aquest treball és molt peculiar perquè du el títol de
topografia i està escrit seguint l’estructura clàssica d’aquest tipus de literatura,
però únicament fa referència a l’hospital militar que hi havia a Menorca i a
l’illot interior al port de Maó, on estava situat. També quedaren inèdites les
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respostes que donaren alguns metges menorquins a un extens qüestionari que
els passà l’any 1782 l’administració borbònica, un cop Menorca havia retornat
al dominis de la Corona espanyola. Qüestionari que amb les preguntes formula-
des anava seguint el temari típic d’una topografia mèdica. En darrer terme, hi
ha notícies d’un diari meteorologiconecrològic de Maó preparat per Joan Bals
entre 1792 i 1799 del qual només s’ha conservat la part meteorològica, actual-
ment dipositada a l’Arxiu de la Reial Academia de Medicina de Barcelona, i
d’una extensa topografia mèdica amb sis toms manuscrits preparada al llarg de
la primera meitat del segle XVIII que avui està perduda.1

G. R. B. Horner i els seus viatges per la Mediterrània

Recentment, aquesta extensa nòmina de literatura mèdica menorquina s’ha
vist incrementada amb el descobriment d’un nou element que havia passat
desapercebut fins ara, segurament pel fet de no constituir un llibre independent,
sinó formar part d’una obra on la dedicació d’uns capítols extensos a l’illa de
Menorca no es reflecteix en el títol. El llibre en qüestió es titula Medical and
topographical observations upon the Mediterranean; and upon Portugal,
Spain, and other countries i fou publicat a Filadèlfia l’any 1839 per Haswell,
Barrington and Haswell.2  El seu autor és Gustavus Richard Brown Horner, M.
D. (1804-1892), del qual no tenim gairebé més dades que les que figuren a la
portada del llibre, on es diu que era cirurgià del U.S. Naval Asylum i membre de
la Philadelphia Medical Society. Tanmateix, la consulta del catàleg de la Biblio-
teca del Congrés dels Estats Units ens ha permès conèixer les seves dates de
naixement i mort i un altre llibre, també una topografia mèdica, dedicat a diver-
sos països d’Amèrica del Sud. Aquesta obra fou publicada l’any 1845 amb el
títol de Medical topography of Brazil and Uruguay; wich incidentals
remarks, la qual cosa ens fa suposar que des que va deixar els seus periples
mediterranis fins a la sortida d’aquest llibre continuà navegant amb l’armada
nord-americana, però per llocs geogràficament molt distints. Un darrer llibre de
Horner l’hem trobat a l’IndexCat de la National Library of Medicin. El seu títol
és Diseases and injuries of seamen:with remarks on their enlistment, na-
val hygiene, and the duties of medical officers i fou publicat a Filadèlfia
l’any 1854. Malauradament, fins al moment ens ha estat impossible esbrinar a
què es va dedicar durant el respectable lapse de temps de gairebé quaranta
anys que encara va viure des de la sortida del seu tercer i sembla que darrer
llibre fins a la seva mort, perquè el seu nom no apareix en els repertoris biogrà-
fics mèdics nord-americans més coneguts.
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Abans d’acabar aquesta introducció, però, és covenient aclarir un punt sobre la
circumstància que dos metges nord-americans en poc menys de deu anys pu-
bliquessin dues topografies mèdiques relatives a Menorca; circumstància que
resultaria estranya si no fos pel fet que el port de Maó fou utilitzat per l’anome-
nat esquadró mediterrani –Mediterranean Squadron de l’armada americana
entre 1825 i 1848 com a base per a la hivernada dels seus vaixells i per a
l’avituallament i les reparacions que poguessin necessitar. Aquesta utilització
del port maonès fou consentida pel Govern espanyol previ conveni entre les
dues nacions i el pagament d’un cànon anual per part del Estats Units com a
lloguer del port i de les seves instal·lacions. D’aquesta manera, el port de Maó
es va convertir en la primera base naval que va tenir l’armada nord-americana
a la Mediterrània (Glick, T. 1989) (Limón Pons, M. A., 2005).

L’estada dels marins nord-americans al port de Maó va tenir com a conseqüèn-
cia que l’illa fos visitada pels sanitaris que viatjaven en els vaixells més grans
per atendre la seva tripulació i la de la resta de naus que navegaven amb ells i,
fins i tot, quan s’instal·là un hospital a Maó específic per a malalts de l’esqua-
dra, fou atès permanentment per sanitaris militars nord-americans que vivien a
la ciutat. Un d’aquests sanitaris precisament fou el cirurgià Foltz, l’autor de
l’altra topografia mèdica nord-americana que va viure tres anys a l’illa al front
de l’hospital, mentre que Horner, pel que explica ell mateix, mai no va viure a
l’illa com a metge de l’hospital, sinó que els seus coneixements sobre Menorca
provenien, segons diu dels seus freqüents periples per la Mediterrània, primer
amb la corbeta John Adams (1831, 1832 i 1833) i després amb la fragata
United States (1836, 1837 i 1839). Malgrat tot, aquestes estades totalitzaren,
segons informa en el llibre, un total de cinc-cents dies, és a dir, prop de noranta
dies per any, cosa que significa que de mitjana va passar la quarta part de l’any
a Menorca. Aquest període de temps, un trimestre, podria fer pensar que l’es-
tada de Horner tenia lloc durant l’hivern, època en què seria molt possible que
l’esquadró tornés a la base de Maó, però, per unes dades que facilita en l’apar-
tat dedicat a la meteorologia, sembla clar que almanco els vaixells on ell exercia
de cirurgià anaven i venien per la Mediterrània a qualsevol època de l’any i les
estades de Horner es repartien al llarg dels mesos en períodes de 15 o 21 dies.
Només excepcionalment fa referència a algun novembre o desembre en què
van romandre tot el mes ancorats al port.
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La topografia mèdica de G. R. B. Horner

L’obra de Horner consta de 214 pàgines en les que es dedica a descriure diver-
ses ciutats o territoris de la regió mediterrània des de la perspectiva d’una
topografia mèdica. Encara que els indrets estudiats són molts i variats, l’estudi
més llarg correspon a Menorca, gairebé una cinquena part del llibre, la qual
cosa segurament es deu al fet que, com acabam de veure, les seves estades a
l’illa devien ser més llargues i més freqüents que a qualsevol altre indret de la
Medierrània –encara que a l’illa de Menorca només passàs una quarta part de
l’any, la resta l’havia de repartir entre tots els ports de la Mediterrània que toca-
ven els seus vaixells i, sobretot, entre les llargues navegacions per aquesta mar.

Horner inicia la seva obra amb una descripció general de la Mediterrània –el
seu clima, els corrents i els moviments de la marea– pel fet de ser el marc
geogràfic comú de tots els indrets que descriu en els capítols següents. Acaba
aquesta part, com correspon a una topografia mèdica, amb una descripció de
les malalties més freqüents que ha observat a bord dels vaixells durant les
singladures per la Mediterrània i que, per tant, tenien el seu origen en les carac-
terístiques del clima d’aquesta mar i de les exhalacions marines que contamina-
ven les masses d’aire que reposaven damunt d’ella.

A continuació inicia la descripció de les ciutats començant per Lisboa, la inclu-
sió en el llibre de la qual, malgrat ser un port atlàntic, justifica pel fet que la
proximitat d’Espanya fa, segons ell, que els dos climes siguin gairebé iguals,
amb la qual cosa pensa que no resulta impropi incloure la capital portuguesa
dintre d’una topografia mèdica de les regions mediterrànies. A Lisboa seguei-
xen, ja dins la Mediterrània, dues ciutats andaluses, una amb port de mar, Cadis,
i l’altra amb un port fluvial en aquell temps encara prou actiu, Sevilla. Després
toca el torn a Gibraltar i als ports espanyols d’Algesires i Màlaga, a cadascun
dels quals dedica tot just mitja pàgina. A continuació passa revista detallada a la
situació de la professió mèdica a Espanya: l’ensenyament a les universitats, les
acadèmies, la medicina militar, la reglamentació de l’exercici de la professió,
etc. Es tracta del capítol més llarg del llibre juntament amb el dedicat a Menorca.
El llibre continua amb la descripció de Menorca, que ara no tractarem aquí
perquè ens ocuparà els següents apartats d’aquest article, i passa després a
ocupar-se suscintament de Marsella, Toló i, amb més extensió, de Sicília. En
finalitzar la descripció d’aquesta illa, Horner dedica varies pàgines a parlar
d’un illot d’origen volcànic que anomena illa de Graham que va sorgir del mar
durant una erupció volcànica l’estiu de 1831 i que l’erosió marina va fer desa-
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parèixer al cap de poc temps, fins al punt que a l’època en què el cirurgià nord-
americà viatjava per la Mediterrània les restes que quedaven de l’antic illot
estaven a tanta profunditat que ja no constituïen un  perill per a la navegació.
Un fet  curiós que explica Horner és que el fenomen fou vist per primera
vegada per un capità anomenat Corrao que feia el viatge entre Trapani i
Agrigento, i per açò la nova illa fou coneguda amb el seu nom, però un capità
anglès anomenat Graham hi desembarcà el primer, hem de suposar que una
vegada finalitzada l’erupció, i prengué possessió de l’illa en nom de Sa Majestat
Britànica, encara que, com hem vist, aquesta possessió va ser molt efímera.
A continuació dedica unes pàgines a Malta, concretament a la seva capital, La
Valetta, per passar a Corfú i a les illes gregues, a les quals tracta com un sol
bloc al qual dóna el nom clàssic d’”Archipielago”. El llibre acaba amb un capí-
tol dedicat a Esmirna i els seus voltants i a Palestina. A tots aquests indrets,
com ja hem dit, dedicà molt menys atenció que a Menorca i gairebé totes les
seves observacions fan referència a la situació i la normativa de les professions
sanitàries, i a les institucions per atendre els malalts, afegint unes pinzellades
sobre les malalties més freqüents, la qual cosa dóna suport a la nostra hipòtesi
que va passar molt poc temps en aquests llocs i, per tant, tots els seus coneixe-
ments provenen de les informacions proporcionades pels metges locals o per
les seves visites a les institucions sanitàries.

El capítol sobre Menorca

El capítol sobre Menorca és el que té l’estructura  més d’acord amb l’esquema
clàssic de les topografies mèdiques. És a dir, comença amb l’estudi del clima
per seguir amb el de la geologia i la natura dels sòls. A continuació passa revista
a les produccions naturals de l’illa començant per les plantes i acabant pels
animals des de les aus fins al que ell anomena zoòfits i radiats, i en darrer terme
s’ocupa de les produccions degudes a l’activitat humana, és a dir, l’agricultura.
Segueix després un apartat dedicat a les malalties que ha observat amb més
freqüència a Menorca i finalitza el capítol amb un extens apartat dedicat al
Llatzeret General de Maó, en aquells moments un dels més importants de la
Mediterrània. En aquest capítol gairebé no parla de la professions mèdica i
sanitàries, perquè, com hem vist, havia dedicat un apartat especial i prou extens
a descriure la situació, la reglamentació i els estudis d’aquestes professions a
l’Estat espanyol.

La primera cosa que cal remarcar en relació amb aquest capítol és que en el
llibre no s’esmenta mai l’obra de Foltz, publicada tot just l’any en què Horner
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va iniciar les seves singladures mediterrànies i, a més, en primera instància,
com un llarg article publicat en una prestigiosa revista mèdica: The New York
Journal of Medicine and the Collateral Sciences. Aquest  oblit sembla in-
tencionat pel fet que, si bé l’article podia haver-se publicat quan Horner ja
havia partit cap a la Mediterrànea, sembla lògic que, per les dades que oferia
sobre les malalties de Menorca, hagués estat enviat per algú, fins i tot pel ma-
teix autor, als sanitaris americans que eren a l’illa. Si no va ser així, també
l’hauria pogut conèixer durant els anys 1834 i 1835, quan sembla que el cirurgià
va retornar als Estats Units, sobretot si tenim en compte que el llibre de Foltz
era prou conegut, fins i tot a les illes Balears, com demostra el fet que Weyler
(1854) l’esmenti nombroses vegades en el capítol dedicat a Menorca de la seva
topografia mèdica de les Balears (Weyler, F., 1854). Tanmateix, no podem ex-
treure gaires conclusions d’aquesta mancança, perquè la difusió d’un llibre en
aquella època depenia de molts factors; així, el mateix Weyler, que parla abas-
tament de Foltz, no sembla conèixer el llibre de Horner.

Pel contrari, l’obra que sí coneixia bé Horner i que no deixa d’esmentar al llarg
del seu treball és la de l’escocès Cleghorn referida a Menorca. En aquest cas
no resulta difícil trobar el rastre de com el nord-americà va arribar al coneixe-
ment del seu antecessor, perquè sabem que un important metge de Filadèlfia,
Benjamin Rush (1746-1813), que fou un dels fundadors de la prestigiosa Facul-
tat de Medicina de la ciutat, fou un gran admirador de Cleghorn i que, concre-
tament, creia que el seu estudi sobre la malària –les febres recurrents, com el
anomenava la malaltia– era el millor que coneixia i, a més, es podia aplicar als
Estats Units. Per açò, per tal que la poguessin emprar els metges nord-ameri-
cans, reedità l’obra menorquina de l’escocès, anotada per ell mateix, en dues
ocasions, la primera el 1809 (Vidal Hernández). Per tant, encara que per data
de naixement Horner no va poder conèixer Rush, sí que podia haver vist les
edicions que va fer de l’obra de Cleghorn, que es devien trobar, si no utilitzar, a
la Facultat de Medicina de Filadelfia, fins i tot durant uns anys després de la
mort del seu promotor. A tot açò cal afegir que sabem que Horner es va relaci-
onar amb el cos mèdic de la ciutat pel fet d’haver estat nomenat membre de la
seva Acadèmia de Medicina.

Una altra observació que s’ha de fer en relació amb el llibre de Horner és que,
malgrat que la seva estructura com a topografia mèdica sigui la correcta, po-
dria pensar-se que no es tracta d’una veritable topografia mèdica pel fet que en
cap moment l’autor cerca l’articulació entre l’ambient físic i la situació sanità-
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ria de Menorca, sinó que a vegades sembla més el que diu el títol del llibre: una
descripció topogràfica seguida d’un estudi mèdic. Tanmateix, no pensam que
açò siguí així. En primer lloc, perquè a les topografies mèdiques de la primera
època la relació del clima i l’ambient amb l’etiologia de les malalties d’un lloc
s’expressava de forma molt general (Urteaga, 1999) i, en segon lloc, perquè ,
encara que no ho faci en tots els casos, quan parla de malalties, Horner acostu-
ma a fer alguna referència al clima o a la dieta.

El capítol de Horner dedicat a Menorca és ple, com acostuma a passar en les
topografies mèdiques, d’informacions interessants sobre els territoris descrits i,
no només en la seva part principal, és a dir, la que explica les malalties concre-
tes que pateixen els habitants del territori i  l’estat general de salut de la seva
població, sinó també en la part que en les topografies més modernes s’anome-
nava mesogràfica, és a dir, la descripció física del territori i de la seva història
natural.

La climatologia de Menorca

Horner comença el seu estudi amb una visió general de tipus qualitatiu de la
climatologia de l’illa on descriu les principals característiques del temps meteo-
rològic a Menorca durant els mesos que ell va ser a l’illa. Les úniques dades
numèriques que ofereix són les referents a la temperatura de l’aire, de la qual
reprodueix les mitjanes mensuals de les temperatures a les dotze del migdia
mesurades amb un termòmetre situat a l’ombra i graduat amb graus Farenheit.
Els valors que dóna, però, no són veritables mitjanes mensuals, perquè ell ma-
teix explica que cap dels mesos reproduïts a la seva taula no els va passar
sencers a Menorca i, per tant, només ha pogut fer la mitjana dels dies que va
romandre a l’illa. Explica, tanmateix, eu que açò no té gaire importància, per-
què la seva experiència li demostra que els valores obtinguts, malgrat no poder
ser considerats rigorosament valors mitjans, són prou representatius, pensa ell,
de les temperatures característiques de cada mes. Pel mateix motiu la seva
taula no inclou tots els mesos de l’any per a cadascun dels anys que el cirurgià
va romandre a la Mediterrània, sinó només els mesos que passava a l’illa, els
quals variaven d’un any per l’altre segons l’època i la durada de les campanyes
de l’esquadró de la flota nord-americana. Explica, també, que durant la seva
d’estada per la Mediterrània va viatjar en dos vaixells, el John Adams i el
United States, i que açò el va obligar a situar el termòmetre en un lloc diferent
en cada cas. En el primer vaixell el va col·locar a la cambra d’oficials, a prop
d’una escotilla que acostumava a estar oberta i, en cas que estigués tancada, el
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canviava a un lloc més adient que no especifica. En canvi, en el segon vaixell el
tenia a la coberta dels canons, a prop d’un portell. Horner pensa que les mesu-
res preses en un i altre vaixell són comparables, perquè els dos llocs on hi havia
els termòmetres estaven coberts i, a la vegada, oberts a l’exterior, però, encara
que no ho puguem afirmar rotundament, creiem que aquest raonament era
equivocat, perquè en un vaixell de guerra la coberta dels canons era un espai
més gran i amb més obertures –els portells de cada canó– que una cambra
d’oficials i, per tant, l’ambient tèrmic en un o altre lloc havia de ser diferent.
Per tots aquests motius, els valors de la temperatura obtinguts per ell no són
gaire fiables, com demostra el fet que, tot i que els valors mitjans que facilita
per a cada mes s’apropen als que figuren en els resums climatològics dels
primers dos terços del segle XX, encara que amb una diferència de més d’un
grau, sembla difícil creure el que afirma sobre els valors extrems, perquè assegu-
ra que, malgrat haver passat a Menorca dos mesos d’agost i un de juliol, la tem-
peratura mai no havia pujat per damunt dels 28ºC (83ºF). Més creïble és el valor
de la mínima absoluta observada per ell, 5ºC ( 42ºF), durant els mesos d’hivern
pel fet que el cirurgià prenia les mesures al migdia, hora en què poques vegades
el termòmetre es troba per davall d’aquest valor a Menorca (Jansà, A., 1979).

Quant als vents, en principi, la informació que dóna podria semblar més relle-
vant, perquè un cirurgià de l’armada hauria de ser capaç de distingir els vents i,
encara que no fos així, tindria al seu abast prous marins experimentats per
facilitar-li les dades que necessitàs. Per tant, sembla que les seves observaci-
ons en relació amb els vents que bufen a Menorca haurien de ser fiables.
Tanmateix, no sembla que sigui així: aquestes informacions resulten molt pecu-
liars per poder ser acceptades sense problemes. En primer lloc, s’observa que
gairebé mai no parla de vents que bufen d’un dels punts cardinals principals,
per exemple el nord, mentre que considera més importants per la seva freqüèn-
cia els vents que formen un cert angle amb aquestes direccions, per exemple el
nord-est o el sud-oest. Aquesta afirmació és necessàriament errònia, perquè,
sense anar més lluny, la tramuntana que bufa del punt cardinal nord actualment
és el vent més freqüent a Menorca amb molta diferència pel que fa als altres i,
per molt de canvis climàtics que suposem en relació amb el segle XIX, és impos-
sible que a l’època en què Horner va ser a Menorca bufàs tan poca tramuntana
com perquè el cirurgià no cregués necessari ni tan sols esmentar-la.

També són errònies les altres freqüències que Horner diu haver observat dels
vents que bufaven de cada direcció o, com a mínim, estan esbiaxades pel fet
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que Horner només passava uns quants mesos cada any a Menorca i la distribu-
ció dels vents a través dels quadrants, almanco en l’actualitat, no és la mateixa
per a cada mes, a part que, encara que el cirurgià no s’hagués mogut de Menorca
en tot el temps, una sèrie de sis anys d’observacions és molt breu per treure
conclusions de validesa climatològica. Tanmateix, en aquest cas s’aproxima
més a les dades actuals: esmenta el nord-est com a vent més freqüent, vent que
avui és considerat el segon més freqüent després del del nord; també diu que a
la tardor dominen els vents de ponent i del nord-oest, cosa que és certa per al
primer cas però no tant per al segon, el qual, tret del mes de novembre, sempre
és superat pel nord-est. Més interessant és l’apartat que dedica a estudiar la
geologia menorquina, tema pràcticament desconegut en aquella època que tot
just havia estudiat l’italià Alberto Ferrero de La Marmora, que l’any 1834 publi-
cà el resultat de les seves observacions en un llibre escrit en francès i titulat
Observations géologiques sur les des îles Baléares, Majorque et Minorque.
Aquest treball, que pretenia donar una visió general de conjunt de la constitució
geològica de les dues illes, però, era molt senzill, malgrat que en ell es reproduïa
un primer mapa geològic de les Balears, així com diversos talls geològics de
cada illa.

Horner, però, en cas que hagués conegut aquest llibre, el qual no esmenta, no
l’hauria seguit al peu de la lletra, sinó que hi hauria diferències entre un i altre.
Segons el cirurgià nord-americà, l’illa es divideix geològicament en dues parts
que anomena oriental i occidental. La primera, segons ell, està formada per
pissarra (slate) i granit (granite) i la segona, per pedra calcària (limestone),
principalment de l’època secundària. D’aquestes observacions és interessant
la seva identificació de la pissarra, mentre que la segona identificació es errò-
nia, perquè a Menorca gairebé no existeix el granit. Quant a la tercera identifi-
cació, és parcialment certa: els terrenys calcaris abunden a Menorca, però la
major part són d’època terciària, encara que s’ha de dir que a la banda nord de
l’illa, alternant amb els terrenys pissarrosos, n’existeixen de calcaris d’època
secundaria. El que sobta més de la descripció que fa Horner és la seva divisió
de l’illa des del punt de vista geològic entre una Menorca oriental i una altra
d’occidental, quan la diferència geològica es dóna entre nord i sud, el que tradi-
cionalment s’anomena la Tramuntana i el Migjorn. Tanmateix, però, atès l’en-
certat reconeixement, des d’un punt de vista general, que fa Horner dels tipus
de terreny, la seva divisió ens fa pensar que no és fruit d’un error, sinó d’una
peculiar interpretació de les zones de Menorca deguda al fet que l’illa no està
orientada en el sentit est-oest, sinó en el sentit nord-est-nord-oest, amb la qual
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cosa la part que comunament s’anomena Tramuntana mira cap a l’est i, per
tant, podria ser que per aquest motiu el cirurgià l’hagués considerada com a
oriental; el mateix es podria dir per a la part sud, que ell anomena occidental. Si
fos així, no hi hauria cap error, sinó una interpretació poc freqüent del nom de
cada meitat de Menorca no atenent a la seva situació, sinó a la seva orientació
(Rosell; Obrador; Llompart).

Un punt interessant que demostra que Horner no era un principiant amb temes
de geologia o que tenia bons informadors és que, quan parla del port de Maó,
distingeix que la part emergida dels illots que hi ha en el seu interior pertanyen
geològicament a la riba sud, la qual cosa és certa, però a partir d’aquí enuncia
una hipòtesi segons la qual el port de Maó seria una gran esquerda en el territori
de l’illa originada per un terratrèmol gegantí, la qual cosa no concorda amb les
teories actuals. També resulta interessant la descripció que fa de l’ús del marès
per a la construcció de les cases menorquines i de les característiques de les
pedreres de l’illa, descripció que, encara que superficial, és la primera que
coneixem d’aquests importants elements etnològics.

La història natural a Menorca

Com en totes les topografies mèdiques, Horner dedica una part del treball a
estudiar el medi natural de Menorca i, en particular, a descriure les seves pro-
duccions vegetals i animals. Pel fet que en aquest article volem destacar els
aspectes mèdics de l’escrit del cirurgià nord-americà, no ens entrentindrem
gaire en aquest temes, però, tanmateix, volem ressenyar alguns dels seus as-
pectes que creiem mereixen una atenció especial.

En el camp de la botànica, Horner estudia primer les plantes medicinals i les
divideix en indígenes i exòtiques, és a dir, les que ell creu que formen part de la
vegetació de l’illa d’una manera natural i les que han estat dutes per l’home,
encara que després s’hagin naturalitzat. Entre aquestes darreres es refereix al
Solanum brutosum, que, per la descripció que fa, sembla que no hi ha dubte
que es tracta del Solanum sodomeum L., anomenat popularment metzines o
pomera del dimoni, planta que actualment es considera al·lòctona naturalitzada
introduïda com a planta medicinal (Fraga Arguimbau, P., et  al., 2004). El que
resulta interessant de la cita de Horner és que, si açò darrer és una hipòtesi
suggerida pel coneixement botànic de l’illa, s’ens explica la història i la data
d’aquesta introducció, perquè el nord-americà diu que un farmacèutic menor-
quí anomenat Venent (el nom real era Vinent), que tenia entre vuitanta i noranta
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anys en l’època en que ell escriu el llibre, li va dir que la planta havia estat
introduïda a Menorca per un coronel britànic feia seixanta anys, és a dir, cap a
la dècada dels setanta del segle XVIII, quan la dominació britànica estava a
punt de finalitzar.

Una altra planta que esmenta entre les medicinals, a la qual considera indígena
i certament ho és, és Pistacia lentiscus, de la qual diu dues coses interessants.
D’una banda, afirma que els fruits d’aquests arbres es feien servir en alguna
ocasió per obtenir un oli que algunes persones empraven per als llums, fet que
està documentat en altres fonts (Moll, M., 2004), i, de l’altra, que, encara que li
han explicat que aquesta planta produeix resina quan el temps és molt calent, ell
no ho ha aconseguit veure mai per molt que ho ha intentat, però, malgrat tot, no
ho posa en dubte, perquè li ha dit una persona que ell considera una autoritat en
la matèria, el farmacèutic de l’esquadró, que s’anomenava Sintes. En aquest
cas, però, la informació més interessant no és la que fa referència a la planta,
sinó a l’informador, perquè Horner diu que era el farmacèutic de l’esquadró i,
pel fet que no afegeix res més, hem de creure que s’està referint a l’esquadró
nord-americà estacionat a Menorca. Si la nostra interpretació és correcta, la
notícia tindria el seu interès, perquè ens donaria a conèixer un altre cas de
contractació de menorquins per  desenvolupar una tasca a l’armada nord-
americana –altres casos van ser Rodríguez Riola, que fou professor de
guardamarines i que fins i tot exercí la seva tasca a l’escola de la marina nord-
americana d’Ann Arbor, als Estats Units, i Mir Corantí, que fou músic de l’ar-
mada (Limón Pons, M.A., 2005).

Quan parla de les hortalisses i les fruites, es refereix, entre moltes d’altres de
les quals tot just dóna el nom, a la Pistacia vera, el festuc, que diu que es
conrea a jardins i que, segons es diu a l’illa, fou dut de Tunis en un temps passat
sense determinar. També fa referència a les figueres de moro, Opunctia, el
fruit de les quals diu que és un dels aliments més importants per a la gent pobre,
que el consumeix en grans quantitats pel fet de ser molt barat. Diu que creix
espontàniament, però que també es planta, i esmenta els turons de Sant Antoni,
al port de Maó, on hi ha sembrades nombroses d’aquestes figueres seguint
fileres regulars. Uns altres aliments, segons Horner, de les classes desfavori-
des en èpoques de misèria són els fruits de l’alzina, els aglans i les baies de les
murtes, els murtons. D’aquesta darrera planta diu també que les seves bran-
ques seques s’empraven per encendre forns.
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En general es pot dir que les informacions que dóna Horner sobre el món vege-
tal menorquí estan d’acord amb les informacions que tenim actualment, però en
altres casos existeixen diferències significatives, principalment quan es refe-
reix a l’abundància de determinades plantes. Així, trobam que considera
Solanum nigrum escàs, quan avui és considerat comú, i  Phytolacca ameri-
cana molt comuna, quan actualment és molt rara (Fraga Arguimabu, P. et al.).
És evident que aquestes apreciacions poden tractar-se d’errors d’identificació
per part del cirurgià, però també a canvis d’estatus d’alguna planta o, el que és
més probable, a que Horner, pel que escriu el seu llibre, no es va allunyar mai
del port de Maó i, per tant, devia tenir una visió molt esbiaixada de la flora
menorquina, encara que, com hem vist, no li van faltar bons informadors.

En darrer terme, hem de destacar que en aquest capítol sobre el món vegetal
de Menorca Horner inclou una molt detallada descripció de l’elaboració del vi.
Aquesta pràctica que s’ha recuperat recentment, però s’havia abandonat des
de final del segle XIX, quan la fil·loxera destruí les vinyes menorquines i, sobre-
tot, quan van deixar d’arribar esquadres al port de Maó, que eren la principal
clientela del vi produït a l’illa en  temps del cirurgià. D’aquest tema, a part de la
descripció dels procediments tradicionals per produir el vi, hem de destacar dos
aspectes. En primer lloc, assegura que amb l’arribada del setembre la verema
donava lloc a una incessant bullícia a l’illa: les carreteres i els carrers anaven
plens de bestiar transportant senalles i coves de raïm i els paviments dels car-
rers quedaven entapissats de pellofes de raïm i descolorits pel most. Fins i tot,
diu Horner, l’aire s’omplia de les aromes del vi novell i tothom cooperava amb
la verema amb els seus barrils vells i els seus recipients per mesurar. Per bé
que aquesta descripció del nord-americà pugui semblar i ser una mica exagera-
da, creiem que correspon, en part, a una realitat i, per poca que sigui aquesta
part que respon a fets reals, ens pinta un quadro de l’illa molt difícil d’imaginar
en els nostres dies.

La segona informació que ofereix Horner i que era totalment desconeguda és
que, quan parla de l’elaboració del vi, es refereix a l’existència d’una factoria
que és la més gran de totes les que existien a l’illa per produir el vi i que
realitzava els processos de fermentació dins d’uns tancs immensos excavats
en la roca damunt la qual s’assentava l’edifici de la factoria. Aquests tancs
estaven impermeabilitzats amb guix per evitar que el most fos absorbit per la
roca porosa.
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Si interessant és aquesta notícia sobre l’existència d’una gran factoria –sigui
quin sigui el concepte de grandària que tenia Horner–, perquè fins ara es pen-
sava que la producció de vi a Menorca era poc més que casolana, encara és
més interessant el que diu el nord-americà sobre d’altres produccions d’aques-
ta factoria: vi blanc dolç, vinagre i conyac. Però el que resulta peculiar d’aques-
ta informació no són els productes esmentats, sinó el que no s’esmenta: la
ginebra menorquina, avui prou coneguda.

La importància d’aquesta mancança rau en el fet que en els documents no
trobam la data de la introducció del consum i de l’elaboració d’aquest producte
a l’illa, motiu pel quals els erudits es divideixen entre els que creuen que fou una
beguda i una pràctica –la seva elaboració? introduïda pels anglesos durant el
segle XVIII, possiblement quan es va decretar la seva prohibició a Anglaterra,
i els que diuen que és un fet molt tardà que es va introduir per causes descone-
gudes a final del segle XIX, època en què apareixen les primeres referències
documentals a la ginebra menorquina. L’afirmació de Horner sembla afavorir,
per tant, els partidaris d’aquesta darrera opció, però tampoc no ho fa d’una
manera definitiva, perquè, per gran que fos la factoria esmentada per ell, no
tenia perquè fabricar tots els productes alcohòlics de consum a Menorca. De
fet, podria ser que la ginebra es continuàs fabricant residualment en petits esta-
bliments des de l’època anglesa i que, a final del segle XIX, es revifàs la seva
producció fins arribar a la seva popularització actual.

La part que Horner dedica al món animal té una característica que la diferencia
clarament de la que dedica a la flora: mentre que en aquest darrer camp només
parla de les herbes medicinals i de les que serveixen com aliment, és a dir,
només fa referència a les plantes útils per a l’home, en el camp de la zoologia
sembla que es mou més per un interès naturalístic que utilitari, sobretot quan
parla dels invertebrats marins, dels quals, a més, no es limita a donar el nom i
alguna característica de tipus general  de cada espècie en relació amb els seus
usos i la seva distribució a Menorca, sinó que de cada una d’elles inclou diver-
sos  paràgrafs on exposa tot el que ell ha observat i, en ocasions, fins i tot el que
explica posa de manifest com ha diseccionat alguns exemplars de la dita espè-
cie per intentar esbrinar la seva constitució interna.

Abans de parlar dels invertebrats marins, Horner s’ocupa dels animals més
coneguts, als quals sí tracta igual que havia fet amb les plantes, és a dir, dóna el nom
dels més corrents que viuen a Menorca i alguna de les seves característiques.
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Entre les informacions no conegudes en aquest terreny hi ha una referència a
un ocell que hiverna a Menorca i que és coneix amb el nom de cega (Scolopax
rusticola), el qual, segons el nord-americà, era molt apreciat pels menorquins,
consumit en grans quantitats i, el que resulta una novetat, de tants que se n’aga-
faven, s’exportaven  exemplars a Marsella i a Toló, on també tenien molt d’èxit
entre els consumidors. Quant als peixos de Menorca, diu que el més apreciat
pels menorquins és la morruda (sheepshead), encara que el nord-americà sembla
menys fiable en la identificació dels peixos, perquè gairebé no dóna cap nom i
algun dels que facilitas estan errats, com quan parla que l’illa hi viu la carpa,
peix d’aigua dolça que no existeix a Menorca.

També reprodueix errors apareguts en alguns llibres sobre Menorca d’autors
estrangers del segle XVIII quan diu que a l’illa hi ha escurçons, cosa  que no és
certa, o quan parla dels animals importats  pel governador britànic Kane,  del
qual es diu que introduí llebres i bestiar per a l’agricultura, però ell magnifica
l’acció de Kane i la transforma en una veritable repoblació cinegètica de Menorca
explicant que, a més del que acabam de dir, també va dur aus i altres animals –
sense especificar quins–  i que tota aquesta arca de Noè la va fer venir de
Frància, Itàlia i Barbària.

Quant a l’extens apartat dedicat als invertebrats no artròpodes marins, on ja no
parla en absolut de cap utilitat –tret de quan es refereix als mol·luscs, dels quals
explica l’interès culinari que tenen pels menorquins–, malgrat que alguns d’ells
ja es consumien a Menorca en aquella època, com prova el fet que ja apareixi-
en en algun receptari del segle XVIII –és el cas, per exemple, de l’ortiga de
mar (Anemona sulcata). L’interès de Horner per aquests animals, com ja hem
avançat, és descriure tots els trets morfològics significatius i la seva fisiologia, i,
cosa curiosa, d’entre  la desena d’espècies que mereixen el seu interès, aque-
lles en la descripció de les quals s’entreté més són precisament les que també
havien cridat l’atenció, encara que sense arribar als seus extrems, d’altres viat-
gers nord-americans que van escriure sobre Menorca en el segle XIX. Aques-
tes espècies són el dàtil de mar (Litophaga litophaga) i un serpolimorf que no
identifica, però que, per la descripció que en fa, segurament deu ser una tremelitja
de floquet (Spirographis spallanzanii), l’espècie d’aquest grup més abundant
al port de Maó i una de les més vistoses.

Quant als dàtils de mar, la seva descripció, fruit, sens dubte, d’una acurada
observació, abasta molts d’aspectes, però, sobretot, intenta esbrinar dues co-
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ses: de quina manera arriben aquests bivalves a l’interior de les roques calcàri-
es on passen bona part de la seva vida i com és la fisiologia de la seva repro-
ducció. Per arribar a obtenir conclusions pel que fa al cas. enuncia algunes
hipòtesis que després va desestimant a mesura que l’observació li demostra
que no estan d’acord amb el que passa realment. Pel que fa a com arriben a
ocupar els forats a l’interior de la roca on viuen, la seva hipòtesi final és que
destrueixen la roca amb alguna substància que segreguen els seus cossos la
natura de la qual no és capaç de determinar. Aquesta mateixa hipòtesi s’accep-
ta com a vàlida en l’actualitat, però els detalls del procés segueixen sent mal
coneguts.

La identificació de la tremelitja de floquet amb un dels invertebrats que descriu
Horner no presenta cap dubte, tant per la seva descripció escrita com per un
dibuix que inclou del natural, però ens trobam amb la sorpresa que el nord-
americà assegura que els nadius l’anomenen clavel, en castellà, nom avui to-
talment perdut, si és que va existir mai. Diu que l’animal està constituït per un
tub i una flor –els tentacles, que ell anomena també les plomes– i, com en el cas
anterior, intenta esbrinar sense èxit el camí pel qual té lloc la reproducció. Per
aquest motiu també fracassa en la determinació de l’evolució d’aquests ani-
mals al llarg de la seva existència, perquè no aconsegueix identificar cap exem-
plar a l’inici del seu cicle vital. També aquí fa una descripció acurada de l’ani-
mal parant esment a com es pot construir el seu tub principal  i quina és la seva
funció, que, segons ell, seria la d’actuar com una mena de brànquia. Acaba la
seva explicació i l’apartat indicant que, de totes les qüestions que no ha pogut
resoldre, podria donar la seva opinió, però que seria purament teòrica i, per açò,
suggereix que s’haurien de fer moltes més observacions abans de poder donar
una opinió mínimament plausible.

Les malalties dels menorquins

Com correspon a una topografia mèdica, després d’exposar les característi-
ques del medi ambient, Horner passa a ocupar-se de les malalties dels menor-
quins en un apartat específic on hi ha una calaix de sastre d’afirmacions, unes
de plausibles i molt interessants, unes altres que serien molt interessants si no
fossin errònies i d’altres que s’haurien de comprovar amb altres fonts.

Entre les segones hi ha l’afirmació que la pesta era una malaltia que apareixia
ocasionalment a Menorca, normalment en tripulants de vaixells ancorats al port,
però que tenia notícia que havia aparegut en el si d’una família des Castell que
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s’havia infectat amb una roba contaminada; la malaltia, però, en aquesta ocasió
s’havia mantingut confinada en la família afectada.

La notícia és sorprenent i segurament és fruit de rumors i llegendes portuàries
acceptades per Horner sense ulteriors comprovacions, perquè, si bé és possible
que arribàs un malalt de pesta procedent de l’Orient Pròxim, on en aquella
època la malaltia encara no estava eradicada del tot, aquest fet no hauria pas-
sat desapercebut per a ningú i figuraria en algun document de l’època, cosa que
fins ara no coneixem. Més difícil encara és acceptar el contagi de la malaltia a
una família des Castell sense altres conseqüències i sense deixar rastre en els
documents. Per tant, aquestes informacions són difícils d’acceptar com a ver-
taderes, però, en tot cas, convé tenir-les en compte per si, malgrat tot, aparei-
xen indicis que hi alguna part de realitat darrere d’elles o per si és possible
esbrinar la natura dels esdeveniments que van donar lloc a aquestes històries
imaginàries.

Parcialment real, perquè es pot comprobar en altres fonts, és la seva informa-
ció relativa a la febre groga. Segons ell, aquesta malaltia apareixia esporàdica-
ment al Llatzeret de Maó a causa de l’arribada de vaixells infectats a fer qua-
rantena  i va afectar alguns guardes i empleats de la institució. El cas pitjor,
segons li havia dit una persona que havia treballat al Llatzeret ja feia uns anys,
havia tingut lloc quan un vaixell infectat provinent de l’Havana havia contami-
nat de tal manera el Llatzeret que havien mort quaranta empleats.

La història real no és ben bé així, però concideix en diversos punts. A les actes
de les Juntes de Sanitat Municipal d’entre 1800 i abans de la inauguració del
Llatzeret de Maó, el 1817, figuren diversos casos de febre groga, però no al
Llatzeret, que no funcionava com a tal, sinó en vaixells de guerra ancorats al
port que no feien quarantena. Aquests casos, peró, només van afectar els seus
tripulants. L’epidèmia que va afectar greument el Llatzeret fou la darrera gran
epidèmia de febre groga a l’Estat espanyol, que l’estiu de 1821 afectà Palma i,
molt especialment, Barcelona i altres punts de la costa catalana. Aquesta epi-
dèmia fou introduïda al Llatzeret pel fet que hi enviaren vaixells amb malalts de
febre groga a fer quarantena –el primer a arribar amb malalts no fou un vaixell
provinent de l’Havana, encara que durant l’epidèmia també n’arribaren d’aques-
ta ciutat, sinó un xabec correu procedent de Barcelona anomenat Constitución.
Quant a les conseqüències de l’epidèmia a l’interior del Llazeret, on quedà
confinada sense afectar cap dels pobles de l’illa, foren dramàtiques: 117 morts,
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xifra que gairebé iguala la de les morts que es van produir en total al llarg de tot
la resta d’anys, un centenar, durant els quals va estar en funcionament el Llat-
zeret. Tanmateix, d’aquests 117 morts només 5 eren empleats que habitaven
les dependències interiors del Llatzeret i, si comptam els guardes de sanitat
exteriors morts a causa de l’epidèmia, el nombre de traspassos continua sense
passar de 10.

La comparació entre aquesta informació que ens ofereixen els documents i el
que diu Horner ens permet arribar a dues conclusions. Una d’elles és que el
cirurgià, almanco en aquest cas, però pensam que també en tots els altres,
encara que no sigui totalment fidel a la realitat, explica coses que tenen un cert
fonament real, tot i que amb tergiversacions en els detalls concrets perquè o bé
no coneix prou el tema o bé els seus informadors deformen la història quan li
expliquen. Aquest sembla el cas de l’empleat del Llatzeret que magnifica l’im-
pacte de la febre groga entre els seus companys, segurament per impressionar
el cirurgià nord-americà  quant al comportament dels menorquins o perquè el
temps transcorregut havia fet augmentar el dramatisme d’una situació que en
el seu moment devia causar un impacte prou important, perquè, encara que els
empleats del Llatzeret no resultassin particularment afectats, la mortalitat ge-
neral fou elevada.

Pel contrari, real i molt interessant pels comentaris personals del metge és la
notícia que dóna en relació amb la primera epidèmia de còlera que patí Menorca.
Segons Horner, aquesta epidèmia va arribar a Menorca la tardor de 1834 i va
causar nombroses víctimes entre els pobres i aquelles persones que duien vides
dissolutes –així ho afirma l’autor. Es deia que l’origen d’aquesta epidèmia ha-
via estat un vaixell infectat que havia arribat a Menorca procedent de Sardenya,
hipòtesi que no acaba d’acceptar el nord-americà que, com molts sanitaris an-
glosaxons, es revela anticontagionista i opina, en canvi, que, a Menorca, com en
d’altres indrets d’Europa, el còlera es degué a la presència d’un constitució
atmosfèrica desconeguda, tal com postulaven els seguidors de les teories
ambientalistes.

També són certes les seves apreciacions en relació amb la malària, que ell
anomena febres intermitents i recurrents i que, a més, per a ell són dues malal-
ties diferents que considera el mal més freqüent entre els menorquins. La rea-
litat d’aquesta apreciació vé avalada pel fet que és compartida per tots els
metges que van escriure sobre Menorca, des de Cleghorn fins ben entrat el
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segle XX –els darrers casos de malària es van detectat a Menorca poc després
d’acabada la Guerra Civil espanyola.

Atesa la importància de la malaltia a Menorca, dedica una part important de
l’apartat sobre les malalties dels illencs a estudiar les seves peculiaritats. Diu
que les febres remitents i intermitents, de les quals no explica la diferència, es
poden considerar endèmiques de Menorca i que, sobretot, són molt freqüents a
l’estiu i a la tardor, tot i que ho són més les segones que les primeres. En aquest
punt, Horner fa una altra afirmació, que avala tot dient que li ha estat proporci-
onada per una persona molt fiable que coneix bé tot Menorca  segons la qual a
l’illa no hi ha deu persones majors de quaranta anys que no hagin patit aquestes
febres palúdiques, afirmació que sembla una exageració, ja sigui del mateix
Horner o del seu informador, però compartida per altres metges en relació amb
les persones que vivien a prop de les zones amb aigües embassades.

A continuació identifica correctament els principals focus palúdics de les proxi-
mitats de Maó a les zones amb aigües embassades del fons del port,  a les
albuferes com la des Grau i als torrents de drenatge com el de Sant Joan, però
novament fa servir el paradigma miasmàtic associat als models ambientalistes
de la malaltia per explicar com aquests focus produeixen els miasmes que alte-
ren la salut de les persones que viuen en les seves proximitats. També esmenta
el possible paper dels cultius de cànem en la producció de miasmes, tema que
es debatia en aquella època i en el qual no tothom estava d’acord. En aquest
cas opina que la producció de  miasmes pel cànem en estat de descomposició
no és ni major ni menor que la de qualsevol altre vegetal.

Sempre seguint les teories ambientalistes, Horner observa que els vents poden
transportar els miasmes a una certa distància del lloc on s’han produït, motiu
pel quals els barris de Maó situats en relació amb les zones d’aigües embassa-
des de tal manera que el vents més freqüents  bufen en la direcció definida per
la recta que uneix aquestes zones i el barri considerat són els més insalubres i
els que tenen més malalts de febres intermitents, almanco mentre el vent bufa
des de la direcció considerada.

Horner, però, creu que els miasmes no són l’única causa de les febres, sinó que,
sense deixar el sistema ambientalista, pensa que en el seu origen també intervé
d’una manera important la dieta que segueixen les persones. En aquest sentit
diu que un factor important que explica la prevalença de les febres intermitents
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a Menorca és la deficient dieta de la gent humil, per manca de possibilitats
econòmiques, la qual, segons ell, s’alimentava exclusivament de fruites i vege-
tals i encara en poca quantitat, la qual cosa, segons les teories vigents a l’època,
suposava que podia ajudar a l’aparició de les febres.

En aquest punt de l’alimentació el cirurgià dóna unes importants indicacions
sobre la dieta dels menorquins no tan desfavorits econòmicament com els ante-
riors, però tampoc de classe benestant. Segons ell, la dieta completa d’aquests
menorquins consistia en una barra de pa, un bòtil de vi casolà, uns quants grans
d’all, un plat de caragols i una ensalada de carabassa, api, lletuga, pèsols i altres
vegetals acompanyant un petit tall de carn o un plat d’arròs bullit amb un tros de
sobrassada o amb curri. Açò darrer resulta sorprenent, perquè no hi ha notícia
que aquesta espècie s’hagi emprat mai en la cuina menorquina; per tant, de ser
certa la notícia, hauríem de pensar en una influència britànica que s’anà per-
dent al llarg del segle XIX fins que no en quedà ni el record, però potser simple-
ment es tracta d’un error de Horner, el qual tal vegada amb la denominació de
curri volia designar altres espècies.

Una última informació molt curiosa sobre la dieta dels menorquins que podria
ser certa, però que no tenim altres documents que la corroborin, és que, segons
Horner va visitar, tots, rics i pobres, eren molt afeccionats a menjar col, aliment
que consideraven dels millors. Primer la bullien i després la fregien amb llard i
la menjaven a la nit, abans d’anar a dormir. Un ric propietari va dir a Horner
que cada dia a les deu de la nit es menjava un plat de col preparada d’aquesta
manera i que no creia que hi pogués haver res millor. Els menorquins, continua
explicant el cirurgià, consideraven aquest aliment com a molt saludable, però ell
creu que açò és perquè es devien haver acostumat, perquè, per als nord-ameri-
cans, aquest vegetal, almanco menjat a la nit, seria indigest i causa de malsons.

Per acabar amb el tema de les febres intermitents, Horner explica que el trac-
tament que donen els metges menorquins per a aquesta malaltia són píndoles
de sulfat de quinina i que, en el cas que el malalt presenti símptomes de tenir
desordres estomacals, se li subministra prèviament un emètic i/o mitja unça de
tartrat de potasi.

El cirurgià nord-americà  acaba l’apartat de les malalties dels menorquins par-
lant dels metges que els atenen. Observa que hi havia metges que s’havien
educat a París –encara que ell no ho diu, era l’època en què el menorquí Orfila
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triomfava a França i algunes famílies econòmicament poderoses van enviar els
seus fills a estudiar amb ell– i que aquests professionals eren bons i actuaven
d’acord amb la pràctica mèdica francesa, mentre que d’altres havien estudiat a
Barcelona i altres ciutats espanyoles; d’aquests metges no diu si eren bons,
però, d’una manera diplomàtica, afirma que la seva pràctica  diferia de la dels
primers d’acord amb les diferències entre els estudis d’uns i d’altres.

Aquesta informació també és corroborada per altres fonts  independents, amb la
salvetat que se sap que a l’època de Horner encara quedaven metges que havien
estudiat a Montpeller, Avinyó i Pisa i el seu nombre superava el dels que havien
estudiat a París (Vidal Hernández, 2002). Una altra informació inclosa en el llibre
que no hem trobat mai a cap altra font és que una gran part dels medicaments que
es despatxaven a les farmàcies menorquines eren importats des de Marsella,
afirmació que podria ser certa si tenim en compte que les farmacopees d’Espa-
nya i França eren diferents i que els metges educats en el segon país devien estar
familiaritzats amb les seves farmacopees i devien tenir més fe en elles que en les
espanyoles. Si a aquest fet afegim el prestigi que sempre acostumen a tenir entre
el gran públic les coses, siguin quines siguin, que arriben d’un altre país, i més si es
tractava d’un país com França, que, en aquell temps, era dels que es considera-
ven més avançats d’Europa, és pot entendre que l’ús dels remeis farmacèutics
forans no només era promocionat pels metges, sinó que també podia ser acceptat
pels pacients com una fet molt desitjable i, per açò mateix, es podia haver donat el
cas que fins i tot els metges que no havien estudiat a França emprassin els medi-
caments francesos per acontentar els seus clients.

En aquest tema de les farmàcies i els medicaments Horner mostra la seva
admiració per dos fets que es produeixen a l’Estat espanyol i no a molts d’altres
països que no menciona, tot i que, evidentment, està pensant en el seu. Es
tracta, en primer lloc, del fet que les farmàcies, el nombre de les quals estava
limitat per llei a cada poble d’acord amb el nombre d’habitants, havien de res-
pectar rigorosament els preus dels medicaments que es fixaven en una llista de
preus que confeccionaven les autoritats estatals, sense que els farmacèutics
poguessin introduir cap canvi. En segon lloc, Horner considerava un gran bene-
fici per al públic la prohibició que hi havia a l’Estat espanyol de vendre nostrums
i panaceas –remeis elaborats amb fòrmules magistrals només conegudes pel far-
macèutic que els venia i amb un suposat ampli espectre de aplicacions terapèuti-
ques quan no miraculoses–, cosa que a altres països no només els farmacèutics,
sinó també els xarlatans sense cap titulació podien fer amb total impunitat.
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Descripció de Maó i els seus voltants

Horner continua el capítol dedicat a Menorca del seu llibre amb la descripció de
la ciutat de Maó i els seus voltants, però no s’ocupa tant dels aspectes paisat-
gístics i urbans, encara que inclou algunes informacions pel que fa al cas, sinó
que es dedica, sobretot, com correspon en una topografia mèdica, a descriure
les instal·lacions existents a Maó relacionades amb la salut dels seus habitants.
Abans de considerar quines són aquestes instal·lacions, val la pena assenyalar
una de les seves observacions en relació amb un dels primers temes, el dels
aspectes urbans de Maó, pel seu interès etnològic. Es tracta de l’afirmació
segons la qual les cases de la  ciutat tenien les façanes pintades de colors,
principalment groc i blau, circumstància que demostra, com alguns historiadors
ja havien observat, que el costum d’emblanquinar les façanes de les cases
urbanes és pròpia del segle XX, probablement per motius turístics, mentre que
l’arquitectura dels segles XVIII i XIX, com a moltes altres ciutats mediterràni-
es, feia servir el color per adornar les façanes. L’única cosa discutible d’aques-
ta afirmació és l’ús del blau per pintar una façana, perquè no és un color que
tradicionalment s’empri per a les parets exteriors, sinó simplement com a franja
a la base de l’edifici o al voltant dels marcs de les finestres, però mai per cobrir
tota la superfície de la façana.

Quant als edificis sanitaris de Maó, parla de tres d’ells: l’Hospital Militar de
l’Illa del Rei, la Casa de Caritat o Hospital Municipal i la Casa d’Expòsits,
encara que aquest darrer era més aviat el que avui es diria una institució
assistencial, cosa que en part també era l’Hospital Municipal, circumstància
normal en aquestes institucions fins ben avançada la segona meitat del segle
XIX. La majoria de les informacions que dóna Horner sobre aquests centres
sanitaris no són gaire noves i coincideixen, en línies generals, amb les que apa-
reixen en altres fonts. Tanmateix, algunes notícies, però, resulten interessants
per no ser conegudes, motiu pel qual les reproduïrem aquí.

La primera que crida l’atenció és que a l’època en què escriu Horner ja existien
els banys públics de l’Hospital Municipal que només estan documentats a les
darreres dècades del segle XIX.  Una altra cosa interessant és que l’Hospital
va admetre mariners francesos quan l’esquadra d’aquest país feia viatges en-
tre Toló i Argèlia durant la campanya de conquesta d’aquest territori i posterior
establiment d’una colònia. Quant a la Casa dels Expòsits, diu que el seu mante-
niment, que costava 400 dòlars mensuals, anava a càrrec de la municipalitat i
dels llegats que rebia de tant en tant. Entre aquest llegats esmenta, no sabem si
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pel seu import o per la personalitat del donant, el d’un maonès que fou guàrdia
marina a l’armada britànica anomenat Gonyalons (Horner escriu Ganallons),
que era nebot del bisbe Gonyalons, que fou bisbe de Solsona durant la Guerra
de Successió i que es mostrà acèrrim defensor de l’arxiduc Carles (Casasnovas,
M. A.). El parentesc del donant amb el bisbe de principi del XVIII  i el fet que
hagués navegat amb l’armada britànica ens fa pensar que devia tractar-se d’un
home del segle XVIII i que van contar la història al nord-americà com un fet
passat rellevant o per la circumstància que s’explica en el llibre: un retrat de
Gonyalons figurava a la Casa del Expòsits en record de la seva magnanimitat.
Aquest retrat, diu Horner, on el personatge apareixia vestit amb uniforme era a
la sala de les dones, al costat d’un retrat del bisbe Gonyalons. Actualment no és
coneix on para el primer retrat, mentre que el segon, el del bisbe, és molt proba-
ble que, si no es tracta del mateix quadro, servís de model per fer el que penja
a la Galeria de Fills Il·lustres de l’Ajuntament de Maó.

Menció a part mereix la referència que fa l’autor a l’Hospital Militar de l’Illa
del Rei, edifici que fou construït a principi del segle XVIII pels britànics quan
ocuparen Menorca per servir com hospital militar de l’armada –l’hospital per a
l’exèrcit era a terra ferma, dins del Castell de Sant Felip? i que amb la recupe-
ració de l’illa per part de la Corona espanyola es transformà en un hospital tant
per a marins com per a soldats de terra i artillers. El cirurgià nord-americà
ofereix un resum de la història de l’edifici explicant les diferents intervencions
arquitectòniques sofertes durant la seva història, així com una descripció del
seu estat en el moment en què escrivia el llibre. Totes aquestes informacions
coincideixen amb el que actualment se sap sobre el tema i el que es pot veure
encara amb les restes de l’edifici. El que resulta nou, si no és un error de
l’autor, és la notícia segons la qual a la seva època feia poc que s’havia tornat
a obrir l’hospital després d’haver romàs uns quants d’anys tancat i abandonat a
la seva sort. Segons açò, s’havia obert per llogar als francesos, que l’havien
utilitzat, no com a hospital, sinó com a dipòsit de materials per a les seves naus
que feien ruta cap a Algèria i també per emmagatzemar carbó per als seus
vaixells a vapor. Pel que fa a aquest punt, Horner opinava que açò era un
malbaratament de les possibilitats que oferia l’edifici i que més hauria valgut
que les instal·lacions haguessin estat llogades al Govern nord-americà, que l’hau-
ria tornat a posar en marxa com a hospital, en lloc de, com havia fet, adaptar un
edifici a terra ferma a la zona de Maó coneguda amb el nom de tanques del
Carme com a hospital per als seus mariners –la ubicació no la dóna Horner,
però és coneguda d’una manera aproximada en aquesta zona –
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El Llatzeret de Maó

Horner finalitza la revisió de les institucions sanitàries menorquines amb el Llat-
zeret del port de Maó, al qual dedica tretze pàgines, més d’una quarta part del
treball, la qual cosa dóna idea de la importància que el nord-americà atorga a
aquest establiment, importància que posa en clar des del principi de l’apartat
que li dedica, el qual comença amb l’afirmació: “It is (el llatzeret) object of
admiration to all estrangers, more worthy of attention than anything  I saw in
the Island; and may be justy called an honour to the nation to it belongs”.

En aquest darrer apartat del capítol crida l’atenció que, a diferència del que
hem observat en molts del anteriors, la descripció que ofereix Horner, tant de
l’estructura com del funcionament de la institució, es correspon gairebé del tot
amb la realitat o, per ser més exactes, amb la realitat dels documents impresos
de l’època. És a dir que, sense posar en dubte que el cirurgià visitàs personal-
ment el Llatzeret i, fins i tot, potser hi va fer quarantena –aquest darrer punt no
queda prou clar–, el que reprodueix amb precisió són les parts més significati-
ves del reglament que es donar al Llatzeret en el moment de la seva entrada en
funcionament.3  Tanmateix, com que creiem que aquest reglament no es va
complir al peu de la lletra, suposam que aquí Horner descriu bé el documents,
però segurament no tan bé la realitat. En qualsevol cas, la seva forçosa relació
amb el Llatzeret de Maó a causa de les seves freqüents arribades al port pro-
cedent del Llevant ens fa pensar que els punts del reglament que el nord-
americà reprodueix són realments els que estaven en vigor a la pràctica i que
ell coneixia prou bé.

En aquesta part final de la comunicació ens ocuparem d’aquests temes i, so-
bretot, d’aquelles informacions que en ofereix el llibre i que no eren conegudes.
La primera cosa que fa Horner després de la seva introducció elogiosa és
sintetitzar la història del Llatzeret i ja en aquest punt trobam la primera novetat:
quan fa referència als enginyers que van intervenir en la seva construcció, a
més d’esementar els ja coneguts Fernández de Angulo i Pueyo, n’afageix dos
més de desconeguts anomenats Pauli i Cusans. L’últim nom podria fer referèn-
cia a una deformació de Casasnovas, un altre dels arquitectes que va intervenir
en el projecte, però del tal Pauli, del qual, a més, diu que fou separat del projecte
per problemes amb la seva gestió econòmica, no tenim cap notícia.

A continuació Horner descriu la ubicació del Llatzeret i les seves característi-
ques arquitectòniques. La part de la descripció que correspon a estructures que
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s’ha conservat fins avui és totalment correcta, sense cap error, i la part que fa
referència a estructures que no s’han conservat, encara que en alguns casos
no correspon als plànols originals de les instal·lacions, també sembla correcta
perquè apareixen de manera més o manco clara en certs dibuixos de l’època4 .
Concretament, el cirurgià descriu el departament brut –departament on anaven
els passatgers provinents de països on hi havia pesta o que havien tingut malalts
d’aquesta malaltia durant el viatge– i explica que constava de tres edificis per
passatgers i la infermeria corresponent. Tot el conjunt ocupava un recinte qua-
drat i els qualtre edificis estaven separats per dues dobles muralles perpendicu-
lars, avui inexistents, a l’encreuament del qual hi havia una torre de vigilància
que dividia i incomunicava cada sector de les dobles muralles. Tot el recinte, al
seu torn, estava envoltat d’una doble muralla que als costats nord i est coincidia
amb la general del Llatzeret.

Pel fet que mai no es va construir el departament net del Llatzeret –departa-
ment on havien de viure els treballadors de la institució que no tenien contacte
amb els malalts i els viatgers provinents de països sense problemes sanitaris–
es va haver d’habilitar un edifici en el departament brut, el qual, com és natural,
havia d’estar aïllat de tots els altres, perquè els treballadors que hi vivien no
estaven subjectes a incomunicació en èpoques normals i podien anar lliurement
a les seves cases.

L’edifici que s’escollí o el que hagués estat més lògic que s’hagués escollit,
perquè Horner no detalla quin va ser, fou el situat a l’angle nord-oest, perquè hi
ha una porta a la doble muralla que l’encercla que s’obre molt a prop d’una
altra porta que comunicava el recinte general amb l’exterior.

Una característica desconeguda dels edificis del departament brut destinat als
passatgers que explica l’autor és que hi havia unes muralles simples que tenien
la mateixa orientació que l’eix longitudinal de cada edificació i que anaven des
de les parets laterals de l’edifici perpendiculars a aquest eix fins a la doble
muralla més propera. D’aquesta manera, la part davantera de l’edifici quedava
incomunicada de la de darrera i la seva estructura interna el dividia engrups
d’habitacions constituïts per una cuina a la planta baixa i una sala amb xemene-
ia i dues habitacions al pis superior, sense que cap grup tingués comunicació
amb el veí i les seves comunicacions amb l’exterior estaven disposades alter-
nativament a cada costat de l’edifici; és a dir, si el primer grup s’obria a la part
de davant, el segon ho havia de fer a la de darrere i així successivament. D’aques-
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ta manera s’aconseguia una major separació entre diferents tripulacions arri-
bades en dates diferents i, per tant, amb diferents estadis de quarantena, tot i
que estassin en la mateixa situació sanitària.

Horner finalitza la seva descripció del Llatzeret amb un cant gairebé idíl·lic on
diu que, tot i que pot semblar una presó o una fortalesa, és un lloc molt agrada-
ble, perquè les altes muralles el resguarden del fred de l’hivern i la vegetació
que creix a l’interior fa que sigui un lloc fresc a l’estiu. L’herba creix durant
l’hivern a les avingudes, a les quals pavimenta, i a la primavera tot s’omple de
flors. Per si fos poc, la seva vorera és plena d’una gran varietat d’animals
marins curiosos que faria que qualsevol naturalista que hagués de fer quarante-
na al Llatzeret no s’aburrís en cap moment. Tot açò ho diu el nord-americà en
finalitzar el paràgraf, però més endavant veurem que la seva idea del Llatzeret
i les quarantenes era més aviat ambigua, cosa que el dur a expressar opinions
no tan favorables.

A continuació Horner passa a explicar la normativa que regeix el Llatzeret i la
seva aplicació. També aquí segueix rigorosament la redacció original del regla-
ment del Llatzeret i, per tant, no aporta cap dada que no sigui coneguda. L’úni-
ca novetat significativa és la especificació, amb més detall que el reglament
original, de les tarifes que aplicava la Junta Rectora del Llatzeret als vaixells
que havien de fer quarantena d’acord amb la seva nacionalitat –espanyola o
estrangera–i desplaçament, així com els preus que s’havien de pagar pel certi-
ficat de sanitat que donava fe que s’havia fet la quarantena amb bon resultat.
També especifica els sous de les persones que feien feina al Llatzeret, però ho
fa en dòlars, mentre que en els documents originals apareixen amb moneda
castellana de 1821, la qual cosa fa difícil establir comparacions exactes, a part
que tampoc no consta el tipus de canvi que Horner va emprar per convertir els
sous espanyols en moneda americana. Una darrera notícia que ofereix el nord-
americà i que, tot i que sigui d’interès purament anecdòtic, val la pena assenya-
lar és que els guardes que es posaven a bord dels vaixells en quarantena per tal
de vigilar la incomunicació  portaven un capell en el qual estava escrita la
paraula “sanidad”, motiu pel qual els nord-americans els anomenaven “sanidads”.
A continuació el cirurgià naval explicava les normes que regien les quarantenes
del Llatzeret de Maó. Primer de tot descriu com es qualificava la situació sani-
tària d’un vaixell que arribava a la institució –per l’estat de salut del seu port
d’origen i per l’estat de salut dels passatgers i tripulants– i quines quarantenes
es fixaven d’acord amb aquesta qualificació. També observa que, per a aquells
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vaixells que provenien de llocs de l’Amèrica tropical on hi havia febre groga,
també es tenia en compte a l’hora de fixar la quarantena l’època d’arribada del
vaixell, perquè se sabia, encara que els motius eren desconeguts, que en terres
espanyoles la febre groga només es propagava en èpoques de calor.

Tot açò era conegut i en aquest cas també la descripció que fa Horner és del tot
conforme amb els reglaments del Llatzeret conservats. El que resulta interes-
sant és la seva crítica, la primera que apareix en el llibre, del sistema de quaran-
tenes que s’aplicava a Maó pel fet que un vaixell que havia fet vint dies de
navegació sense tocar port ni tenir contactes amb altres vaixells era confinat el
mateix temps que un altre vaixell que només havia navegat cinc dies entre el
seu port d’origen i el de Maó. Aquesta manera de procedir, diu Horner, era
absurda i ni tan sols la seguien pobles més endarrerits com el turc, el siri i
l’egipci, que descomptaven de la quarantena els dies de navegació sense con-
tacte amb terra o amb altres vaixells.

La part del llibre de Horner dedicada al Llatzeret de Maó, que és també la part
final del capítol dedicat a Menorca, acaba amb un apartat titulat “Purifications”,
és dir, dedicat a descriure els procediments emprat al Llatzeret per
descontaminar els vaixells, les persones i les mercaderies que passaven la qua-
rantena. En aquest punt la seva admiració cap a la institució que havia mostrat
fins aquell moment en transforma en dura crítica.

Primer de tot hem de dir que, com sempre, en aquesta part del llibre la informa-
ció del cirurgià és correcta o, almanco, està d’acord amb els reglaments publi-
cats. Tanmateix, aquí afegeix els seus comentaris crítics a les descripcions asèp-
tiques dels procediments de descontaminació. En primer lloc, parla de com aque-
lles mercaderies que no es feien malbé submergides en aigua es descontaminaven
mantenint-les submergides durant un cert temps i després deixant-les sotmeses a
l’acció de l’aire. El problema era que els qui decidien si l’aigua deteriorava o no
un determinat material eren els empleats mateixos del Llatzeret, que a vegades
s’equivocaven i causaven mals irreparables en les mercaderies.

El cirurgià diu també que encara rebien pitjor tractament les cartes, els docu-
ments i els diaris, que, segons les seves paraules, eren tallat, perforats, trets
dels seus sobres, fumigats, submergits en vinagre i exposats a l’aire d’acord
amb les circumstàncies. Després de ser maltractats d’aquesta manera es lliu-
raven als seus propietaris emprant uns pals de gran longitud a l’extrem dels
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quals es posaven els documents en qüestió. D’aquesta manera, segueix el nord-
americà, no hi havia por que els empleats del Llatzeret es contagiessin i, moltes
vegades, tampoc no hi havia por que els destinataris poguessin llegir el contin-
gut dels documents, que s’havia esborrat. Aquesta darrera afirmació encara
avui és pot comprovar consultant nombrosos documents entre els que es con-
serven a l’Arxiu Històric de Maó, documents que en el seu dia van ser objecte
d’aquests tractaments.

Horner també fa referència a la fumigació que patien els passatgers en els
perfumadors del Llatzeret. Fumigació amb vapors àcida que afectaven de ma-
nera important les persones que patien asma o altres malalties de les vies res-
piratòries. En aquest punt, però, s’ha de dir que, almanco segons el reglament
de Llatzeret, aquestes persones no havien de ser fumigades o, en tot cas, du-
rant menys temps i amb gasos menys agressius.

La conclusió de Horner, malgrat les lloances que havia fet de l’edifici i de tot el
que el Llatzeret tenia per fer més agradable l’estada dels quarantenaris, és que
les normes de la quarantena a Espanya eren extremadament molestes per a
tots els que anaven a parar al Llatzeret de Maó. Pensa que algunes d’aquestes
normes poden ser útils i necessàries per protegir la salut dels regnes d’Espanya
i els seus habitants contra la pesta, però que d’altres eren inútils, innecessàries,
fustigants, irracionals i vexatives per al comerç i la seva conseqüència immedi-
ata era elevar sense necessitat les despeses dels viatgers. Com exemple d’aques-
ta irracionalitat fa referència al fet, segons la normativa sanitària, un vaixell que
anava a Cadis procedent de les Antilles, si arribava en circumstàncies que
l’obligaven a fer quarantena, havia d’anar primer a Menorca per passar el
període d’incomunicació corresponent al Llatzeret i, després, refer el seu camí
per anar a Cadis. Tanmateix, pel que fa a aquest punt s’ha de dir que, encara
que Horner té raó en la seva interpretació de la normativa, la situació fins i tot
era més greu: en teoria també havien de passar per Menorca els vaixells que,
procedents d’Amèrica Central, anaven destinats als ports del Cantàbric. La
realitat, però, fou que fins que no s’inaugurà els llatzeret de San Simón, a Vigo,
es van donar prou reals ordres específiques per tal d’evitar aquests viatges
inútils, a menys que hi hagués una situació d’emergència sanitària (Vidal
Hernández, 2005).

Finalment, Horner acaba el capítol donant la seva opinió real sobre el sistema
de quarantenes espanyol i mediterrani en general. Segons ell, si es volia que el
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comerç mediterrani augmentés, aixó com també el nombre de viatgers que
navegaven per aquest mar, ja fos per plaer o per feina, s’havien d’introduir
importants canvis en el sistema de quarantena espanyol com a primera passa
per fer el mateix amb els sistemes dels altres països europeus de la Mediterrà-
nia, perquè, diu Horner, “tots ells estan més o menys infestats amb quarantenes
que, moltes vegades, semblen forçades per la seva cobdícia [dels europeus] o
per un terror supersticiós, quan no per una imperdonable ignorància de la natu-
ra de la malaltia que pretenen prevenir, controlar i eradicar.

Conclusió

El llibre que hem analitzat aquí resulta de gran interès per les informacions de
primera mà que dóna el seu autor –per molt que s’hagin de destriar les que són
fiables de les que no– sobre la situació sanitària de Menorca a la primera meitat
del segle XIX i, en general, de tot l’Estat espanyol i d’altres llocs de la Mediter-
rània. Tanmateix, en el cas de Menorca aquesta informació és molt més relle-
vant pel fet que es pot inserir dins de la sèrie de topografies mèdiques dedica-
des a l’illa que s’inicia amb Cleghorn i acaba amb Pons Marquès. L’existència
d’aquesta sèrie, convenientment analitzada, permet establir l’evolució de la si-
tuació sanitària al llarg del temps, els canvis en les pràctiques mèdiques i higiè-
niques i moltes informacions que els documents històrics administratius no faci-
liten sobre aspectes del medi físic i de la societat de Menorca.
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NOTES
1. Totes aquestes topografies són tractades per l’autor a Vidal Hernández (1999)
2. Hem d’agrair al senyor Enrique Pons, bibliòfil menorquí que adquirí un exemplar d’aquest
llibre, haver-me’l donat a conèixer i haver-me permès fotocopiar el seu contingut íntegre, la qual
cosa m’ha permès fer el present estudi.
3. Reglamento interino de sanidad para el gobierno y dirección del Lazareto de Mahón. Maó:
Imprenta de Pedro Antonio Serra, 1817. Malgrat els qualificatiu d’interí, aquest reglament va
estar vigent fins iniciada la segona meitat del segle XIX.
4. Ens esteim referint a dibuixos i pintures del Llatzeret dipositats a l’Arxiu Històric de Maó.
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APORTACIÓ DE L’INSTITUT MEDICOFARMACÈUTIC DE
CATALUNYA A LA FACULTAT DE MEDICINA I L’HOSPITAL
CLÍNIC DE BARCELONA (1906-1936)
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Institut Medicofarmacèutic de Catalunya. Casal del Metge. Barcelona

Des de la creació de l’Institut Medicofarmacèutic com a Acadèmia
Medicofarmacèutica de Barcelona el 28 de juny de 1876 es va publicar la
“Revista de Medicina i Cirurgia” substituïda pels anys 30 per la nova publicació
anual “Actes”, on es troben íntegres totes les sessions celebrades a l’Institut i
que per l’interès dels temes tractats va ésser un llibre de consulta molt útil per
a tots els professionals sanitaris.

En el llibre d’actes de l’Institut Medicofarmacèutic de 1902 al 1915, consta la
vinculació de la Facultat de Medicina en les sessions inaugurals de l’Institut així
com la integració de personalitats mèdiques de l’esmentada Facultat en les
juntes directives de la Institució.

És interessant ressaltar que en l’acta de la sessió administrativa del 15 d’octu-
bre de 1906, sota la presidència del Dr. Cardenal i amb l’assistència dels Drs.
Vilanova, Umbert, Guilera, Margarit, Mas, Roqueta, Enric Ribas i el secretari
Torres Casanovas es va acordar acceptar el nomenament Soci d’Honor a l’Ins-
titut Medicofarmacèutic en el 1r Congrés de Metges de la Llengua Catalana i
s’accepta la proposta del Dr. Guilera respecte a que l’Institut prengui la inicia-
tiva per aconseguir dels poders públics una organització de l’ensenyament mè-
dic amb criteri més ampli de l’actual, tenint en compte que acaben d’anomenar
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metges de guàrdia del nou Hospital Clínic sense el requisit d’oposició o con-
curs, la qual cosa és contrària als fins d’autonomia universitària, per la qual
cosa es comenci per protestar dels esmentats nomenaments.

El Dr. Margarit creu que aquesta campanya serà poc fructífera i per tant que
poc servirà la protesta. Els Drs. Umbert i Ribas es mostren conformes a l’es-
mentat pel Dr. Guilera; El Dr. Vilanova proposa que una comissió de l’Institut,
juntament amb l’Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas mirin de trobar
els mitjans més convenients per a les finalitats indicades pel Dr. Guilera. S’acorda
acceptar la proposta Guilera i que la comissió la integrin el president juntament
amb els Drs. Ribas i Guilera.

L’any 1907 consta que el secretari de l’Institut formarà part de la comissió
organitzadora de l’exposició de medicina catalana en els darrers 50 anys amb
motiu de l’exposició general del Cinquantenari de la restauració dels Jocs Flo-
rals a Catalunya.

És de destacar la vinculació a la Facultat de Medicina de Berlín quan el 30 de
maig de 1910 consta en acta l’acord “d’enviar un sentit missatge de pèsam a
l’esmentada Facultat per la mort del Dr. Robert Koch”.

En aquest mateix anys, el Dr. Genové fou delegat per l’institut a anar a Francfurt
a estudiar un dels preparats de Paul Erlich, l’arsenobenzol.

Es proposa com a membre de l’Institut a August Pi-Sunyer,  el 17 de febrer de
1913, assolint la presidència el 7 de desembre de 1914 al 19 d’abril de 1915,
última sessió en que es reflecteix la fusió de totes les Institucions mèdiques al
“Casal del Metge”.

Les sessions públiques realitzades per l’Institut Medicofarmacèutic van ser de
gran interès, segons consta a les publicacions de l’any 1919 “suero y
vacunoterapia”, en les que consten com a ponents els Drs. Salvat Espasa, amb
la dissertació “suero antimeningocócico”, i el Dr. Jaume Peyri amb la del sèrum
i vacunoteràpia antigonocòcica.

El Dr. Umbert fou ponent del tema “sèrum i vacunoteràpia antiestreptocòcica i
antiestafilocòcica”. Del sèrum i vacunoteràpia en les infeccions puerperals i de
la immunitat específica en la febre tifoidea i en les neumocòciques dissertaren
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els Drs. Pere Nubiola i Roqueta, respectivament. Sobre la “Sueroterapia
antimelitensis” el Dr. Gallart Monés; del “suero antitetánico” el Dr. Soler Dopff;
del “suero y vacunoterapia antipestosa” els Drs. Grau Blanch i Gallart Monés.
El Dr. Lluis Sayé destacà per l’aportació dels sèrums i vacunes en la tuberculosi.

El Dr. Jacint Raventós parlà de la tuberculina i tuberculosi pulmonar. De l’estat
de la sueroteràpia antidiftèrica en aquells anys el Dr. Corominas perfilà amb
tota claretat la situació real.

El Dr. Joan Santiñà va actuar com a ponent explicant la “sueroterapia en la
difteria nasal y faringo-laringea” i finalment el Dr. Eugeni de Grau i Ortiz i el
Dr. Roig dissertaren sobre la immunització contra la ràbia.

El nivell científic i l’actualitat dels temes era evident, a més si tenim en compte
l’avanç que suposava l’aplicació de la medicina preventiva en patologies mor-
tals fins aleshores.

Es fa palès la vinculació dels catedràtics de la Facultat de Medicina de Barcelona
en les sessions científiques organitzades per l’Institut Medicofarmacèutic i l’apor-
tació als professionals sanitaris de les últimes descobertes per figures mèdiques
capdavanteres ressenyades anteriorment.

L’any 1920 es publica un segon volum en la llibreria Sintes de la Ronda Univer-
sitat de Barcelona de 160 pàgines, en que es dóna a conèixer diverses publica-
cions, entre les quals destaca “la fisiopatologia del simpàtic abdominal i la seva
terapèutica” pel Dr. Danés i el Dr. Capdevila, en la qual citen els Drs. Gil
Vernet i Gallart Monés per la nova demostració de la nova comunicació nervi-
osa entre els òrgans genito-urinaris i digestius.

Cal destacar l’aportació del Dr. Roqueta i el Dr. Santiñá respecte a les medica-
cions per via intravenosa, en la qual s’indiquen publicacions com “Presse
Médicale” i “The Journal of the American Medical Association” de l’any 1919
i el “Medical Times” de New York.

Estudis comparatius i resultats clínics de la mà de Paul Erhlich quan Santiñá
expressa: “Desde el 1912 que por orden del mismo profesor Erhlich pasé a la
clínica de enfermedades nerviosas adjunta, a su laboratorio, dirigida por el Dr.
Dreyfus aprendí su valiente método”.
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En totes les sessions hi havia la discussió i intercanvi d’opinions i experiències
clíniques, així com els resultats pràctics.

La intervenció del Dr. Salvat Espasa i del Dr. Ruiz Contreras envers a les
injeccions intravenoses de colargol en les septicèmies puerperals, van demos-
trar la poca eficàcia i inconvenients de la seva utilització.

El Dr. Comas Camps intervé parlant de la medicació cardiotònica per via intra-
venosa, segons les experiències de Rowe.

El Dr. Valentí Carulla, catedràtic de terapèutica de la Facultat de Medicina va
exposar el tema de les plantes medicinals i els seus alcaloides; valor terapèutic
comparat, estudi especial de la digital, nou vòmica, colchia i belladona.

El farmacèutic Antoni Borrell i Vigo va parlar de la farmacognòsia especial de
la digital i belladona així com els seus alcaloides, i finalment el Dr. Comas i
Camps va exposar l’estudi experimentl de les especialitas farmacèutiques a
base de digital, belladona, còlxic i nou vòmica.

És interessant resaltar que el Dr. Comas Camps en la seva dissertació exposa:
“Antes de entrar en materia debo manifestar mi más sincero agradecimiento al
dignísimo Catedrático de Terapéutica, Dr. D. Valentín Carulla por haberme
autorizado para realizar en su laboratorio de la Facultad de Medicina cuantos
experimentos fueran necesarios para la realización de mi cometido; así como agradezco
al profesor auxiliar Dr. Agustí las atenciones que con tanta amabilidad me dispensó”.

S’indiquen les especialitas farmacèutiques “pandigital Houdas”, “digalena”,
“digipuratum” i preparats de la casa Ciba entre altres, així com els estudis
experimentals d’algunes especialitats farmacèutiques i la comprovació de l’equi-
valència tòxica comparada amb la planta i l’alcaloide principal segons ve indi-
cada en els prospectes de les cases productores.

A aquesta qüestió, és interessant les paraules en que comença el discurs el Dr.
Comas Camps dient: “Cuando el Instituto Médico Farmacéutico acordó con
tanto acierto confiar la ponencia de esta discusión al distinguido Catedrático de
Terapéutica Dr. D. Valentín Carulla y al tantas veces laureado farmacéutico
don Antonio Borrell, se me ocurrió que no estaría desprovisto de interés práctico
el aditamento al tema de un apéndice, en el que se expusiera con valentía y
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sinceridad el resultado de una comprobación experimental del grado de realidad
que encierran las comparaciones que en los prospectos de las casas productoras
de especialidades farmacéuticas del grupo de medicamentos, cuyo estudio es
objeto de esta ponencia, se establecen entre la especialidad, la planta fresca y
su alcaloide principal.

Como no era cuestión de abusar de la amabilidad e interés que por el Instituto
demostraron los ponentes al encargarse del trabajo principal, se buscó un
voluntario que realizara estas experimentaciones y yo me ofrecí, guiado por el
apasionamiento que siempre he sentido por el supremo fin de la medicina, la
terapéutica, y escudando mi falta de dotes en la bondad y cariño con que siempre
me habéis tratado.”

Si el cumplimiento de una promesa no fuera para mí el evangelio de mi vida
social, hubiera seguramente vuelto atrás en mi empeño, ya que a los primeros
pasos me convencí del abandono en que yace la experimentación terapéutica y
el esfuerzo que requiere todo trabajo de esta índole, falto de precedentes serios,
literatura y auxilio de ninguna especie.”

El Dr. Salvat Espasa en la seva intervenció en la discussió indica: “En efecto,
recurrí al amigo para solicitarle desarrollara esta ponencia, confiado en su bondad
y amabilidad de todos conocida, pero debo hacer constar que no fue la amistad
el único motivo que me llevó a rogar esta merced; el Instituto Médico
Farmacéutico, para lograr el fin científico que se proponía en sus sesiones
extraordinarias reclamaba una autoridad indiscutible en la materia terapéutica,
y creí, y conmigo esta Corporación, que el más indicado era el maestro de que
todos habíamos recibido provechosas enseñanzas; él se felicita de su elección y
queda altamente reconocido al docto catedrático Dr. Carulla.” Totes aquestes
dissertacions van ésser publicades l’any 1920.

Posteriorment en el bienni 1923-24, es van continuar celebrant uns altres cicles
de conferències a l’Institut Medicofarmacèutic, fet que per la seva rellevància es
va editar l’any 1925 un llibre titulat: “La medicina en el último bienio (1923-24).

Cal destacar que la junta directiva de l’Institut estava integrada en aquests
anys pel seu president Antoni Morales Llorens, vicepresident Guillem Mas Puig,
secretari general Joaquim Salarich, vicesecretari Josep Escardó, tresorer Antoni
Vilarós, bibliotecari Jaume Torelló i vocal Francesc Vinyals.
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 La intervenció de prestigiosos ponents i de temàtiques de gran relleu de totes
les especialitzacions mèdiques van configurar una aportació sobre els profes-
sors de la Medicina tal com indica el Dr. Morales en la seva presentació dient:
“Según se ha anunciado desde hace tiempo y por todos los medios que se han
hallado a nuestro alcance, va a dar comienzo este Instituto al ciclo de
conferencias titulado “Progreso de la Medicina en el último bienio”. Todos
habréis visto con agrado, y así lo demuestra el número y la calidad de los
concurrentes a este acto, la idea que ha determinado estas sesiones y quizá aún
más los nombres (salvo el de mi humilde persona) que hemos podido lograr
para imprimirlos adjuntos al de todas las especialidades.

Ya comprenderéis que el empeño no era fácil. Fácil no es, ciertamente, efectu-
ar primero una labor de indagación moderna completa y una vez hecha ésta
elegir unos asuntos y desechar otros, demostrando en la selección poseer un
criterio a la vez sólido y progresivo, y aún después dar forma a estos materiales
para ofreceros de manera ordenada y agradable a la consideración del público
que ha venido y continuará viniendo (esto no lo dudo) a honrar al Instituto con
su asistencia.

¡Progresos de la Medicina en el último bienio! ¿Y qué es el progreso? El que
crea que éste se halla en la línea recta está por cierto bien equivocado. Yo, en
los años que llevo ejerciendo o mejor estudiando Medicina, ¡cuantas
rectificaciones he presenciado! ¡cuantos derroteros he visto desandados! Y sin
embargo todo esto es progreso. Lo es cuando habiendo acertado una vía se
sigue sin cansarse descubriendo cada vez más amplias perspectivas, y lo es
también cuando convencidos de haber errado el camino volvemos atrás para
buscar una nueva senda.

 No son las carreteras rectas las que escalan las montañas; sólo haciendo curvas
lo consiguen y muchas veces cuando parece que retrocedemos es cuando vamos
a buscar el desfiladero que necesitamos encontrar para pasar al otro lado.

No debemos temer a las rectificaciones más que a las más atrevidas novedades.
El fin de la ciencia es la conquista indefinida de la verdad, y sólo anteponiendo
de un modo inexorable los hechos innegables aparecidos nuevamente a todas
nuestras ideas anteriores, a todos nuestros juicios adquiridos, aún a los que
parecían más inconmovibles es como podemos proseguir esta conquista.
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Si queremos tener una idea del progreso realizado, sólo volviendo la vista atrás
y examinando en conjunto un largo período de tiempo es como podemos
comprender que estas ideas y vueltas, que estos rodeos, que estas rectificaciones
tienen una dirección y un sentido generales.

El examen de un período de dos años sólo con un criterio muy sereno puede
realizarse para no quedar desorientado por los detalles. Este criterio sereno e
inteligente, al par de una extensa cultura, es lo que el Instituto ha ido buscando
en la elección de los ponentes.

A ellos es deudor este Instituto ya que tan generosamente han aceptado el
trabajo penoso y modesto que supone la preparación de estas conferencias, ya
que tan favorablemente han acogido nuestra idea para llevarla a la más com-
pleta realización.

Gracias también al público médico que ha demostrado con su asistencia
comprender la importancia de esta serie de sesiones, y para corresponder a su
amble actitud voy a cesar en el uso de la palabra y concederla al Dr. Domingo
para desarrollar la primera conferencia con el título de “Biología””.

Cal indicar que el Dr. Pere Domingo fou el director del laboratori de Bacterio-
logia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i pertanyia al labora-
tori municipal.

Un altre tema  important va ser el capítol de les malalties infeccioses pel Dr.
Joan Cuatrecasas professor, aleshores auxiliar, de la Facultat de Medicina de
Barcelona on exposava, entre altres aspectes, que el coneixement de certs
gèrmens etiològics abans desconeguts, l’evolució de les doctrines de la immuni-
tat i de les nocions d’especificitat infectiva i terapèutica, els nous estudis sobre
la bacteriologia i molts altres punts importants fan que sigui d’extraordinari
interés teòric i pràctic el punt de vista sintètic actual dels coneixements en
malalties infeccioses. I afegeix: “Siguiendo un criterio clínico, procuraremos
resumir a grandes rasgos los puntos cardinales de los actuales progresos.
Comenzaremos por los de orden etiológico para examinar luego las nuevas
adquisiciones en el orden clínico, en diagnóstico y terapéutica”.

Parla dels recents treballs publicats l’ay 1922 de Di Cristina, Dohle, Caromia i
Sindoni a l’any 1923 i de les publicacions de la Revista Mèdica de Barcelona i
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un estudi de conjunt publicat per Torelló en els Anals de Ciències Mèdiques el
juliol de  1924. Entre les notes bibliogràfiques cal destacar la de Duràn i Reynals
sobre “El bacteriófago en el tratamiento de la fiebre tifoidea”. Revista Mèdica
de Barcelona de l’any 1925.

El Dr. Boi Danès metge endocrinòleg, exposa en la seva ponència sobre les
malalties  de la nutrició i glàndules endocrines en el seu inici: “A principios del
último bienio, del que solo debemos ocuparnos, la endocrinología se encontraba
en franca revolución. Las exageraciones, la fantasía, el cúmulo de teorías
peregrinas faltas de solidez, el brillo de la moda, habían convertido este nuevo y
flamante capítulo de la Medicina en una novela que tenía poco de real y mucho
de fabula. Vino la reacción y ésta fue proporcional a las exageraciones de
antaño y la crítica fue dura y apasionada. En la severidad de esta revisión se ha
llegado a negar casi todo incluso aquellos artículos de fe que contituían la esencia
de la endocrinología. Salvo la glándula tiroides, a las demás glándulas vasculares
sanguíneas se les quitaba la mayor parte de la significación e importancia que
se les habían supuesto en el organismo. En estos años de 1923 y 1924 se ha
proseguido la obra de revisión de observaciones y teorías anteriores, teniendo
que confesar que el rudo golpe sufrido por la doctrina de las glándulas incretoras
fue grande, con un ruido de derrumbamiento clamoroso. Llegóse a negar la
existencia de todas las hormonas excepto la secretina y se restituyó al sistema
nervioso una grandísima parte de las funciones que se le habían usurpado a
favor de las glándulas endocrinas. Sin embargo, los hechos honda y
científicamente consolidados que constituían la parte básica, verídica, incontro-
vertible de la endocrinología, no pudieron destruirse y por la sola fuerza de los
hechos, volvieron a subir a flote, ayudados por el descubrimiento de la insulina,
substancia que sin ningún género de duda contiene la hormosa pancreática que
tan activamente interviene en el metabolismo hidro-carbonado. Desde entonces
la endocrinología quedaba reducida a unos límites estrechos pero su carácter
científico se consolidaba, quedando precisada y demostrada su intervención
activa e indiscutible sobre cutro puntos esenciales de la vida orgánica: sobre los
procesos generales del metabolismo, sobre el desarrollo general del organismo
y su morfogenia, sobre los llamados caracteres sexuales secundarios y sobre el
sistema nervioso preferentemente el de la vida vegetativa. La endocrinología
había abandonado el terreno especulativo para entrar definitivamente en el
científico”. Més endavant, en la seva exposició assenyala que els últims tre-
balls han demostrat que a més de la tiroides també intervenen  la hipòfisi i les
glàndules sexuals. Continua dient textualment: “La actividad endocrina de es-
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tos órganos está en razón directa del metabolismo, así es que su hiperactividad
la exagera y su hipoactividad la disminuye. Aparte de los órganos endocrinos
otros factores pueden modificar el metabolismo basal como la fiebre, la
alimentación, la edad, varias enfermedades, etc. La medida del metabolismo
basal es delicada prestándose a cometer grandes errores al más ligero defecto
de técnico. Aunque su determinación no es muy difícil no creemos que por
ahora esté al alcance del médico general”.

Respecto al bocio endocrino se han practicado investigaciones en Suiza por una
comisión a este efecto destinada y de cuyas observaciones dadas a la publicidad
por Koch, ha salido afianzada la teoría que admite que el bocio endémico es una
enfermedad por carencia de yodo”. Prosegueix dient: “No nos extenderemos  en
el estudio clínico de la insulina por ser bien conocida por el culto público que me
escucha, solo insistiré en el hecho de haber sido corroborada su utilidad en la
diabetes glucosuria, por los médicos de todos los países del mundo. También se
va confirmando la inocuidad del producto cuando está bien administrado y
dosificado. Sin embargo algunos hechos recientes por nosotros observados nos
hace aconsejar que se vigile el tratamiento insulínico en enfermos diabéticos y
urémicos a la vez. Entre nosotros ha estudiado bien la técnica de administración
de este medicamento su paladino defensor y propagador Carrasco Formiguera.
Los últimos trabajos de investigación asignan a la insulina una acción glicolítica en
el seno de los tejidos que también posee in vitro”.

Respecto a las glándulas sexuales se ha ido confirmando que los llamados
caracteres sexuales secundarios son de origen exclusivamente endocrino-
sexual, existiendo una forma orgánica de tipo neutro o asexuado.

Queremos hacer mención de los trabajos realizados por algunos (ENGEL) para
estudiar las relaciones posibles entre el sistema glandular endocrino y los tumores
propiamente dichos y de cuyos trabajos no puede desprenderse ninguna conclusión.

En el campo de la terapéutica el problema de los injertos ha detenido y subyugado
la atención general, no sólo de los médicos sino del gran público sobre todo los
experimentos de Voronoff para obtener el rejuvenecimiento por medio de los
injertos de glándulas sexuales.

Pero antes queremos hablar de dos puntos; el primero es el tratamiento del
bocio basedowiano, para hacer constar que la práctica de la tiroidectomía ha
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perdido algo de terreno inclinándose más los cirujanos a la ligadura de las arterias
tiroideas a veces sólo las superiores, a veces también las inferiores. También
va ganando terreno el tratamiento radioterápico. En el servicio de Terapéutica
física del Hospital Clínico de ésta, bajo la inteligente dirección del Dr. D. Vicente
Carulla se han podido constatar evidentes y notables mejorías en gran número
de enfermos. Sin embargo no es raro que se presenten recidivas al cabo de
algunos meses.”

Un altre de les ponències rellevants són la del Dr. Agustí Pedro Pons sobre
l’aparell cardio-vascular-renal, en el que exposa un dels temes que més interès
ha despertat referent a la gènesi i al tractament quirúrgic de l’angina de pit.
De l’Hospital Clínic destaca la intervenció del Dr. Remigi Dargallo, metge del
servei antituberculós del citat hospital que comença l’exposició dient: “Al tratar
de los progresos médicos realizados en el último bienio dentro del campo de las
enfermedades del aparato respiratorio,  me ha parecido más provechoso exponer
detalladamente unos pocos temas que pasar revista a todo lo que realmente
haya significado avance, tanto teórico como práctico, tanto clínico como de
laboratorio.

Creo que los asuntos más importantes son:
1. La toracoscopia aplicada a la sección de las adherencias del neumotórax

artificial.
2. La frenicotomía.
3. La inyecciones de lipiodol con el diagnóstico radiológico de las enfermedades

del pecho; y
4. La radioterapia de la tuberculosis pulmonar.

No todas estas cuestiones han nacido en el último bienio, pero durante el mismo
han ocupado especialmente la atención de los médicos. Los progresos de la
Medicina rara vez lo son cuando nacen. Sólo llegan a serlo cuando despiertan la
atención general. La obra colectiva se superpone en Medicina a la individual.”
Respecte a l’aparell digestiu van exposar els últims progressos el Dr. Antoni
Morales catedràtic auxiliar de Patologia quirúrgica de la Facultat de Medicina,
alhora que president de l’Institut Medicofarmacèutic i el Dr. Màrius Cortés
metge encarregat del Dispensari de l’aparell digestiu de l’Hospital Clínic.

Indiquen que un dels problemes que més preocupen als metges respecte a la
patologia digestiva es: “la apreciación de la capacidad funcional de las distintas
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vísceras y el estudio de la influencia que sobre ellas ejercen las diferentes
enfermedades; siempre con la idea práctica de utilizar sus modificaciones para
llevar a cabo el diagnóstico de la naturaleza de aquellas.

Partiendo de esta idea y desarrollándose la actividad gástrica en dos esferas,
una motora y secretora la otra, se ha procurado estar en condiciones de
estudiarlas ambas: Por lo que se refiere a la primera, la actividad motora, esto
parece que se ha conseguido de una manera bastante satisfactoria con la
utilizacion de los rayos Roetgen, prueba de lo cual son las pocas y aún ligeras
modificaciones introducidas en las técnicas empleadas.”

Però més endavant exposen que: “Finalmente a comienzos del año actual (Pr.
med. 1925, nº 1, p.3) Duval, Roux y Moutier vuelven otra vez al asunto y se
quejan de que a pesar de los buenos resultados obtenidos con la inmunoterapia,
los médicos no recurran a ellos más frecuentemente para el tratamiento del
ulcus.

Nosotros hace algún tiempo que ensayamos la proteinoterapia en el tratamiento
de las úlceras de estómago, habiendo tratado unos treinta casos. Estos no han
sido elegidos, y al comenzar la proteinoterapia nunca se han modificado las
condiciones dietéticas anteriores, empleando leche desgrasada preciones
dietéticas anteriores. Empleamos leche desgrasada preparada por el Dr. Isamat,
Farmacéutico del Hospital Clínico e inyectamos por vía intravenosa de 0,20 fr.
A 1 gr. Cada 3 ó 4 días evitando las reacciones intensas. Contamos con algunos
fracasos que corresponden sobre todo a los casos de lesiones cicatriciales o a
los de diagnóstico dudoso y a su lado figuran algunos éxitos fulmunantes. Pero
aparte de estos resultados extremos, en todos los casos se observan mejorías
importantes, que se presentan de la 4ª a la 6ª inyección y que consisten en la
desaparación de los vómitos y los dolores.

No podemos hablar de curaciones definitivas, pues los casos más viejos datan
de 6 meses atrás, y la evolución del ulcus es demasiado intermitente para que
podamos estar completamente tranquilos, pero, nuestros resultados no haciendo
más que contfirmar los de la mayoría de autores alemanes, hemos de admitir
que la proteinoterapia es un arma valiosísima para luchar contra el ulcus y que
aunque no se la adopte de una manera definitiva, pues la estadística aún es
escasa, es preciso que al menos se la tenga en cuenta para ensayarla sobre
todo en aquellos casos en que la infección parece jugar un papel importante”.
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A continuació indiquen que: “los cirujanos no han hecho más que insistir en la
necesidad de que la cirugía intestinal sea ante todo una cirugía cerrada. Tan
solo las tentativas para esterilizar la mucosa antes de abrir el intestino representan
una nueva orientación, y podemos tener la satisfacción de que sea aquí en
Barcelona donde haya nacido. Puig Sureda y Puche (Soc. de biol. 23-1-1924),
experimentando en perros aseptizan diversas porciones de intestino limitándolas
con pinzas de caprostasia e inyectando dentro la luz intestinal unos cuantos cm.
de alcohol yodado al 2%, que extraen al cabo de 5 minutos. Así la mucosa
queda  completamente aseptizada, de manera que las siembras hechas en
distintos medios resultan completamente negativas”.

Una altra de les conferències més rellevants fou la del Dr. Antoni Peyrí, metge
intern de l’Hospital Clínic, que va parlar de la dermatologia i sifiliografia, i en
especial del valor de la pigmentació, l’estudi dels “nuevas” i dels “nuevo-
cánceres”, la curiteràpia del càncer cutani, i les relacions entre dermatosis i
secrecions internes, de les quals menciona a Josep M. Peyrí i Tragant indicant
que: “del trabajo experimental realizado en los enfermos que les permite
clasificarlos en vago o simpáticotónicos y en hipo o hiperglandulares, creen que
aun cuando los caracteres no siempre se presentan claramente, es necesaria la
exploración del predominio vagal o simpático en los enfermos antes de instituir
un tratamiento ya que no correspondiendo los diversos grupos nosológicos a
una determinada alteración glandular es necesario conocier la hipo o hiperfunción
en cada caso”.

El Dr. Bel·larmí Rodriguez Arias, membre de la Societat de Neurologia de
París i membre del Comité organizador del Congrès d’Higiene mental de
Washington, va parlar de la neuropatologia, inicant entre altres aspectes, la
contribució de l’escola Pi Suñer i Bellido, al coneixement de les funcions sensi-
tives del simpàtic. Menciona les contribucions de les escoles angleses, alemanes
i holandeses entre moltes d’altres.

En el camp psiquiàtric destaca la magnífica dissertació del Dr. Emili Mira de
l’“International Commitee of Psychologists” metge del Servei Municipal de
Psiquiatria i director del Laboratori Psicotènic de l’Institut d’orientació pro-
fessional.

Sobre la cirurgia vascular i nerviosa, va parlar el Dr. Antonio Morales, catedrà-
tic auxiliar de Patologia Quirúrgica de la Facultat de Medicina que finalitzà el
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seu discurs dient: “De algunas otras cosas pudiera hablaros todavía y de ellas
alguna interesante, pero creo haber llegado al límite de nuestra paciencia y
prefiero terminar aquí.

Y ahora que hemos pasado revista a esta larga serie de novedades quirúrgicas
se ocurre preguntar: de aquí a otros dos años, ¿cuáles de estas intervenciones
se mantendrán todavía en pie?

Yo hago votos para que el Instituto Médico-Farmacéutico, alentado por el éxito
de público de estas conferencias y por medio de una voz más autorizada que la
mía, dé en aquella fecha y en este mismo lugar la respuesta”.

Els Drs. Joaquim Salarich, ajudant de les classes pràctiques de la càtedra de
Patologia quirúrgica i el Dr. Elias  Ondiviela, professor auxiliar de Patologia
Quirúrgica, parlaren de la traumatologia.

El Dr. Josep M. Reverter va dissertar sobre urologia,  el Dr. Comas Camps,
director de l’Hospital de la Magdalena i el Dr. Agustí Planell professor auxiliar
d’obstetricia de la Facultat de Medicina de Barcelona van presentar els nous
avenços en el camp de la ginecologia i obstetricia respectivament. Aquest últim
indicà a l’inici de la seva intervenció el que s’indica a continuació: “teniendo en
cuenta el carácter general de las comunicaciones que constituyen el ciclo de
conferencias organizado por el Instituto Médico-Farmacéutico, toda vez que
son en mayoría los médicos oyentes no especializados en la rama de la Medici-
na objeto del tema; y teniendo en cuenta además lo limitado del tiempo de
exposición, me ceñiré, únicamente, a comunicar en extracto, las principales
cuestiones, puramente nuevas de este último bienio, dejando de enumerar algunas
modalidades de tratamiento que no modifican el concepto actual de las
enfermedades en que han sido aplicados, como por ejemplo, en la eclampsia,
pielonefritis, etc. Debo hacer constar, que lo referente a infecciones puerperales,
ha sido ya extractado por el Dr. Arnalot, y lo referente a sífilis y gestación por
los doctores Marqués y Muñoz, todos ellos médicos internos de la clínica de
Obstetricia de nuestra facultad, cátedra del doctor P. Nubiola. Las cuestiones a
exponer, son las siguientes: I. Operación de Portes. II. Parto sin dolor. III.
Liberación hidráulica. IV. Reacción novocaíno-formalínica de Costa. V.
Tratamiento de la infección puerperal. VI. Tratamiento de la sífilis en la
gestación.” Prosegueix dient: “Durante el año próximo pasado, se han publicado,
casos por los profesores siguientes: L. Portes, L. Cleisz, Paul Gueniot, P. Berson,
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R. Valdescal, etc., y en nuestro país nuestros compañeros Bosch Avilés y Puig
Roig, que han comunicado un caso de Portes por pelvis difícil e infección vulvar
y con buen resultado post-operario.” Confirma dient: “Respecto a la
proteinoterapia, que hemos empleado diversas veces en la Clínica de Obstetricia
de nuestra Facultad de Medicina, podemos decir: que en la endometritis y me-
tritis puerperales, en muchos casos hemos obtenido una mejoría notable, así en
las manifestaciones locales como en las generales. En algunas anexitis y procesos
flogísticos periuterinos, hemos podido notar una influencia beneficiosa, tanto en
la sintomatología como en la duración de la afección. Y en un caso de septicemia
con frecuentes escalofríos, observamos la desaparición inmediata de éstos y
una pronta mejoría del estado general, que terminó con la curación rápida.
Hemos usado también el suero antigangrenoso, y especialmente en un caso de
endometitis pútrida consecuencia de una larga retención placentaria (más de
un mes) con un foco metastásico pulmonar obtuvimos un completo éxito con el
uso del expresado suero. En resumen: Si bien parece que hemos adelantado
algo en el año 1924 en el tratamiento de la infección puerperal en sus diversas
manifestaciones y que los resultados obtenidos con la aplicación intrauterina de
autovacunas y filtrados microbianos han despertado las esperanzas, incluso de
los que hasta hoy miraban con desconfianza los tratamientos usados para
combatir las manifestaciones graves de la infección puerperal, hemos de confesar
no obstante que nos resta aun mucho camino por andar y que hemos de conti-
nuar multiplicando las medidas profilácticas para evitar la aparición de una
efermedad contra la cual no disponemos aun de una terapéutica de eficacia
segura.”

El Dr. August Brossa parlà de la pediatria i el Dr. Antoni Vila Coro, professor
auxiliar de la Facultat de Medicina exposa “se me ha dispensado, por el Instituto
Médico Farmacéutico, un relevante honor, al distinguirme con el encargo de
que ocupe esta tribuna, para que os hable de los adelantos de la Oftalmología
en el bienio próximo pasado de 1923 a 24; completando así, con esta especialidad,
el cuadro formado por otros médicos, generales y especialistas. No creo
necesario insisitir largamente en lo mucho que agradezco un favor tan preciado,
y si solo haré constar, que lo considero en lo que vale; no ya por esto únicamente,
sino y además, por lo que representa. Sin embargo, me temo que muchos de
vosotros, quedaréis defraudados en vuestras esperanzas, pues como podréis
percibir a continuación, el contraste con los compañeros que me han precedido
en la palabra, será en exceso visible, para que no lo notáseis; más tened la
certeza de que procuraré no fatigaros, poniendo para conseguirlo, todo mi mejor
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deseo. La Oftalmología, señores, por ser una ciencia muy joven todavía, como
especialidad, es decir, como rama de la medicina, con unidad característica y
autónoma progresa de una manera sumamente rápida, a compás de los últímos
años; los problemas que entrañan las diferentes incógnitas, que desde hace
algún tiempo se han presentado, se resuelven con cierta rapidez; con objeto de
que puedan asegurarse, las leyes fundamentales sobre las que descansa. Por
tal motivo, los adelantados, las novedades que han ido apareciendo en el
transcurso, del bienio a que nos referimos, han sido abundantes y variadas,
aumentando el caudal de conocimientos que poseíamos, sobre la cuestión. De
aquí la dificultad grande que se nos ofrecería, si pretendiésemos exponer con
cierto detalle, todos y cada uno de los puntos originales, estudiados últimamente.
Ante esa dificultad, es preciso que nos circunscribamos, a desenvolver en for-
ma concisa  poco complicada, los temas primoridales y que mayor interés pre-
senten pera vosotros. Pasaremos por alto los que ofrezcan una importancia
secundaria, y aún en los principales, procuraremos no extendernos con exceso.
Consideramos nosotros, que estas conferancias deben ir encaminadas a que
los médicos de medicina general conzcan aquellos datos que constituyendo las
diversas especialidades, tengan necesidad de poseer; bien por las relaciones
que tienen entre sí los órganos del conjunto humano, ya por constituir la cultura
médica en general indispensable. Así mismo, los especialistas que se dedican
otras materias, pueden alcanzar un partido importante de estas exposiciones,
por el motivo de la relación de unas ramas con otras, como derivadas todas del
tronco común de la ciencia médica. Esta consideración nos ha movido a que
alteremos el método con que hasta ahora se desenvolvían otras conferencias,
prescindiendo del conjunto de temas que constituyen el progreso científico total
del último bienio, para fijarse de un modo concreto en dos o tres de los principales,
que constituyen la materia de su discurso. Nosotros inversamente a esta forma
de proceder diremos algo de todo lo que se haya publicado, agrupando las
producciones sistematicamente; si bien, como ya dijimos en palabras anteriores
no hablaremos de todos, en términos absolutos,  para no convertir esta confe-
rencia en mera lectura de una lista dada la fecundidad de estudio de los años
1923 y 24.

Menciona el Dr. Barraquer dient: “El Dr. Barraquer ha introducido una mejora
importante en este aparato, que consiste en mantener la lente unida a un soporte
el cual, a su vez, va fijo a la mentonera que apoya la barba del enfermo; gracias
a este innovación, el observador, tiene libre la mano derecha, a fin de poder
hacer dibujos o esquemas de lo observado. Este aparato, tiene la gran ventaja,
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sobre todos los demás, de que permite apreciar al mismo tiempo, grandes
extensiones del fondo del ojo, con igual claridad; cosa no lograda hasta hoy día
por ninguno de sus similares. El aumento que se obtiene es de consideración;
no teniendo la desventaja de los demás, que adolecen de desproporcionado
aumento. Los datos obtenidos se deben a la amabilidad del Dr. Barraquer, pues
es el único en España que tiene el aparato”.

Finalment el Dr. Joan Santiñá intervé exposant els nous progressos en el  camp
de la otorrinolaringologia, exposant que: “En el último congreso de
Otorrinolaringología en Zaragoza nuestros compañeros Doctores Sojo, Carulla
Riera y Pellicer Sala, han presentado una comunicación bastante interesante
respecto a la radioterapia en la laringe, esta comunicación hija de los estudios
de cuatro años en el Departamento de Terapéutica Física del Hospital Clínico,
basa el tratamiento en un principio muy racional que todo y atacando las lesión
y los ganglios respecta la integridad de los cartílagos”.

Durant el curs acadèmic 1931-32, apareix la publicació “Actes” de l’Institut
Medicofarmacèutic, en català, de la tipografia Occitània continuitat de la Re-
vista de Medicina i Cirurgia. En aquells anys la Junta directiva de la Institució
estava formada pel Dr. Josep Trencho i Codoñés com a president, el Dr. Sicart
vicepresident, Dr. Escardó secretari, Dr. Torelló tresorer, Dr. Turó bibliotecari i
vocal d’actes el Dr. Vinyals. Consten 237 membres de l’IMF, entre metges,
farmacèutics i veterinaris, i membre d’honor el Dr. Achilla Bertrand.

El Dr. Josep Grau i Casas presentà l’any 1931 una ponència sobre els “Perfec-
cionaments en els aparells Röntgen exposats a París en ocasió del Congrés
Internacional de Radiologia. Es tractava del III Congrés Internacional de Radi-
ologia celebrat a la Sorbona de París del 26 al 31 de juliol de 1931, sota la
presidència honorària de Mme. Curie i la Presidència efectiva del Dr. Antoine
Béclere de París.

Van assistir 10 membres de la Societat de Radiologia de Catalunya i en els
treballs de les distintes seccions del Congrés, radiodiagnòstic, radioteràpia,
radiofísica, radiobiologia, electrologia i helioteràpia que tingué lloc en els amfi-
teatres de la Sorbona es presentaven del Dr. Ramon Torres-Carreras i Pere
Bosch Solà de Barcelona “Diverticulosi duodenal”. El Dr. Vicenç Carulla i
Riera de Barcelona “Nou dispositiu pels tractaments Curie-teràpics en gineco-
logia”. El Dr. Lluis Carrasco i Formiguera, de Barcelona van presentar “Un
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cas extraordinari de calculosi renal bilateral múltiple”; el Dr. Jacint Vilardell el
tema de “La gastritis des del punt de vista radiològic després de gastro o gas-
trectomia”; el Dr. Alfred Rocha de Barcelona sobre “Diverticle duodenal doble
ulcerat de simptomatologia neoplàsica”.

Destacaren les obres originals de S. Recasens i V. Conill “Radioterapia profun-
da y radiumterapia en ginecología”.

El dia 23 de novembre de 1932 el Dr. Salvador Gil Vernet i el Dr. Vicenç Carulla
van exposar el tractament de les neoplàsies de la bufeta urinària. Especifiquen
els casos dels malalts que es varen operar a l’Hospital Clínic, dels quals transcri-
vim literalment: “Un altre cas, tanmateix força interessant, és el d’un subjecte
que presentava una tumoració considerable a la bufeta, tumoració encara més
voluminosa que la del cas anterior. I tanta era l’extensió que agafava el procés
neoplàsic, que una vegada oberta la bufeta vàrem veure que l’extirpació havia
d’ésser molt extensa; i per tal d’evitar una exèresi tan cruenta, d’acord amb el
Dr. Carulla, amb qui ja treballàvem en col·laboració i que ja portava preparades
les agulles de ràdio, vàrem optar per clavar aquestes en el focus neoplàsic, se-
guint la tècnica que posa en práctica el Dr. Carulla. I aquest malalt, al cap de cinc
o sis mesos, sortí de l’Hospital guarit. Però al cap d’un cert temps acusà nova-
ment hematúries i cistitis i per exploració vàrem observar que en punt d’implanta-
ció de la neoplàsia hi havia com uns mamelons d’aspecte sospitós.

I aleshores, davant les característiques del cas, ens vàrem decidir a intervenir nova-
ment al subjecte, per la qual cosa obrírem amplament la bufeta i observàrem que en
un punt de la mateixa, en el que existien vestigis d’un procés de cicatrizació, el
tumors s’havia fos; però a la part baixa de la cicatriu hi havia mamelons. En atenció
a les característiques del cas, vàrem practicar l’extirpació de la massa neoplàsica,
el que aconseguirem amb certa facilitat. El subjecte va seguir un curs postoperatori
normal. Restà hospitalitzat durant una temporada, després de la qual sortí de l’Hos-
pital clínic guarit. I fins a la data, les notícies que tenim d’ell són bones.”

En la sessió del 30 de novembre de 1931 el Dr. Antoni Puigvert i Gorro va
exposar els mitjans de contrast per la urografia, essent felicitat pels Drs. Carrasco
Formiguera, Santiñá, Comas Camps i Bosch i Solà.

El Dr. Narcís Serrallach i Mauri en data de 14 de desembre de 1931 va exposar
les orientacions fisiopatològiques pel tractament del còlic nefrític.
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L’any 1932 el Dr. Agustí Pedro Pons i el Dr. Josep M. Vilaseca i Sabater van
donar a conèixer les investigacions sobre l’hepato-lienografia per mitjà de pre-
parats de Thorio (Thorotrast) amb un total de 14 observacions clíniques de gran
interès.

El 18 de gener de 1932, el Dr. Puigvert presentà els nous avenços de la
cromocistoscòpia en la tuberculosi renal, a través de diferents historials clínics.
El 22 de febrer del mateix any, el Dr. Àngel Gamissans i Torrella presentà la
revisió dels tractaments de la hipertròfia de pròstata. El 29 de febrer intervé el
Dr. Just Argullós i Sopeña donant resposta al que convé fer davant la insufi-
ciència respiratòria nassal.

El Dr. Lluís Tomas i Alvaro el 7 de març de 1932 va presentar el tractament del
diagnòstic precoç.

A la propera sessió, de l’11 d’abril participa del Dr. Higini Sicart i Soler presen-
tant com a títol de la ponència “Diverticle digestiu profesional”.

El 23 de maig el Dr. Danés i Casabosch va presentar un tema candent per a les
entitats cintífiques que fou “el goll endèmic a Catalunya” del qual informa en la
seva exposició de les nombroses observacions realitzades en els malalts que
van als serveis de l’Hospital Clínic i que procedeixen no solament de Catalunya
sinó d’Aragó i fins i tot de Castella, Astúries i Galícia.

El Dr. Danés exposa concretament el gran nombre de malalts de tiroides,
especialment del tipus goll adenomatós, que de les comarques de Lleida van a
l’Hospital Clinic. Parla de la procedència dels malalts de tiroides menys els de
Barcelona, que van anar a la consulta hospitalària de les clíniques dels profes-
sors Pedro Pons i Carulla de  l’Hospital Clínic, amb un total de sis-cents.

Les últimes ponències respecte als preceptes de la Higiene mental de les dife-
rents edats de la vida del Dr. Busquets i Teixidor, així com la del Dr. Pere
Bosch sobre la diverticulosi i diverticulitis vesical. Exploració
Roënthenològica, clouen l’edició de les sessions del curs de 1932-33 de
l’Institut Medicofarmacèutic.

En la publicació “Actes” de l’Institut Medicofarmacèutic del curs 1933-34,
consten les dissertacions realitzades pels Drs. Lluis Carrasco i Formiguera,
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Antoni Caralps i Massó, Jaume Noguer i Moré, Higini Sicart i Soler, Narcís
Serrallach i Mauri, Francesc d’A. Bergós i Ribalta, Pere Nubiola i Espinós,
Francesc Serrallach i Julià, Lluis Tomàs i Alvaro, Joaquim Trias i Pujol, Josep
Trenchs i Codoñés, Antoni Subirana i Oller, Antoni Puigvert i Gorro, Joan Rus-
ca Vilardell i Joan Comas i Camps, entre d’altres.

Per la importància dels temes desenvolupats i donada la transcendència a l’època
actual voldriem destacar els parlaments respecte el criteri mèdico-social en
l’assegurança social de la malaltia i el perill que podia representar, per l’esta-
ment mèdic una organització defectuosa de l’assegurança social per Dr. Lluís
Carrasco i Formiguera.

És curiós fer palès de la distinció que fa el Dr. Carrasco de l’assegurança
social i de les societats mercantils de serveis mèdics, que segons la seva opinió
han de recaure de ple en els dominis del Sindicat de Metges.

En el curs 1934-35 destaquen les ponències del Dr. Manuel Corachán i García
respecte a l’estat actual de la cirurgia biliar; del Dr. Sixte Cambra i Alberti el
parlament sobre l’estat actual i crítica pel procediment d’infecció. Del Dr. Antoni
Cardoner i Planas el tractament de les hemorroides.

És molt important ressaltar el discurs inaugural del curs 1935-1936 del Dr.
Jesús M. Bellido i Golferichs en el qual dedica el tema: “De l’estada de Cajal a
Barcelona”.

Pel seu interès transcrivim íntegrament les paraules introductòries de l’esmen-
tat discurs, quan diu: “Aquesta nit, per imposició del Reglament i per la dels
anys, ambdues inel·ludibles, i per l’atenció de la vostra Junta Directiva, jo reviu-
ré altres nits, que no he pas oblidat, de fa gairebé cinc lustres. L’Institut
Mèdicofarmacèutic de les dècades primera i segona del segle en què som, no
s’ha esborrat pas de la meva memòria. Aquelles sessions dels dilluns, a les nits,
a la casa del Col·legi, a la Plaça de Catalunya, amb els doctors Ribas i Ribas,
Vilanova, Ramos, Felip Cardenal, Santiago Fatjo, Jaume Peyrí, Nubiola, Caralt,
Mas Alemany, i tant d’alters, tots vivents i actuants encara; el Dr. Torres
Casanovas i el Dr. Ferrer Piera, perduts massa aviat per a la nostra docència;
el Dr. Lloret, mort també; el meu president de quan jo era secretari de l’Institut,
del 1912 al 1914, mantes vegades han estat evocades per mi, en recordar la
joventut granada i plena d’il·lusions i les altres emocions de la vida al voltant de
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la trentena. L’any 1914, els meus deures docents em portaren a Saragosasa i la
meva relació directa amb l’Institut, amb els companys de Junta i amb els de les
sessions, es trencà. Però sempre vaig tenir l’Institut per una associació modè-
lica, en la seva organització i en el seu esperit, tant que; durant la meva estada
a Saragossa, obligat pels companys d’allà a organitzar una societat mèdico-
científica, de la qual, per la bondat de tots, vaig ésser el primer president, la vaig
batejar amb un nom semblant al de la vostra, i vaig donar-li per Estatut i Regla-
ment els mateixos que vosaltres teniu encara. De tot això han passat més de
vint anys. Ací em teniu una altra vegada, disposat a complir la comanda que la
Junta m’ha fet. La meva alegria pel retrobament és gran, perquè al costat dels
amics de la primeria, veig els amics de les anyades posteriors, ja madurs els
uns, els altres joves encara, joveníssims molts. Vagi la meva salutació cordial a
les noves promocions, les que he conegut a les aules de la Facultat, tan amigues
i tan benvolgudes. Elles han rebut de les nostres mans la torxa simbòlica, que
llueix més en les seves que no ho féu en tenir-la nosaltres; que frueixen la
fortuna nostra, de traspassar-la, quan sigui l’hora, a nous homes, tan entusias-
tes com ells, i no es rompi, així la cadena en bona hora començada, fa trenta
anyades, pels fundadors del nostre Institut. Un discurs inaugural suposa un
tema, que pugui interessar la majoria dels oients; una qüestió massa especialit-
zada, interessaria a pocs, ben segur (…) M’he refugiat, per tant en la història,
la història de la vida mèdica barcelonina, que tan instructiva i tan atraeint resul-
tarà, quan un recercador pacient, doblat de narrador suggestiu, l’emprengui.
M’ha atret un episodi de les darreries del segle XIX, que m’ha semblat escaient
per ocupar la vostra atenció una bona estona. Es tracta del pas de Cajal per la
càtedra d’Histologia de la nostra Facultat, i la manera com el nostre medi influí
sobre el gran home, i com aquest, al seu entorn, actuà sobre els qui es posaren
en contace amb ell. Cajal fou titular de la càtedra d’Histologia i Anatomia pato-
lògica de la nostra Facultat des del 1887 i 1892, anys decisius per a la vida de la
nostra urbs, car en ells s’inscriuen dos fets capitals: l’Exposició del 88 i l’agreu-
jament de les lluites socials; en aquells anys, passò Barcelona de capital de
província a metròpoli, amb tots els avantatges i els perjudicis que aquest ascens
comporta. L’ambient mèdic barceloní també canvià en aquells mateixos anys:
l’especialització, característica de les darreries del vuit-cents entre els nostres
professionals, pot dir-se que començà aleshores, com l’entusiasme per l’apor-
tament de tècniques terapèutiques de tota mena; i també la florida de la cirur-
gia, empesa per la voluntat i capacitat realitzadora d’En Salvador Cardenal. La
Facultat de Medicina es trobava en un moment de renovació: els doctors Gil i
Folch, símbols del passat llunyà, havien finat; Letamendi havia obtingut la càte-
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dra de Patologia general de Madrid, i no exercia ja la seva acció misoneista
frenadora de curiositats que tan eficaç i danyosa fou; Robert representava un
sentit realista de la clínica, apreciadora de la tasca personal del metge per
damunt de tot, però no tancada als aires de fora; Rodríguez Méndez volia fer de
profeta de progressos i novetats que ho trabuquessin tot, i portava la seva pas-
sió roent al medi estudiantil, tan suggestionable; i feia poc temps havia comen-
çat la seva serena i eficaç tasca docent, Jaume Pi i Sunyer, professor de Pato-
logia general, malauradament perdut ben jove, truncant-se així una esperança
de renovació dels estudis entre nosaltres. Fargas, recent graduat aleshores,
pertany als segle XX. Els professors d’Anatomia i els de Fisiologia eren els
encarregats de despertar l’afició dels joves pels estudis microgràfics. Cap dels
tres aleshores actuants a la Facultat de Barcelona, no deia, certament, com un
catedràtic de Cirurgia, ja difunt, que el microscopi és l’aparell que sirve para
ver lo que antemano se quiere ver, però els anatòmics tenien prou feina per
ensenyar la descriptiva, tal com s’entenia en aquells temps, de prolixa i detallis-
ta, i el fisiòleg no poder fer altra cosa que entonar himnes a les descobertes dels
estrangers, assabentat com n’estava, per infatigable llegidor que era, sense
intentar realitzacions per a les quals estava mancat de tècnica i de temps. Fora
de la Facultat, Ferran, posava en marxa el Laboratori Municipal, i explotava un
cert interès que hi havia pels estudis bacteriològics, sense que influís gens ni
mica en el medi docent. La Facultat estava presidida per un Degà, el Dr. Joan
de Rull, home pompós i important, bon clínic, que ajudà Cajal tant com pogué, i
endevinà l’alta vàlua del nou professor.”

Com a resum voldria indicar, que la Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic de
Barcelona, en aquests 30 anys van gaudir d’unes personalitats mèdiques de
gran nivell internacional, com ja ha quedat ben palès.

El Dr. Moisès Broggi, actualment president d’Honor de l’Institut
Medicofarmacèutic de Catalunya llicenciat en medicina l’any 1931 sota el mes-
tratge dels germans Trias i Pujol, va ser metge intern, de guàrdia i cirurgià de
l’Hospital Clínic. La intervenció del Dr. Broggi en els anys de la guerra com a
cirurgià de l’exèrcit republicà i de les Brigades Internacionals fou decisiva com
a pioner en la introducció de la tècnica de derivació venosa porto-cava.

Bibliografia:
“Actes” Institut Medicofarmacèutic de Catalunya i documentació inèdita dels
anys 1906-1936.
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LA MEDICINA CATALANA. UN APUNT BIOGRÀFIC.
MIQUEL ARCÀNGEL FARGAS I ROCA

Lluis MARTINEZ MARTINEZ
Manuel M. ESCUDÉ AIXELÀ

Fa uns mesos, els dos firmants es van proposar elaborar una sèrie de biografies
breus de metges i cirurgians catalans que, al llarg dels segles, haguessin fet
aportacions memorables a les ciències mèdiques. De biografies sobre aquests
personatges se n’han fet moltes, però el que ens proposàvem i ens proposem és
exposar-les de manera molt breu i reunir-les en un sol volum.  Aquestes biogra-
fies no aporten en general dades noves, ja que es fonamenten sobretot en les
obres ja publicades, sinó que intenten ser una síntesi dels fets principals presen-
tats amb un estil amè i de lectura agradable, amb l’objectiu de divulgar-los fins
i tot entre el públic no especialitat però interessat per la ciència.

Una disciplina és la suma de les aportacions de les persones que la practiquen,
i per això vam triar la fórmula biogràfia per presentar una panoràmica del des-
envolupament de la ciència mèdica de Catalunya.

Sovint se senten veus que es queixen, amb raó, que les noves generacions de
metges –però també d’altres àrees del coneixement– ignoren l’obra dels seus
antecesors. Aquesta és una de les queixes que ens agradaria contribuir a solu-
cionar amb aquest projecte. No caldria haver de defensar de nou l’interès in-
trínsec de la història de la ciència en el cos de la cultura, ni repetir que la
medicina, la química i la farmàcia també són part de la cultura humana. Molt
difícilment podem aspirar a un futur sòlid si ignorem els nostres orígens. Conèi-
xer la història de la ciència a Catalunya és també una potent vacuna contra
l’autoodi que neix de la comparació de la nostra situació amb la d’altres països.
Pel contrari, els fets demostren que el nostre país té científics de gran talla en
cada segle, i que per aconseguir l’excel·lència només cal convicció i l’aposta de
totes les forces. Pretendre delegar aquesta responsabilitat només en l’adminis-
tració és la fórmula segura del fracàs.
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Els dos firmants d’aquest projecte van seleccionar una cinquantena de noms. Pel
moment portem elaborades una desena de biografies, entre les quals les d’Orfila,
Salvany, Vidal Solares, Duran i Jordá, Virgili i Gimbernat. Amb motiu de la celebra-
ció del centenari de l’Hospital Clínic i de la nova Facultat de Medicina de Barcelona
presentem una de les biografies que conformaran aquest projecte, la del primer
catedràtic de Ginecologia de la institució, el doctor Miquel Arcàngel Fargas i Roca.

Miquel Arcàngel Fargas i Roca (1858-1916). L’audàcia de l’explorador

“Fortes fortuna iuvat”. La fortuna ajuda els forts. Potser aquesta expressió
llatina del gran poeta Virgili li va venir al cap al jove cirurgià quan va agafar
l’escalpel i va fer una incisió que li havia de permetre arribar als ovaris de la
pacient i extipar-li un quist. La dona havia arribat a la seva consulta en una
situació lamentable, gairebé esquelètica. Cap fàrmac ni dieta l’ajudaria. La
causa estava en un quist gegantí que s’havia apoderat dels seus ovaris. L’única
solució era intervenir.

El jove cirurgià suplia la seva limitada pràctica professional (només feia un any
que havia acabat la carrera) amb una intuició i decisió envejables. Sabia que hi
havia moltes coses per fer, i que era responsabilitat d’ell i d’altres persones
com ell que la medicina del seu país es posés a l’alçada de la d’altres països
europeus o que continúes confinada en el retard secular.

Ell era un home amb inquietuds. Com altres coetanis sabia que, en un país
comparativament endarrerit com el nostre –no tant com Espanya, però–, no hi
havia altre camí per millorar la ciència que copiar d’aquells que ens porten
dècades de distància. En el passat ho havien fet homes com Pere Virgili i
Antoni de Gimbernat, que van enlairar l’ofici de la cirurgia a un nivell mai vist.
En el futur molt pròxim ho farien homes com William Steward Halsted (1852-
1922), un coetani seu que posaria les bases per convertir la medicina nord-
americana en la número ú del món. Però aquest només era el punt de partida.
A més, calia investigar i explorar nous camins.

Aquesta imatge literaria serveix per introduir aquest breu article biogràfic del
doctor Miquel Arcàngel Fargas, reconegut amb tota justícia com el pare de la
ginecologia catalana. Amb Salvador Cardenal i Álvar Esquerdo, a més, va fun-
dar la cirurgia moderna. Amb tot, i sense treure mèrits a ningú, cal remarcar
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que una gran part de la responsabilitat d’aquesta fundació recau en Salvador
Cardenal, introductor de les tècniques de Joseph Lister a casa nostra i gran
viatger per les clíniques més prestigioses d’Europa per importar els avenços
més notables. Cal remarcar, per últim, que moltes de les dades d’aquest article
han estat extretes dels treballs dels doctors J.C. Alonso Duat i O. Casassas.

Els cirurgians sabien de sempre que una cosa era operar una extremitat per
reduir una fractura i una de ben diferent obrir un abdomen. Quan va arribar
l’anestèsia amb  èter i amb cloroform semblava que tots els obstacles havien
caigut. Però a l’atrevir-se amb intervencions que abans semblaven prohibides i
allargar-se el temps de l’operació, les infeccions es van erigir com a nou mur
infranquejable. Les terribles febres traumàtiques, l’origen de les quals no van
quedar clar fins l’arribada del químic Louis Pasteur (1822-1895) eren causa de
grans decepcions. Per què operar, si el pacient acaba morint igual amb la sang
enverinada? El mai prou elogiat Joseph Lister (1827-1912) va posar fi a aques-
ta situació i va inaugurar l’era de la cirurgia moderna a l’introduir l’antisèpsia.

El doctor Miquel Arcàngel Fargas va ser un dels entusiastes deixebles de la
filosofia de la nova cirurgia que va importar aquí el benemèrit Salvador Carde-
nal, com ho prova el fet que gairebé totes les seves operacions sortissin bé, amb
comptades excepcions. Una en tindria conseqüències terribles.

Un fet notable de la biografia del doctor Fargas és que no va fer grans desco-
briments. No va idear tècniques revolucionàries i malgrat això se’l considera un
prohom de la nostra medicina. Per què? Doncs perquè va saber reunir els
diferents avenços que hi havia dispersos per Europa –molts dels quals fora del
nostre abast–, els va posar en ordre i els va saber transmetre als seus deixe-
bles. Hi ha vegades que la creativitat consisteix en això. I ningú pot negar que
el doctor Fargas va crear una escola ginecològica perdurable.

Miquel Arcàngel Fargas va néixer el 4 de desembre del 1858 a Castellterçol
(Vallès Oriental). Era nét de fuster i segon fill d’una parella de pagesos que a
més de cuidar-se de les terres també fabricava teixits en un teler que hi havia a
la porta de la masia. La família es guanyava bé la vida, perquè va poder enviar
el petit Miquel Arcàngel a estudiar amb els Escolapis de Moià. Un dels profes-
sors va veure que tenia un talent natural i li va aconsellar que estudiés Medici-
na. Per això el trobem, l’any 1874 fent el curs d’ampliació a la Facultat del
carrer del Carme, on ara hi ha la seu de la Reial Acadèmia de Medicina.
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Segons el testimoni del seu futur col·laborador Jeroni Estrany, recollit en el
treball del doctor Casassas, sembla que Fargas no va tenir una bona rebuda
entre alguns dels seus companys, autèntics senyorets de ciutat. Ferit en el seu
amor propi, va deixar la Facultat i es va dedicar a rondar pels molls, els carrers
de la ciutat i les parades de llibres. A l’arribar les vacances de Nadal va fer
saber a la família que no volia estudiar Medicina, però el seu pare li va demanar
que, almenys, acabés el primer curs. Va obeir el consell patern i, per recuperar
l’orgull perdut va proposar-se de superar tots aquells que l’havien menyspreat. Ho
va aconseguir amb escreix. Llavors, i també la resta de la seva vida professional.

Com ja s’ha estudiat a bastament, l’estat de la Facultat de Medicina a la segona
part del segle XIX era penosa, per utilitzar un adjectiu prudent. Els bons profes-
sors, enmig de la misèria material i moral del país, es podien comptar amb els
dits de la mà. Molts suplien la falta de mitjans amb la retòrica, però altres
estaven preocupats de debò per portar la medicina al concert europeu. Miquel
A. Fargas va tenir com a professors, a banda d’altres el nom dels quals s’ha
emportat el vent de la història, Josep Letamendi (1828-1897), Bartomeu Robert
(1842-1902) i Jaume Pi i Sunyer. El mètode didàctic del doctor Robert –de qui
Fargas es faria amic– consistia a explorar els malalts, raonar el diagnòstic i la
terapèutica i dialogar amb els estudiants. És a dir, el mètode actual i que llavors
era una raresa a casa nostra. Anys després, quan el doctor Fargas exercís la
càtedra de Ginecologia, seguiria el mètode didàctic del doctor Robert.

No es pot dir que la vocació de la cirurgia i la ginecologia se li despertés tard.
Tal com explica el doctor J.C. Alonso Durat en la seva tesi doctoral, dedicada
a la vida i obra de Fargas, durant els estudis ja va fer algunes investigacions
d’ordre fisiològic. I és que els principis de fisiologia desenvolupats per Claude
Bernard (1813-1878) donaven un fonament científic a la medicina i assenyala-
ven el camí que s’havia de seguir. Aquestes bases eren molt més sòlides que
les del galenisme i altres principis que només permetien fer pronòstics incerts.
Per força un jove estudiant amb ganes d’excel·lir s’hi havia de sentir atret per
tota una sèrie de proves objectives que eliminaven la incertesa i permetien
afinar el diagnòstic. Fargas, convertit en alumne intern per oposició, va estudiar
per exemple, els efectes fisiològics de l’alcohol i del cafè en l’organisme, l’her-
mafroditisme, la tetània i el reumatisme infantil.

La intervenció que havia de demostrar la seva empenta i decisió en el món de
la medicina va succeir el 23 de novembre del 1882, quan feia un any que havia
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finalitzat els seus estudis. Tenia 22 anys, havia obtingut el premi extraordinari
en totes les assignatures i semblava decidit per la jove especialitat de la pedia-
tria. Però uns dies abans d’aquella data havia rebut una pacient amb un aspecte
deplorable que patia una caquèxia extrema per causa d’un quist d’ovari.

Només hi havia una solució: operar. I la intervenció es va assenyalar per aquell
dia de novembre en l’habitació d’un quart pis del carrer de les Basses de Sant
Pere. Els altres tres companys que van ajudar el doctor Fargas en aquella
operació –en la qual se n’extreurien 43 litres de líquid– formarien part del seu
equip durant tota la seva vida professional. Després de l’èxit d’aquella inter-
venció, el doctor Fargas va decidir canviar la pediatria per la ginecologia.

La intervenció no va ser agossarada ni temerària, perquè Fargas s’havia docu-
mentat molt bé amb la literatura quirúrgica francesa i a més tenia uns molt
sòlids coneixements d’anatomia, tal com va demostrar l’any següent, quan des-
prés d’un examen-oposició es va convertir en el director dels Museus Anatò-
mics de la Facultat de Medicina i va publicar un llibre sobre l’anatomia dels
centres nerviosos.

Un bon coneixement anatòmic redueix el risc de les operacions. Però a més,
Fargas va adoptar les tècniques de Lister que  Cardenal havia importat i que
tan bé explicava en el seu manual pràctic de cirurgia antisèptica, publicat al
1880. A diferència d’altres col·legues, el doctor Fargas no veia en el listerisme
cap cerimònia grotesca que augmentava les hores de feina, sinó una garantia
de supervivència del pacient. La força dels fets li va donar la raó, com no podia
ser d’una altra manera. No cal dir que, amb listerisme i tot, els quiròfans de
finals del segle XIX, i el de la primera operació de Fargas no en va ser cap
excepció, eren ben diferents dels actuals.

Aquella operació que va portar el doctor Fargas a convertir-se el fundador de
la cirurgia ginecològica catalana i espanyola va comptar amb alguns fets nota-
bles més. Per exemple, d’aplicar l’anestèsia, amb cloroform, se’n va ocupar el
metge badaloní Jeroni Estrany Lacerna (1857-1918), un dels introductors
d’aquesta tècnica a casa nostra. Estrany devia ser company d’estudis de Fargas,
ja que es va llicenciar el mateix any. A més, des d’aquell moment es va integrar
per sempre en el seu equip quirúrgic. Com Fargas, era un home amb convicci-
ons catalanistes, tot i més d’esquerres. Molt interessat en les matemàtiques i la
física (abans d’estudiar medicina havia fet dos cursos de ciències exactes), va
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crear l’especialitat d’electroteràpia, va introduir la llum eléctrica als quiròfans
per evitar incidents amb els gasos volàtils de l’anestèsia, i va dissenyar màsca-
res i altres instruments per facilitar la pràctica quirúrgica.

Quan el doctor Salvador Cardenal, director del flamant hospital del Sagrat Cor
des del 1878, es va assabentar d’aquella primera operació de Fargas sembla
que no es va desfer en elogis. Certament, el devia sorprendre molt que un jove
llicenciat hagués iniciat la seva carrera amb una operació abdominal per a la
qual ell portava molts anys preparant-se. Perquè no es tractava, és clar, d’inter-
venir un abdomen, sino que l’operació sortís bé. Com va explicar anys més tard
el mateix Cardenal, la notícia li va causar “estupor” i “sorpresa”, i no sabia si
qualificar aquella acció  d’“audàcia inconscient” o “manifestació legítima del
coneixement”. Més encara quan va veure que l’assaig es repetia més vegades,
i amb èxit. Als dos anys de llicenciat ja va practicar la seva primera extirpació
d’úter.

Quan Cardenal, per sobre de tot un home de ciència, va comprovar la perícia i
la bona mà del jove cirurgià, va afirmar: “Heu de tenir en compte que el doctor
Fargas és fill de les seves obres; ningú pot dir que li ha ensenyat, ni tan sols
inspirat, el que ha fet ell tot sol. Que cadascú es posi la mà al pit i es digui
lleialment si és capaç d’una cosa semblant”.  Els sis anys de diferència que es
portaven Fargas i Cardenal no serien cap obstacle perquè establissin una bona
amistat.

Si es té en compte que a finals del segle XIX les operacions quirúrgiques (més
perquè l’antisèpsia no era una pràctica estesa) eren molt arriscades, els èxits
de Fargas devien ser ràpidament coneguts, tant entre els altres col·legues com
entre els potencials clients.

El doctor Fargas es va adonar ràpidament que a l’habitació del carrer de les
Basses de Sant Pere era impossible garantir la vital antisèpsia. A això calia
afegir que la gent benestant es resistia anar a l’hospital, més reservat per als
pobres de solemnitat. Els que s’ho podien permetre es feien operar a domicili
en llocs on tampoc es podia garantir gaire la higiene. No hi havia altra sortida
que obrir una clínica privada, per modesta que fos. Segons explica el doctor
Casassas, la necessitat d’operar una pacient que es negava a ser ingresada a
l’hospital i que no tenia familiars a Barcelona, va precipitar la decisió. Així
doncs, el 1884, associat al doctor Formiguera, un especialista en urologia, va
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obrir la seva primera clínica privada en un el primer pis del número 133 del
carrer Hospital de Barcelona. No deixava de ser una decisió arriscada.

El protocol abans d’operar en la clínica del carrer Hospital era aquest: primer,
l’equip s’estava uns cinc minuts en una cambra saturada de vapors sulfurosos.
Per respirar, els cirurgians utilitzaven un tub que donava a l’exterior. Durant
l’operació pròpiament dita, un vaporitzador anava creant una atmòsfera de fe-
nol, irritant i molesta. Aquesta tècnica cauria en desús un temps després. L’es-
tabliment de Fargas i Formiguera també tenia un petit laboratori d’anàlisi.

Aquella clínica modesta només tenia uns pocs llits, però era un principi; un molt
bon principi si es té en compte que estava especialitzada en una disciplina que
el doctor Fargas ajudaria a construir d’una manera decisiva.

El doctor Fargas sempre es va distingir per la seva atenció cap a totes les
novetats amb fonament científic. Amb l’actitud que defineix les persones que
fan progressar les ciències, va demostrar tenir una mentalitat oberta que li
permetia aprofitar els avenços, fossin de qui fossin. Anys més tard, en l’anuari
que publicaria a l’obrir la seva segona clínica privada, al carrer Consell de Cent
de Barcelona, escriuria que al principi d’inaugurar la seva especialitat va que-
dar admirat que tota una sèrie de transtorns que estaven identificats en altres
països europeus aquí no figuressin enlloc. No existien, doncs? No. L’únic que
passava és que els diagnòstics eren molt pobres i imprecisos.

El 1885, any que es va casar amb Carolina Raymat, filla d’uns terratinents de
Lleida, va fer una de les primeres gastroenterostomies d’Espanya en l’Hospital
del Sagrat Cor, institució que havia ajudat a fundar el doctor Salvador Cardenal.
No seria aquesta l’última operació amb la qual sorprendria els seus col·legues:
del doctor Fargas va ser, el 27 de juny del 1892, la primera laparotomia per un
embaràs ectòpic, i també, al 1910, la primera cesària mai feta a Barcelona.

El matrimoni Fargas-Raymat va tenir sis filles (tot i que dues van morir al poc
de nèixer) i un fill, Miquel Fargas, que també seria metge i que sobreviuria
molts pocs anys al seu pare. La primera filla del matrimoni, Carolina, es va
casar amb el doctor Manuel Salvat i Espasa que, amb el cirurgià Enric Ribas i
Ribas, seria promotor dels Congressos de Metges de Llengua Catalana. Una
altra filla, Montserrat, es va casar amb Antoni Trias i Pujol. Aquest matrimoni
van ser els pares de l’economista i polític Ramon Trias Fargas.
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Un fet que feia especialment valuós el doctor Fargas era l’interès que tenia per
divulgar la seva obra. Al 1886 ja va publicar una sèrie sobre 10 extirpacions
d’ovaris, en el que era la seva primera monografia ginecològica. No cal dir que
aquesta classe de publicacions eren molt útils per a tots els cirurgians que en la
seva pràctica es trobaven amb casos semblants. Com que els resultats del
doctor Fargas eren brillants, per força havia de crear escola.

Tal com explica el doctor Alonso Duat, a Espanya es van necesitar 20 anys per
reunir 50 casos d’extirpació d’ovaris o ovariotomies: d’aquest casos només 23
van tenir èxit. Una mortalitat tan elevada per força havia d’espantar els cirur-
gians, que adoptaven una posició conservadora, desaconsellant una operació
que equivalia a agafar el bisturí amb una mà i llançar una moneda a l’aire amb
l’altra. Fargas va capgirar la situació i per tant, no és agossarat dir que moltes
dones van passar a deure-li la vida. Només aquest fet ja justifica que el seu
nom sigui recordat.

Ja hem escrit abans que el doctor Fargas era un divulgador i un activista cien-
tífic, i això sempre comporta un punt de rebel·lia creativa. En comptes de con-
formar-se amb els fets que semblaven insuperables, va reflexionar i va con-
cloure que si a Espanya es feien poques operacions d’ovaris era perquè no hi
havia una escola ginecològica. No hi havia hospitals on es poguessin atendre
unes malalties femenines que es cobraven la seva quota de morts anuals. No hi
havia estudi ni investigació ni tècnica; i per tant no hi podia haver progrés.

Com és normal, l’interès que tenia per aprendre l’havia de portar a participar
en congresos internacionals. Al 1888 hi va anar per primer cop a un, el Congrés
de Ciències Mèdiques de Barcelona, convocat amb ocasió de la celebració de
l’Exposició Universal que se celebrava en el recinte del que ara és el Parc de la
Ciutadella. Aquí va presentar tres comunicacions, entre les quals una dedicada
a l’antisèpsia. Un parell d’anys més tard, acompanyat de Salvador Cardenal i
Bartomeu Robert, va participar en un congrés mèdic a Berlín.

Que tots els seus coneixements i tota la seva perícia servirien per obrir nous
camins ja resultava evident. Aquella primera operació que havia fet a l’any de
sortir de la Facultat demostrava que era un home molt segur d’ell mateix a qui
mai li tremolaria el pols; i mai millor utilitzada aquesta metáfora per parlar d’un
cirurgià com el doctor Fargas.
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El 1892 va deixar la clínica del carrer Hospital i va obrir una de nova i moderna
al número 333 del carrer Consell de Cent de Barcelona, a tocar del seu domicili
familiar. Aquesta clínica tenia 25 llits, un quiròfan amb tots els avenços del
moment, una sala d’esterilització i d’un laboratori.

La clínica especialitzada de Fargas, que en la part no mèdica regentava la seva
sogra, seria el model d’organització d’un establiment sanitari modern, perquè
no solament hi havia un quiròfan que reunia totes les condicions asèptiques del
moment, sinó que també comptava amb un laboratori d’anàlisi clínica. En canvi,
la clínica mai va incorporar, quan va aparèixer, cap aparell de Raig X. Després
de la mort del doctor Fargas, aquella clínica l’acabarien gestionant els germans
Trias, dues glòries més de la medicina catalana que també van impartir el seu
mestratge a l’Hospital Clínic.

Amb el seu currículum no es rar que guanyés el 1893 les oposicions a la
càtedra d’Obstetrícia i Ginecologia (tot i que ell preferia aquesta segona es-
pecialitat) de la Universitat de Barcelona. Cal recordar que en aquells anys
els ensenyaments mèdics s’impartien a l’Hospital de la Santa Creu. La sala
de ginecologia només tenia set llits, als quals calia afegir n’hi set més per a
l’obstetrícia, molts menys dels que tenia la seva clínica a Consell de Cent.
Fargas va aportar la seva manera de practicar la cirurgia: higiene, antisèpsia,
bon instrumental i fins i tot el seu equip de col·laboradors, entre els quals, a
més de Jeroni Estrany, hi eren Francesc Terrades, Miquel Carbó, Francesc
Doria, Manuel Salvat, Pau Torras i Francesc Fàbregas. Quan a l’hospital de
la Santa Creu no hi havia el material necessari per impartir l’ensenyament
anava la seva clínica a buscar-lo.

Recordant molt la manera d’ensenyar del doctor Robert, Fargas impartia les
classes davant la pacient, de manera que els estudiants podien observar els fets
i seguir els raonaments a l’instant. Després de l’examen de la pacient el doctor
Fargas discutia el diagnòstic amb els alumnes, que d’aquesta manera no oblida-
ven mai la lliçó. Quan ignorava les causes d’un problema ho admetia obertament,
igualment que estimulava el debat amb els seus alumnes, conscient que el mes-
tre també es podia equivocar. No és rar que els estudiants coneguessin Fargas
i el seu equip com l’Escola de Salern, en una referència directa al que va ser el
primer centre d’ensenyament de la medicina del món durant bona part de l’Edat
Mitjana i fins que el rei Jaume I va fundar l’escola de Montpeller.
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Quan el doctor Fargas exercia l’ensenyament ho feia de manera molt clara i
directa. Al contrari d’altres figures de l’època, no li agradaven els grans discur-
sos. Potser perquè com a científic sabia anar al nucli de la qüestió, les seves
exposicions eren metòdiques i clares. Sabia ser concís. Els seus diagnòstics
eren molt precisos. Els estudiants aprenien de manera molt pràctica quines
eren les preguntes que calia fer per aconseguir una visió encertada de la malal-
tia. Les intervencions sempre les deixava per al final i quan obria un abdomen
sabia el que s’hi trobaria. Fargas reduïa el pes de l’atzar com més millor.

El 5 de juliol del 1894, amb 36 anys d’edat, el doctor Fargas va ingressar com a
membre de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona (entitat que
presidiria entre els anys 1911 i 1914), amb un discurs sobre “La Patogenia y
tratamiento de las consecuencias inmediatas de la laparotomía”. Els anys 1901
i 1902 presidiria aquesta institució.

El discurs demostra que el doctor Fargas era una persona en progrés constant.
No era dels que, un cop han trobat un mètode que funciona el fan seu i s’hi
encastellen. Al contrari: al discurs critica les tècniques que ell mateix usava deu
anys abans. Com destaca el doctor Alonso Duat, en aquest document queda
recollit el nucli de la seva filosofia: no podia oferir originalitat ni doctrines bri-
llants, però sí modernitat, convicció i aplicació. A la vista dels resultats de la
seva feina no es pot dir que sigui una filosofia pobre.

En els anys següents va publicar més articles sobre la seva doctrina i va parti-
cipar en diverses sessions de l’Acadèmia i congresos a Ginebra i Moscou.
També va participar en congressos a Viena, Brussel·les, París, Roma, Lisboa,
Budapest, Saragossa i Madrid. A més, entre els anys 1897 i 1898 va exercir la
presidència de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques Catalunya, here-
va de la institució renovadora de l’ensenyament de la medicina a Catalunya que
havien impulsat, entre altres, Salvador Cardenal i el gran Joan Giné i Partagàs.

Al 1898, un any que tindria una gran importancia per a la història espanyola del
segle XX, van sortir publicades les seves primeres lliçons de Ginecologia, les
quals serien el nucli del futur tractat que va escriure un temps després.
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Dimensió política

Ara cal obrir un petit parèntesi. La personalitat del doctor Fargas quedaria
incomplerta si no hi afegissim la seva dimensió política. Fargas no tenia prou
amb ser un activista de la Ginecologia. També era un home del seu temps i
estava preocupat pel seu país, sempre des d’una òptica que avui jutjaríem con-
servadora, i llavors possibilista i assenyada. Aquest fet el va portar a entrar en
política, com també ho faria un altre dels seus col·legues, el doctor Bartomeu
Robert.

Durant l’última part del segle XIX, la burgesia catalana s’havia sentit més i més
incòmoda amb el règim espanyol. No solament era incapaç d’evitar la ruïna
econòmica sinó que a més es negava a impulsar les reformes necessàries per
evitar-la. Aquesta irritació, doncs, no era tant de caràcter ideològic com econò-
mic. El malestar manifestat en el Memorial de Greuges s’havia calmat, de
moment, gràcies a l’aprovació d’unes mesures proteccionistes i la conservació
del dret civil català. Però això era un pegat que no anava al nucli del problema.

El descontentament amb un règim que, més que centralista era inepte va aca-
bar cristal·litzant en el catalanisme. Una fita important va ser la primera assem-
blea de la Unió Catalanista celebrada a Manresa el març del 1892. Aquest
catalanisme era d’arrel rural, perquè la representació indústrial en l’assemblea
era molt petita. Val a dir que la Unió Catalanista aspirava a aconseguir els seus
objectius amb una acció social i que entre els seus plans no figurava participar
en unes eleccions manipulades. A més, la Unió Catalanista temia que qualsevol
col·laboració amb la burgesia acabaria rebaixant el seu programa, conegut com
les Bases de Manresa.

Les primeres formulacions del catalanisme eren més autonomistes que nacio-
nalistes i, per suposat, no eren separatistes; tot i que les coses ja s’estaven
posant en els seus termes. Per al jove Enric Prat de la Riba, redactor amb Pere
Muntanyola dels segrestat Compendi de la Doctrina Catalanista (1894),
Catalunya era la pàtria dels catalans (llavors no s’utilitzava el terme nació),
mentre que Espanya només era l’Estat al qual pertanyia.

Un cop es va perdre Cuba, al govern espanyol hi va aparèixer un cert discurs
renovador i regeneracionista, cosa que va donar esperances de modernització
a la burguesia catalana. Aquest discurs es va concretar en la figura del general
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Camilo García de Polavieja (1838-1914), i a Catalunya es va crear una agrupa-
ció burgesa per donar-li suport. Però el discurs de Polavieja va fer fallida ràpi-
dament. La burgesia comercial i industrial de Catalunya es va trobar que el
govern espanyol continuava sense renovar una estructura envellida i encarca-
rada que, a sobre, havien de mantenir ells amb les seves contribucions. Més
encara: un cop perduda Cuba, les despeses extraordinàries generades pel con-
flicte no havien desaparegut, sinó que continuaven sent necessàries per mante-
nir una estructura tronada que no sabia parlar més que de l’honor i la indivisibi-
litat de la patria espanyola. I això en un moment que el cotó s’encaria, i les
vendes cotoneres al mercat espanyol i a l’internacional es reduïen.

Això va portar a un primer gran conflicte de la burgesia amb el govern espa-
nyol, un episodi conegut com el Tancament de Caixes, i que va consistir que
durant uns mesos, els industrials i els comerciants es van negar a pagar la
contribució. Alguns van acabar a la presó i, un cop més, es va declarar l’estat
de guerra a Catalunya, que era l’únic procediment que coneixa el govern espa-
nyol per posar els catalans en cintura.

El govern central va ser intransigent davant les peticions de descentralització
administrativa i la definició d’un concert econòmic. La burgesia va haver de
cedir, però aquell episodi va fer que s’adonés que tenia prou força. Desencisada
amb un règim inepte i uns partits dinàstics poc atents a les necessitats de Catalunya,
va decidir entrar en política. El primer pas el van donar el 18 d’octubre del 1899,
amb la transformació de l’organització de suport a Polavieja (“Junta Regional
Organizadora de las Adhesiones”) en la “Unión Regionalista” (nom que més
endavant van catalanitzar). El seu objectiu explícit era treballar per l’autonomia
política i administrativa de les regions dins de la unitat de l’Estat espanyol. El
doctor Fargas, i també el doctor Robert, presidien aquesta organització.

De la seva banda, davant el fracàs de la modernització de l’Estat, una part de la
Unió Catalanista va començar a defensar l’acció electoral, que llavors era una
autèntica farsa. Com que no va ser posible l’acord, una part se’n va anar de la
Unió i va constituir el Centre Nacional Català. Entre els membres més conspi-
cus hi era Enric Prat de la Riba, fill, com el doctor Fargas, de Castellterçol.

El CNC i la Unió Regionalista, en una negociació que van iniciar Prat de la Riba
i Puig i Cadafalch amb els doctors Robert i Fargas, van acordar constituir, el 25
d’abril del 1901, la Lliga Regionalista, tot i que l’acord no el van fer públic fins
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després de les eleccions  celebrades el 19 de maig d’aquell any, a les quals hi
van concòrrer junts. El programa era simple: l’obtenció de l’autonomia política.
Aquella primera Lliga Regionalista va quedar sota la presidència del doctor
Robert i la vicepresidència del doctor Fargas i de Narcís Verdaguer, aquest
procedent del Centre Nacional. Prat de la Riba hauria volgut que aquest movi-
ment polític fos interclassista, però durant la vaga obrera del 1902 es va alinear
amb els interessos de la burgesia.

La Lliga va organitzar un dispositiu d’interventors per evitar la manipulació i la
falsificació dels comicis, com era costum en aquella època. Els republicans
aplegats en la figura d’Alejandro Lerroux, també s’hi van sumar a aquesta
vigilància electoral, ja que ells eren els altres perjudicats de les tupinades. A
més, els fundadors de la Lliga van fer accions per captar vots, depurar els
censos electorals i, en definitiva, reduir com més millor la possibilitat d’una
manipulació electoral.

Aquestes eleccions van ser molt importants perquè van marcar, a Barcelona, la
fi del caciquisme. Malgrat els intents descarats de manipulació, van sortir triats
quatre candidats de la Lliga: Bartomeu Robert, Albert Rusiñol, Lluis Domènech
Montaner i Sebastià Torres. Els republicans van obtenir actes per a Pi i Margall
i per a Lerroux.

Els partits dinàstics havien estat expulsats electoralment de Barcelona. Ara:
només hi havia participar el 15 per cent del cens electoral, i això demostrava
que hi havia molta feina per fer.

L’historial polític del doctor Fargas queda completat per una breu presidència
de la Lliga quan va morir el seu amic, el doctor Robert, i el nomenament com a
senador del Regne per la Universitat de Barcelona, l’any 1914. Des d’aquest
lloc, sabent molt bé el seu significat i utilitat, el doctor Fargas va defensar l’au-
tonomia universitària. No va ser cap idea improvisada. Ja la va presentar da-
vant el rei Alfons XIII, durant una recepció amb motiu del Segon Congrés
d’Obstetrícia, Ginecologia i Pediatria celebrat a Madrid l’abril del 1911. “Els
greus defectes de la Universitat –va dir el doctor Fargas al monarca– no tenen
remei si no és amb un règim d’autonomia que l’alliberi de la burocràcia”. Queda-
va clar que el doctor Fargas tenia inquietuds socials, a més de les científiques.
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Va ser en aquesta mateixa època de canvi polític que va publicar el seu Tratado
de Ginecologia (1903) en dos volums, fruit de la seva experiència sobre més
de 18.000 casos. I, de fet, al 1907, els seus col·legues van dedicar-li una placa,
a ell i al seu equip facultatiu, amb motiu de la laparatomia número mil.  Pel que
fa al tractat del doctor Fargas, parla molt bé del seu nivell científic el fet que fos
traduït al francès i a l’anglès, i que algunes de les seves tècniques encara no
hagin caigut en el desús.

El 18 d’abril del 1907, Francesc Cambó va resultar ferit per un pistoler lerrouxista
quan sortia d’un míting de la Solidaritat Catalana –on s’havia aplegat la Lliga
després que el règim de Madrid va demostrar ser presoner dels militars– cele-
brat al barri obrer d’Hostafranchs. Va ser ràpidament traslladat a la clínica del
doctor Fargas i ell en persona el va operar.

Durant bona part del segle XIX Barcelona va experimentar un gran creixement
econòmic i social. Va arribar un punt que l’Hospital de la Santa Creu va resultar
insuficient, no solament per atendre els malalts correctament sinó també per
formar els futurs metges d’acord amb el que necessitava una ciutat industrial
moderna. Diversos professors, entre els quals Joan Giné i Partagàs, pugnaven
per aconseguir unes instal·lacions adaptades als temps, però la resposta de
Madrid era sempre la mateixa: no es podia fer res per Barcelona que no es fes
també per altres llocs d’Espanya, per no crear greuges comparatius. Aquest
raonament insòlitament actual va retardar molt les obres de l’Hospital Clínic,
que també es van anar dilatant en el temps fins arribar a extrems exasperants.

Les noves instal·lacions es van inaugurar oficialment el 2 d’octubre del 1906 i el
trasllat dels estudiants en carruatges, com la resta del material (acte que va ser
motiu de comentaris periodístics i acudits gràfics) es va fer el gener de l’any
següent. En la nova Facultat, el doctor Fargas es va encarregar de l’ensenya-
ment de la Ginecologia, disciplina que li agradava molt més que l’Obstetrícia.
Fargas opinava que la ginecologia tenia molt de camí pel davant, mentre que
l’obstetrícia només necessitava d’alguns perfeccionaments.

El 1910 va ser un any trist en la biografia del doctor Fargas. Tal com explica el
doctor Alonso Duat, el dilluns de Pasqua, mentre era descansant a la seva villa de
Poses va patir un vesament cerebral que li va provocar una hemiplegia amb exten-
ses zones d’anestèsia i una marcada atàxia. A més, li va reaparèixer un singlot que
l’havia turmentat durant la joventut i que li va durar, dia i nit, algunes setmanes.
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Sembla que la causa de l’accident vascular va ser la preocupació provocada
perquè una pacient s’havia mort per una infecció. El doctor Fargas era una
home molt meticulós i tenia a gala una molt baixa taxa de mortalitat postopera-
tòria. De fet, feia dos anys que cap pacient se li havia mort.

Els doctors Àlvar Esquerdo i Lluís Barraquer (el fundador de l’especialitat de
la neurologia a Catalunya) van donar poques esperances a la família, però mal-
grat això Fargas es va recuperar. A les poques setmanes es va poder aixecar
del llit i va començar a fer exercicis de rehabilitació per recuperar la força al
braç i la precisió als dits. Així es va aficionar al joc de bitlles i al billar. Als dos
anys ja podia tornar a escriure i operar. El primer dia que va retornar a l’activi-
tat professional, el seu amic Salvador Cardenal vigilava de prop, en silenci i mig
amagat, per si fos necessari el seu ajut, que no va caldre.

Un dels grans èxits de la Lliga en el territori polític va ser la Mancomunitat de
Catalunya –constituïda el 6 d’abril del 1914 i liquidada pel govern dictatorial de
Primo de Rivera al juliol del 1925–, que va presidir en els primers anys Enric
Prat de la Riba. L’objectiu explícit de la institució era la modernització de
Catalunya; és a dir, el que el dictador Primo de Rivera va interpretar com un
intent “de arrancar con triste y rotundo éxito, por todos los medios, el
sentimiento de amor a España en los corazones y los cerebros”.

No es pot dir que Prat de la Riba s’hagués esperat a la fundació de la Manco-
munitat per moure’s en favor de la cultura catalana. Des de la presidència de la
Diputació de Barcelona ja havia impulsat, al 1907, l’Institut d’Estudis Catalans.
El doctor Fargas va ingressar en la secció de Ciències, que havia de tenir com
a objectiu el foment de la investigació superior de tots els elements de la cultura
catalana. En aquella època l’Institut no tenia un president, sino que els diferents
responsables de cada secció de n’ocupaven rotatòriament. Va donar la casua-
litat que el doctor Fargas exercia aquesta responsabilitat quan es va inaugurar
la Biblioteca de Catalunya, al 1914.

A més, Fargas va ser un dels màxims assessors de Prat de la Riba en els afers
de la salut i la sanitat. D’aquest assessorament va néixer la idea de transformar
la Casa de Maternitat en un establiment modern i europeu. Llavors, la Casa de
la Maternitat només era un tètric lloc d’acollida d’orfes que havia anat per
passant per diversos edificis de Barcelona fins anar a raure a Les Corts.
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El doctor Fargas va defensar la idea, i se’l va fer cas, que la institució s’havia
de refundar de dalt a baix. A finals del 1913 va presentar un projecte que ell va
batejar com a Institució Maternal Catalana i, uns mesos després ja estaven
enllestits el plànols. La idea de Fargas era que la nova institució fos una escola
d’estudis superiors a semblança d’algunes existents en capitals europees de les
dimensions de Barcelona en la qual, a més, les classes humils puguessin trobar
“totes aquelles garanties que la ciència pot donar avui per a aminorar els perills
de l’infantament”.

El projecte va anar tirant endavant, però la mort de Fargas i de Prat de la Riba,
amb només un any de diferencia, va fer que ja no tingués la mateixa empemta.
Els pavellons Prat de la Riba es van inaugurar finalment al 1921 i els anomenats
pavellons Rosa, al 1925.

En els últims anys de la seva vida, el doctor Fargas va continuar amb la seva
activitat científica i social. El 1913 va participar en un congrés a València i un
altre a Londres, i va presidir el Primer Congrés de Metges de Llengua Catalana,
inaugurat a Barcelona el 22 de juny i que va aplegar participants de Catalunya,
el País Valencia, les Illes i la Catalunya Nord. Algunes de les paraules que va
pronunciar en aquell congrés tenen plena vigencia: “…qui renuncia a la llengua
propia escapça sa personalitat traient-li o desfigurant un de sos atributs; qui no
conreua la personalitat perd força i qui perd força és vençut i acaba per desa-
parèixer […]”. Va ser idea del doctor Fargas que els congressos següents
fossin un punt de convergència de totes les societats mèdiques de llengua catalana.
Per això es va constituir l’Associació General de Metges  de Llengua Catalana
que, des de llavors, s’encarregaria d’organitzar-los.

El 22 de febrer del 1916, mentre els seus fills preparaven una festa al domicili
familiar, al número 47 de la Rambla de Catalunya, Fargas va tornar a patir un
vessament cerebral que, aquest cop, va resultar fatal. Moria jove, amb només
57 anys; prou temps, però, per crear la primera escola ginecològica de Catalunya,
i el seu rastre encara es pot reseguir fins avui. Res li hauria complagut més que
saber-ho.
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El professor Miquel Arcàngel Fargas i Roca,

 catedràtic d’Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat de Barcelona
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Intervenció quirúrgica efectuada a la primera clínica del doctor Fargas,

situada al carrer Hospital de Barcelona
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Gimbernat, 2006 (**), 46, 177-181

MORBIDITAT DE LA POBLACIÓ DE REUS ELS PRIMERS ANYS
DEL SEGLE XX

Isidre RIU i GARRETA

El mes de juliol del any 1902 es va publicar el primer número del “Boletín del
Colegio de Medicos del Partido de Reus” (1), publicació mensual que va conti-
nuar sense interrupció fins l´any 1919. Va ser  una publicació òbviament vincu-
lada al Col.legi de Metges de Reus, però amb un consell de redacció indepen-
dent. En el seu primer número s´hi exposa el programa i finalitat de la publica-
ció: una finalitat corporativa, d’informar als col.legiats de totes les disposicions
administratives reguladores de l’activitat professional, i d´un propòsit científic,
d´il.lustració dels seus lectors mitjançant la publicació de resums de llibres, ar-
ticles i notes científiques relacionats amb l´exercici de la medicina i la publica-
ció dels treballs clínics i d’investigació dels abonats al “Boletín”. I aquest apar-
tat de la finalitat científica del “Boletín” acabava tot dient: “…finalment aparecerá
en cada número una estadística demográfica sanitaria”. Estadística que va te-
nir una continuitat ininterrompuda fins el darrer  número publicat.

Aquesta estadística mensual de mortalitat, natalitat i morbididat va estar a càr-
rec del Dr. Antoni Aluja Miquel que la va confeccionar i publicar des del primer
fins el darrer número del “Boletín”. El Dr. Antoni Aluja Miquel (2) va ser natu-
ral de Reus, nat el 14-7-1856, on hi va morir el 6-5-1926. Llicenciat per la
Universitat de Barcelona va ser un metge molt respectat com fundador que va
ser, amb quatre metges de Reus, del Col.legi de Metges del Partit de Reus,
l´any 1894 (3); va ser membre de la seva Junta en moltes legislatures i contínu-
ament va formar part del consell de redacció del “Boletín”. Es distingí, ende-
més de per la seva labor professional, per la seva activitat d´escriptor col.laborador
assidu de publicacions diàries de Reus (Eco del Centro de Lectura de Reus, La
Correspondencia, diari de Reus) i en l´esmentat “Boletin”. Aquí va portar la
publicació mensual de les esmentades estadístiques  amb una constància admi-
rable. L´any 1887 va presentar a la Reial Academia de Medicina i Cirurgia de
Barcelona una “Topografia mèdica de Reus” que va merèixer ser premiada i
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que el seu autor fos anomenat membre corresponsal de l´Acadèmia. En totes
les publicacions, mèdiques o no, en que va escriure mai va deixar de palesar el
gran interés per la medicina preventiva i de les estadístiques mèdico sanitàries
com instruments de millora de la salut pública i individual (un exemple d´aquest
interés divulgador són les classes de Higiene impartides als socis del Centre de
Lectura de Reus)

El treball estadístic iniciat pel Dr. Aluja al “Boletín del Colegio de Médicos de
Reus” va precedir un parell d´anys l’organització oficial de les estadístiques  a
tot el Regne d´Espanya mitjançant la “Instrucción General de Sanidad Públi-
ca”, cursada pel ministeri de la Governació  l´any 1904, ministeri del que llavors
depenia la sanitat. Aquesta “Instrucción General” va ser publicada íntegrament
al “Boletín”, pel seu gran interés per tots els metges ja que regulava molts
aspectos de l´exercici professional, endemés de les funcions de la Sanitat Públi-
ca i, especialment, el seu paper d´agent encarregat de la confecció de
l´estadística demogràfica i sanitària de tot el país.

Les estadístiques de mortalitat, natalitat i morbiditat fetes, mes rera mes, pel
Dr. Aluja són el material amb que l´autor ha el·laborat el present estudi de
morbilitat estricta, causes de mort, de la població de Reus entre els anys 1902 i
1911. El Dr. Aluja va confeccionar aquestes estadístiques sobre un llistat de
vint-i-una causes de mort. Tot seguit es relacionen numerades per facilitar el
seu ulterior comentari:

1. Xarampió
2. Verola
3. Escarlatina
4. Diftèria
5. Tos ferina
6. Febre tifoidea
7. Paludisme
8. Grip
9. Tuberculosi
10. Càncer
11. Septicèmia puerperal
12. Altres enfermetats
13. Pneumònia
14. Afectes bronquials
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15. Apoplexia
16. Malalties de l´aparell de la inervació
17. Malalties de l´aparell circulatori
18. Malalties de l´aparell digestiu
19. Malalties de l´aparell gènito urinari
20. Altres malalties
21. Mort violenta

El mes de març del 1904 el “Boletín” va publicar l´esmentada “Instrucción
General de Salud Pública” i en el seu article 182 apareixia el model oficial per
elaborar les estadístiques demogràfiques i sanitàries. Allí hi havia un llistat o
nomenclàtor de malalties i causes de mort molt diferent del llistat de vint-i-una
causes de mort del Dr. Aluja. Malgrat aquesta publicació ell va continuar em-
prant el seu propi llistat mentre es va publicar el “Boletín”. De fet la relació de
causes de mort dels fulls estadístics del Dr. Aluja està molt ajustada a la realitat
present a Reus en aquells temps i, segurament per això, no els va modificar:
efectivament només el 8,82 per cent de les defuncions esdevingudes a Reus
durant aquells anys no es poden incloure en el seu nomenclàtor.

El llistat de causes de mort del Dr. Aluja té dues parts ben diferenciades, dife-
renciació condicionada als coneixements i criteris mèdics del seu temps: les
causes del número 1 fins el número 12  són malalties infecto-contagioses con-
cretes, llevat del número 10. Càncer, que actualment no es considera malaltia
infecto-contagiosa. La causa número 21, mort violenta, també es pot incloure
en aquest grup de causes de mort d´etiologia  única i no infecto-contagiosa,
juntament amb l´esmentada número 10, càncer. Les restants causes de mort
relacionades s´atribueixen a malalties indeterminades reunides com una unitat
pel fet d’incidir en un determinat aparell anatomo-fisiològic: aparell circulatori,
aparell digestiu, aparell gènito-urinari. La causa que segons aquest criteri hau-
ria de correspondre a aparell respiratori la desglossa en dues, 13. Pneumònia i
14, “Afectes bronquials”. No cal fer cap comentari del terme pneumònia, prou
entenedor, però, el terme “afectes bronquials” no ens orienta respecte del seu
contingut, EPOC, asma, bronquitis supurant, neoplàsies bronco-pulmonars? I
altres més, ni sobre la prevalència de cadascuna respecte tot l’epígraf 14. El
mateix comentari, “mutatis mutando”, es pot fer a tots els epígrafs d´aquesta
segona part del llistat de causes de mort. També l’entrada que hauria de ser
malalties de l´aparell nerviós la desglossa en 15. Apoplexia i 16 Malalties de
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l´aparell de la inervació: com  sigui que la patologia de l´aparell de la inervació,
com veurem tot seguit, té una forta incidència letal en el conjunt de la morbiditat
fa creure que inclouria alguna malaltia de tipus endèmic molt freqüent i molt
mortífera, possiblement la poliomielitis, tot considerant que les altres patologies
de la inervació, perifèriques o centrals, són relativament poc  freqüents.

Morbiditat de la població de Reus entre 1902 i 1911.

La població de Reus durant aquest període de temps es va mantenir casi cons-
tant: 26.550 persones. Com mitjana anual amb una minva insignificant entre la
del primer i darrer any considerat, seguint  les dades que consten en les estadís-
tiques mensuals del D. Aluja. Tot i que són conceptes marginals  respecte a la
morbiditat estricta que estudiem, la taxa de mortalitat, deduida del fet que es
produiren 4.254 defuncions, és molt alta vista des dels darrers dies, de 18´9/mil,
però normal a aquelles dates. El manteniment casi constant de la població mal-
grat a la tant alta mortalitat, és degut a la també molt alta taxa de natalitat: és
del 18´45/mil, dedu’ida dels 4.162 neixements esdevinguts durant aquells anys.

Pel nostre estudi hem disposat de només 101 fulls mensuals estadístics de
demografía i mortalitat publicats pel Dr. Aluja en el “Boletín” des de l´any 1902
fins l´any 1911. Essent com són estadístiques mensuals, aquestes 101 fulles
estadístiques representen un espai temporal de 8´5 anys que és el que ha servit
per calcular les taxes de mortalitat i de natalitat esmentades.

Les esmentades 4.254 defuncions esdevingudes a Reus aquests anys s´han de
repartir des del punt de vista causal entre les vint-i-una causes de mort del
nomenclàtor del Dr. Aluja. Per fer més aparent i visible la letalitat de cadascu-
na d´aquestes causes de mort les disposo en una columna amb el nom de cada
causa seguit, entre paréntesis, del nombre total de defuncions causades seguit
del percentatge de defuncions que representi  respecte al total d´elles:

Malalties de l´aparell digestiu (691) 16´25%
Malalties de l´aparell circulatori (648) 15´24%
Tuberculosi (423) 9´71 %
Apoplexia (406) 9´55 %
Afectes bronquials (399) 9´38 %
Malalties de l´aparell de la inervació (374) 8´8 %
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Malalties no incloses en el llistat (375) 8´82%
Pneumònia (326) 7´67 %
Malalties de l´aparell gènito urinari (128)3´01 %
Mort violenta (106) 2´49 %
Càncer (91) 2´14 %
Febre tifoidea (76) 1´78%
Altres infecto-contagioses (44) 1´03 %
Xarampió (34) 0´8%
Sepsi puerperal (30) 0´70 %
Diftèria (26) 0´61 %
Grip (25) 0´58%
Verola (21) 0´49 %
Tos ferina (20) 0´47%
Escarlatina (20) 0´47 %
Paludisme: un sol cas.
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NOTAS  PARA  LA  BIOGRAFÍA  PERSONAL  Y  CIENTÍFICA  DE
MANUEL  BASTOS  ANSART  (1887-1973)

José Manuel LÓPEZ GÓMEZ

En otro trabajo de investigación presentado a este Congreso1  analizo con detalle
la donación realizada al Archivo Municipal de Burgos, por los hijos y herederos
del cirujano Rafael Vara López, de todos los escritos y documentos recopilados
por su padre a lo largo de su extensa vida profesional. Fondo de considerable
amplitud, del que las cartas recibidas, y desde 1939 las copias de las enviadas
por el Dr. Vara, –en torno a las 20.000 en conjunto-, constituyen una parte
especialmente significativa. Veinticuatro de ellas guardan relación con el Dr.
Manuel Bastos Ansart, y pueden contribuir a perfilar algunos aspectos de su
recorrido humano y laboral; a su estudio vamos a dedicar esta comunicación.

Dos trayectorias distintas y un objetivo único

Aunque nacidos en 1887 y en 1904, y por consiguiente pertenecientes a dos
generaciones vitales y clínicas distintas, Manuel Bastos Ansart y Rafael Vara
López que mantuvieron trayectorias profesionales y posturas ideológicas no
siempre coincidentes,  entrecruzadas en algunos momentos, compartieron una
búsqueda continuada del máximo rigor operatorio, de la permanente actualización
técnica, y una decidida vocación docente e investigadora.

Vamos, antes de entrar en el análisis detallado de sus cartas, a recordar los
rasgos esenciales de la biografía del Dr. Bastos, para poder comprender mejor
y situar en su contexto, los asuntos tratados o aludidos en ellas. Su autobiografía2

sigue siendo, todavía hoy, fuente fundamental para el conocimiento de su perfil
personal y científico, e inspiración básica de otros trabajos al respecto3 . Los
materiales de los que hoy disponemos nos permiten una aproximación inicial a
su obra y personalidad, pero sin duda la riqueza de matices que ésta ofrece, su
producción científica, y las aportaciones que realizó a la práctica quirúrgica y

Gimbernat, 2006 (**), 46, 183-196
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rehabilitadora de su tiempo, harían deseable un estudio más profundo y global.
El futuro Dr. Bastos Ansart nació en Zaragoza el 22 de julio de 1887. Su padre,
militar de carrera, profesor, y fabricante de instrumentos de precisión, le educó
en el esfuerzo, la superación y el trabajo. En 1906 se licenció en medicina en la
Facultad de su ciudad natal, inmediatamente se trasladó a Madrid, donde preparó
y ganó las oposiciones a Sanidad Militar. Ante los graves sucesos de Marruecos
se presentó voluntario en 1909, siendo destinado como médico del Regimiento
de Infantería Inmemorial del Rey; con el que participó en los sucesos del Rif,
siendo herido en la cadera.

A su regreso a Madrid defendió su tesis doctoral “Anatomía y mecánica de la
bóveda plantar y sus deformaciones”, fruto de las observaciones y notas tomadas
en el dispensario de cirugía ortopédica que dirigía el Dr. López Durán, en el
Instituto Rubio. No mucho después ganó la primera de las cinco plazas de
profesor auxiliar de Patología quirúrgica que se convocaron, solicitando la vacante
de Madrid, y quedando adscrito al servicio del prof. Guedea. Jubilado éste al
poco tiempo, su cátedra salió a oposición, siendo ganada en 1913 por León
Cardenal; al que Bastos consideró siempre su verdadero maestro en la cirugía:
“(...) donde más se agigantaba la figura de Cardenal, era en la práctica
misma de las operaciones. Estas se deslizaban en sus manos con una
suavidad y una lógica admirables (...). Ver operar a Don León era una
verdadera delicia. Yo siempre preferí esto a colaborar como ayudante en
las intervenciones. Presenciarlas día por día durante varios años, sin
perder ni uno sólo de sus detalles, me ha capacitado, según creo, mucho
más que si hubiera tenido que atender a la especial misión de la
ayudantía”4 . En 1915 fue designado médico de la Real Familia. Sus obligaciones
docentes, la abundante clientela particular, sus diferentes cargos civiles, le
llevaron a pedir en 1919 la excedencia como médico militar, quedando en la
situación de supernumerario sin sueldo.

A mediados de 1921 emprendió un viaje de estudios, primero a Francfort,
trabajando en el departamento del prof. Ludloff, y después a Berlín, con el Dr.
Biesalski. Estando allí, la grave situación militar en Marruecos, hizo que el mi-
nistro de la Guerra, le reclamase con urgencia; siendo encargado de organizar
en Málaga un hospital de recepción de los heridos en el frente africano, al que
solicitó, con escaso éxito, que se incorporase como ayudante, su colaborador, el
capitán médico D´Harcourt, con el que compartiría otros proyectos en los años
siguientes.
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Aquietada la situación en Marruecos, Bastos regresa a Madrid, y se pone bajo
su dirección el recién creado Instituto Ortopédico y de Reeducación de Inválidos,
en el Hospital Militar de Caranbanchel. Va a ser ésta una de las facetas más
originales y significativas de su actividad profesional, a la que se dedica
intensamente, obteniendo óptimos resultados. La intensidad de la labor que realizó
estos años le obligó a solicitar la dispensa de sus obligaciones docentes, y del
consultorio de la clínica quirúrgica universitaria.

En 1927, cuando ya las esferas oficiales consideraban acabada la campaña de
pacificación de Marruecos, desde el verano del año anterior, Bastos formó
parte de un grupo de médicos madrileños, que acudieron a Barcelona, para
desarrollar un ciclo de conferencias científicas5 .

Al morir el 7 de marzo de 1930 el catedrático de Patología quirúrgica de Madrid,
Rafael Mollá6 , el claustro le nombró profesor encargado de cátedra; pocos
meses más tarde terminó su Tratado de Patología Quirúrgica General. Pro-
clamada ya la República, la vacante salió a oposición, Bastos concurrió a ella
sin obtenerla, lo que le causó un profundo disgusto. En 1933 fue designado para
la presidencia del “Comité Español de Lucha contra el Reumatismo y
enfermedades del aparato circulatorio”, una entidad supranacional, a la que
España se adhirió en ese momento, y de la que eran vicepresidentes los Dres.
Marañón y Jiménez Díaz. A pesar de la actividad que el Comité desplegó,
Bastos fue cesado en sus funciones a principios de 1935. El 16 de julio de ese
año, en el Colegio de Médicos de Madrid, se constituyó la Sociedad Española
de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), siendo nombrado presidente
Joaquín Trías Pujol, vicepresidente Manuel Bastos Ansart, y vicesecretario el
Dr. D´Harcourt. Muy pronto se acordó la celebración de la primera reunión
científica de la nueva Sociedad en Barcelona, en junio del año siguiente, siendo
encargado de la primera ponencia, sobre la patología de la hidrartrosis, Rafael
Vara López, en unión de los profesores Argüelles, Cortés Lladó, y del propio
Bastos.

Durante el primer año de la Guerra Civil Manuel Bastos desarrolló su actividad
quirúrgica en el Hospital Militar de Carabanchel, y cuando el frente bélico se
aproximó peligrosamente a él, en un céntrico hotel de Madrid. En el verano de
1937 fue nombrado director de un nuevo centro asistencial, que financiado por
Suecia y Noruega, iba a ser instalado en Alcoy, donde la situación era menos
tensa. Al aumentar los bombardeos fue trasladado a Villajoyosa, a donde marchó
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Bastos con su familia. En esta población se encontraba en abril de 1939. De
inmediato se presentó a las autoridades militares y sanitarias de Alicante, que
pasados unos días decretaron su encarcelamiento, primero en el hospital, y más
tarde en la prisión de Benalúa. Un Consejo de Guerra le condenó a 12 años de
prisión y pérdida de todos sus cargos públicos. Los esfuerzos de su familia
consiguieron que pasado algún tiempo fuese trasladado a un hospital de Castellón,
bajo la supuesta afectación de una enfermedad mental, donde su situación se
suavizó; finalmente en 1943 se le concedió la libertad provisional. Despojado de
todos sus empleos oficiales, decidió trasladarse a Barcelona, e iniciar una nueva
etapa profesional centrada en el ejercicio privado de la cirugía exclusivamente.
Pronto tuvo una amplia clientela y sólidos ingresos económicos, que le
permitieron viajar, asistir a numerosos congresos y reuniones científicas, y
proseguir sus publicaciones e investigaciones.

En Barcelona falleció el 22 de enero de 1973, después de haber sido elegido
Académico de Honor de la Real Academia de Medicina de Barcelona en 1965.

El Fondo Vara como fuente para el conocimiento de la personalidad de
Manuel Bastos Ansart

Las veinticuatro cartas del epistolario de Rafael Vara López que guardan relación
con el Dr. Bastos Ansart, pueden dividirse en dos grupos principales. Uno que
aborda asuntos anteriores a la Guerra Civil, integrado por 11 documentos; y
otro constituido por los 13 restantes, todos ellos fechados después de 1939.

a) Aspectos previos a la Guerra Civil
Con toda probabilidad Rafael Vara había conocido a Bastos durante su etapa
formativa en la Facultad de Medicina de Madrid, en su calidad de alumno inter-
no de la cátedra del Dr. Cardenal, de la que Manuel Bastos era profesor
ayudante; aunque en los años en que Vara comenzó a cursar la Patología qui-
rúrgica-1923-, Bastos estaba inmerso en las tareas del Instituto de Reeducación
de Inválidos, y dispensado de sus obligaciones universitarias, por lo que no pudo
recibir sus enseñanzas directas. De cualquier modo es seguro que coincidieron
en sesiones clínicas, academias y reuniones científicas de diversa índole. Por
eso no puede causarnos extrañeza que Bastos estuviera al corriente de la tesis
doctoral que sobre osteodistrofia fibrosa había empezado a elaborar Vara López
en Königsberg, bajo la dirección del prof. Müller, y a la que ya en 1929, asentado
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en Burgos como cirujano jefe de los Establecimientos Provinciales de
Beneficencia, estaba dando redacción definitiva.

El 30 de octubre de ese año Bastos escribe a Vara: “Mi distinguido amigo y
colega: Sé que tiene V. hecho un trabajo experimental sobre osteitis fibro-
sa quística, que tengo mucho interés en conocer. ¿Sería V. tan amable que
me indicara donde está publicado o me enviara un aparte de dicho
trabajo?.
Perdone la molestia, y con gracias anticipadas le envía un atento saludo
su afmo. amigo s.s.”7 .

Apenas un mes más tarde, con motivo de una carta que Bastos remite a Vara
acerca de un enfermo que le había enviado8 , vuelve a insistir en el tema de su
doctorado: “Quería haberle escrito cuando le mandé la separata sobre
osteodistrofia, para explicarle lo que V. ya habrá adivinado, y es que este
trabajo no era más que un artículo de información perfectamente super-
ficial y sin nada propio9 . En esto que hemos llevado a la Academia M-Q
ya hay algo más de cosa propia, que tengo gran interés de controlar con
lo que ha hecho, y que seguramente será magnífico”10 .

Rafael Vara defendió su tesis doctoral el 4 de julio de 1930, y al año siguiente
con la ayuda de Pío del Río-Hortega, la publicó en Archivos Españoles de
Oncología11 . Al poco debió de enviársela a Bastos, quien el 8 de marzo de
1932, le contestó extensamente, en una carta en la que rebate conceptos, criterios
y conclusiones sustentados por Vara en su investigación: “Mi querido amigo y
colega: Me complazco en acusarle recibo de su tesis sobre onteodistrofia
fibrosa, que he leído con mucho gusto, aunque nos trata muy
desdeñosamente, no ya a mí, que ello es justo, sino a la concepción del
proceso como cataplasia (Cataplasia, no “cataplesia”) del mesénquima
medular, lo que constituye a mi juicio un grande error.

No puede, efectivamente, equipararse esta teoría con uno de tantos hallazgos
de gérmenes en procesos varios, que tan caros eran a los tratadistas de fin del
siglo pasado. No se trata en la concepción de Phemister de atribuir la o.f., a una
infección por cocos A o B. Se trata del único modo de explicar la situación
histológica y clínica de la o.f., es decir su carácter reaccional indudable, y su
naturaleza no neoplásica, pero si preneoplásica, o más concretamente
presarcomatosa.
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Hoy parece indudable que en la o.f. asistimos a un proceso final de reacción
ante un daño a tejido óseo y medular. Los factores causales de este daño pueden
ser varios; uno de ellos, los obstáculos circulatorios que Ud. ha estudiado, y otro
también las osteomielitis de bajo vuelo, seguidas de fibrosis, que tan claramente
ha visto Phemister –y nosotros- preceder a algunas o.f.

Es indudable, también, que el aspecto de reabsorción quística, y el cuadro
–bien borroso por lo demás- de la o.f. lo dan una porción de procesos
distintos absolutamente entre sí. En unos casos todo indica que se trata de
un proceso local, en otros es indudable la influencia de trastornos
metabólicos generales, y así parecen desmostrarlo plenamente los trabajos
de Jaffre y Bodansky, sobre acción de la parathormona que Ud. no cita.
Pero en todo caso lo que importa aquí no es esto, sino la génesis formal
del proceso, el precisar porqué en determinadas ocasiones se produce,
como reacción a estos trastornos de la osificación, una forma anómala de
edificación celular, que linda con las inflamaciones por un lado, y con los
tumores por otro. Esto es lo que hemos tratado de aprehender en nuestro
trabajo d´Harcourt y yo12 . Usted lo pasa por alto dándonos suavemente
con el revés de la mano.

Y ahora, dos preguntas, amablemente. ¿Porqué llama Ud. tumores melánicos a
los que todos llamamos tumores pardos? ¿No le parece que esto es menos
dado a la confusión con los melanomas?.

¿Porqué convierte Ud. un tapir (cerdo de río, Flusschwein) nada menos que en
un hipopótamo?.

Le estrecha con todo afecto la mano su buen amigo”13 .

Esta carta, sin duda bien argumentada y reveladora de la personalidad de Bas-
tos, no puede calificarse, por otra parte, de un ejemplo de actitud conciliatoria;
a pesar de ella las relaciones entre remitente y receptor no quedaron truncadas.
En 1934, con motivo del congreso que la Liga Internacional contra el Reuma
iba a celebrar en Moscú del 3 al 7 de mayo, Bastos como presidente del Comité
Nacional de Lucha contra el Reumatismo, invitó a Vara a participar en él y a
presentar algún trabajo de investigación:”(...) me permito rogarle en nombre
de todos nos honre enviándonos títulos de trabajos o comunicaciones
sobre asuntos relacionados con este sector de la Patología, que Vd. o sus
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discípulos tengan entre manos, para poder incluirlos en la lista de trabajos
españoles que hemos de remitir uno de estos días al Comité del Congreso.
En cuanto sus asistencia personal al mismo, que tan grata sería para
todos, estamos a su disposición para informarle sobre las condiciones y
forma de hacer el viaje”14 . Casi un año después sus desvelos en este Comité
dieron pie a un nuevo intercambio epistolar, en el que Bastos anuncia ya su
destitución del mismo: “Con este mismo correo le envío un folleto de
información sobre reumatismo y unos impresos de hojas clínicas, fruto de
la actividad del Comité de la Lucha contra el Reumatismo y Enfermedades
del Aparato Circulatorio, que ha actuado hasta hace poco bajo mi
inmerecida presidencia, y que ha sido destituido”15 .

Entre 1935 y 1936 Bastos y su gran amigo y colaborador Joaquín D´Harcourt
remitieron a Rafael Vara 6 cartas relacionadas con la fundación de la SECOT
y su primera reunión científica en Barcelona; que constituyen otro de los puntos
en el que las biografías de ambos se entrecruzan con mayor intensidad.

El 9 de febrero de 1935 Manuel Bastos se puso en contacto con Vara “como
persona altamente calificada en la Cirugía ortopédica para solicitar su
consejo y colaboración en el proyecto que tenemos varios especialistas
de constituir una Sociedad Española de Ortopedia y Traumatología, con
reuniones periódicas y con una Revista órgano de la agrupación, donde
se recojan todos los trabajos de sus asociados”16 . A continuación enumera
las diversas y poderosas razones que aconsejan la creación de esta Sociedad,
“cuya misión primordial ha de ser celebrar, por lo menos, una reunión
anual en determinada ciudad española que será distinta de una Asamblea
para otra. No parece conveniente que estas reuniones tengan carácter de
Congresos a la manera clásica (...). Una jornada bien aprovechada puede
ser suficiente (...). en lal reunión se discutirían un par de ponencias, se
daría un lugar limitado a comunicaciones y demostraciones (...). Y todos
los trabajos así dados a luz irían a la Revista central de la especialidad,
que paralelamente a la Sociedad tenemos que crear”. La misiva termina
invitando a madurar la idea, y a hacer las sugerencias que se estimen oportunas
para su mejor viabilidad17 .

El Dr. D´Harcourt, el 9 de octubre, en una carta ya con membrete oficial de la
SECOT, y en la que figura la secretaría  de la nueva Sociedad en el P° de la
Castellana 9, domicilio personal de Manuel Bastos, aunque en la primera Junta
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directiva nombrada fuese elegido Vicepresidente; solicita de Vara colaboración
en la nueva Revista que se intenta poner en marcha: “La directiva de la
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, desea publi-
car en fecha muy próxima, cumpliendo un precepto estatutario los Anales
de Cirugía Ortopédica y Traumatología, que serán portavoz y exponente
de nuestra labor científica.

Se pretende que esta publicación nazca con un gran aliento, y ocupe desde el
primer momento un puesto de primer orden en la literatura profesional.

Para ello es necesario que los Anales tengan una copiosa lectura, y que los
trabajos publicados sean de las más alta calidad científica.

Con estos antecedentes se hará V. cargo de la necesidad absoluta de que su
prestigiosa firma figure en nuestra Publicación.

Al solicitar de V. en nombre de la Directiva su colaboración decidida y
activa, en la Revista de Cirugía Ortopédica y Traumatología, tenemos la
seguridad de que se dará cuenta de la urgencia de nuestra demanda, y
que en plazo brevísimo recibiremos de V.  un magnífico trabajo de gran
valor científico –como todos los suyos- que tendremos un gran honor en
publicarlo en los Anales de la S.E.C.O.T.”18 .

En enero de 1936, Joaquín D´Harcourt, en su calidad de vicesecretario de la
SECOT, se puso de nuevo en contacto con Vara para acusar recibo de su
adhesión a la nueva Sociedad, y de la cuota anual correspondiente a ese año; la
carta termina celebrando “que se decida V. a trabajar en la ponencia sobre
“PATOLOGÍA DE LAS HIDRARTROSIS”, pues tengo la seguridad de que
resultará un trabajo interesante y leeremos todos con mucho gusto”19 . Se
había, pues, producido ya la propuesta formal para que Rafael Vara redactara
una de las ponencias del primer Congreso de la SECOT, que se había de
desarrollar en Barcelona en junio de ese año.

D´Harcourt, su habitual interlocutor en este asunto, se volvió a poner en contacto
con él el 30 de mayo: “Con objeto de que los concurrentes a la próxima
Asamblea de nuestra Sociedad en Barcelona puedan conocer su interesante
ponencia antes de la fecha del Congreso, conviene muchísimo envíe Vd. a
esta Secretaría el original de su trabajo con la máxima premura. Faltan
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pocos días para la reunión, pero es nuestro propósito aprovecharlos
entregando los originales inmediatamente que lleguen a nuestras manos,
a la Casa Editorial de la Revista. De este modo podrán ser repartidos en
galeradas a los Socios. Pero ya comprende que si no recibimos su trabajo
antes del 10 de junio como máximo no hay tiempo de hacer dicha
confección editorial”20 .

Casualmente disponemos del borrador de la contestación que le dirigió Vara21 :
“(...) tengo el gusto de enviarle el trabajo de hidrartrosis,
desgraciadamente no pude terminarlo como yo hubiese deseado, pues
hace bastantes días estoy enfermo y me han escrito a máquina el borrador
que tenía hecho, y no le he podido modificar conforme mis deseos. No
tuve tiempo de poner en limpio la bibliografía, así que le agradeceré no
me le publiquen hasta que les envíe ésta, ya que supongo no será urgente.
También tenía preparada una pequeña comunicación sobre el tratamiento
de fracturas del cuello de fémur, pero ésta la llevaré a Barcelona, pues
espero estar bien para esta fecha”22 .

El 11 de junio D´Harcourt acusó recibo de la recepción de la ponencia “que
hoy mismo ha pasado a la imprenta para hacer la tirada provisional, con
objeto de que los asambleístas tengan un ejemplar cada uno de los
trabajos, y puedan seguir el curso de la discusión sin fatigar al ponente
con la lectura íntegra de los trabajos”23 .

Dos días antes Vara recibió el programa completo de la primera reunión de la
SECOT, que se desarrolló en Barcelona el 19, 20, 21 y 22 de junio de 1936, en
los locales del Casal del Metge, en la Vía Layetana 31. La organización había
propuesto tres temas oficiales, que se encargaron a figuras relevantes de la
ortopedia y la traumatología españolas del momento. Los ponentes del que
inició los debates: “La patología de las hidrartrosis”, además de Rafael Vara y
el propio Manuel Bastos, fueron Antonio Cortés Lladó (Sevilla), y Rafael
Argüelles (Valladolid)24 .

El Dr. Bastos, al finalizar las sesiones congresuales, redactó para su publicación
en Los Progresos de la Clínica, una amplia crónica sobre su planteamiento y
su desarrollo, que nunca vio la luz por el comienzo de la lucha civil, pero de la
que afortunadamente se conserva una copia en el archivo de la Real Academia
de Medicina de Cataluña. Bastos recalca en ella que los organizadores quisieron
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suprimir todo lo que supusiera gastos superfluos de tiempo y dinero: “No
gravamos a la ciudad –que tan amablemente nos acogió, por otra parte,
evitando los agasajos suntuarios a cargo del erario público. Los actos
protocolarios se redujeron en este aspecto a una breve visita a los palacios
de la Generalidad y del Ayuntamiento (...). No molestamos a las Autoridades
y personas de viso imponiéndoles el tormento de una larga sesión inaugu-
ral. La que señaló el principio de nuestra reunión duró menos de diez
minutos (...).

Las sesiones hubieron de llevarse así de forma intensiva. Dos mañanas y dos
tardes completas ocupó la expresión y discusión de las ponencias, y de buen
número de comunicaciones libres. Téngase en cuenta que para cada uno de los
temas se habían designado tres y cuatro ponentes. Lo hicimos así con el designio
de dar entrada a todos los puntos de vista posibles; pero también –por que no
decirlo- como medida de precaución por si algunos ponentes eludían su
compromiso. Nada de esto ocurrió. Todos tuvieron a punto –con más o menos
anticipación- su ponencia. Nadie dejó de cumplir tan honroso encargo (...).
Correspondiendo a este tono de seriedad, responsabilidad y eficacia de los
ponentes, se llevó el debate así mismo con un sentido de ponderación digno del
mayor elogio. Todos se atuvieron al sano precepto de no hablar más que cuando
tenían algo que decir (...).

Quedaba pues demostrado que es perfectamente posible en nuestro país
conjugar un grupo de profesionales en un debate científico, sin ofrecerles
otros atractivos que los de la pura curiosidad científica. No sólo se
desplazaron desde numerosos puntos de España numerosos colegas –
muchos más de los que podría suponerse en las poco propicias
circunstancias  actuales- sino que todos se manifestaron satisfechos de la
excursión, considerándola bien aprovechada. Quedaba demostrado que
en nuestro País es posible organizar reuniones científicas sin pretensiones
espectaculares, pero de un contenido sólido e interesante”25 .

La amplia crónica –14 folios mecanografiados- termina con un comentario de
cada una de las aportaciones realizadas por los distintos ponentes. Entre ellas,
como es natural las de Rafael Vara: “El trabajo de Vara esta avalorado en
varios de sus capítulos por trabajos de investigación personales. Son
éstos los bien conocidos de este autor sobre reabsorción de la sinovial, y
tales trabajos se completan en el presente estudio por cuidadosos exámenes
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sobre la acidez, el contenido de glucosa, albúmina, globulina, fibrinógeno,
calcio, potasio, sodio, cloro, cloruro sódico reacción de KLING, y presión
osmótica en los exudados de hidrartrosis. Estudia a continuación la
anatomía patológica de la sinovial en la hidrartrosis, a base de biopsias
de sinovial, de las que presenta bellísimas microfotografías. Se fija muy
especialmente en las que llama hidrartrosis alérgicas, sobre las que ha
hecho cierto número de estudios experimentales, cuyo objeto es seguir el
proceso de sensibilización de la sinovial. Por último estudia los distintos
tipos de hidrartrosis infectivas, intermitentes, endocrinas y nerviosas”26 .

b) Aspectos posteriores a la Guerra Civil
El reencuentro epistolar entre Manuel Bastos y Rafael Vara se produce en
1954, transcurridos 18 años de la reunión de la SECOT, con motivo de un curso
que se organizó en Burgos; aunque es casi seguro que en los años anteriores
ambos coincidirían en encuentros científicos o académicos de diversa índole.

En 1953 el Dr. Vara se instaló definitivamente en Madrid, al ganar por concurso
de traslado la cátedra de Patología Quirúrgica III de su Facultad de Medicina,
este hecho supuso la renuncia a su práctica quirúrgica en Burgos. Para no
desvincularse de la ciudad en la que había desarrollado su actividad profesional
durante más de 25 años, pensó en la posibilidad de organizar en ella unos cursos
de verano para postgraduados que quisieran perfeccionarse en diferentes
aspectos quirúrgicos novedosos. Bajo los auspicios de la Facultad de Medicina
de Valladolid, de la que había sido 10 años catedrático, y con el patrocinio de la
Diputación Provincial de Burgos, puso en marcha el primero del 15 de julio al 8
de agosto del año siguiente. Los cursos que se repitieron en 1955 y 1956, y ya
bajo la dirección de su colaborador el Dr. Inclán Bolado, en 1958, tenían un
carácter eminentemente práctico. Se solicitaba la colaboración de un grupo de
ponentes, entre 8 y 10, todos figuras representativas en sus respectivos campos
de trabajo, que pronunciaban conferencias magistrales, acordadas de antemano;
junto a ellas, los alumnos, todos médicos, muchos becados, asistían a
intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo por Vara y sus ayudantes en el
Servicio de Cirugía del Hospital Provincial burgalés, que después eran
comentadas, analizadas y debatidas.

El primero de estos cursos estuvo dedicado a avances en traumatología, y a él
invitó Vara a dos médicos catalanes, que fueron ambos ponentes en la primera
reunión de la SECOT, Francisco Jimeno Vidal y Manuel Bastos Ansart. Parece
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lógico suponer que si lo hizo, fue por que mantenía con ellos cordiales relacio-
nes personales y profesionales.

En una carta fechada el 20 de mayo de 1954, Vara expuso a Bastos su proyecto,
y le pidió su colaboración, proponiendo como tema de su conferencia la “Previsión
de los retardos de consolidación y tratamiento de las pseudoartrosis”27 . A vuelta
de correo Bastos aceptó gustoso la invitación, pero pidió que se cambiase el
título de su exposición por el de “Algunas aportaciones a la cirugía de la
pseudoartrosis”, por considerar que la mejor prevención de los retardos de la
consolidación es un adecuado tratamiento de las fracturas28 .

En una nueva carta fechada el 8 de julio, Bastos se muestra de acuerdo con el
programa definitivo del Curso29 ; Vara una semana después le ratifica que su
intervención tendrá lugar el 3 de agosto, a las ocho de la tarde, en el Salón de
Actos de la Diputación Provincial30 .

Ya al año siguiente, el Presidente de la Diputación Provincial burgalesa, Manuel
Fernández-Villa y Dorbe, le envió un cheque por importe de 1.500 ptas., como
gratificación por su participación en el I Curso de Cirugía para Postgraduados31 .
Manuel Bastos le contestó dándole las gracias, y prometiendo remitir sin tardanza
el texto de su ponencia, para su publicación en un libro que se proyectaba32 .

En septiembre esta promesa no se había cumplido, por lo Rafael Vara se puso
de nuevo en contacto con Bastos, para reclamar la remisión del manuscrito
original, junto a la iconografía pertinente; puesto que la Diputación insistía en la
impresión de un tomo con la totalidad de las conferencias pronunciadas33 . Un
mes más tarde Bastos envió el original que se le solicitaba, junto a 30 ilustraciones.
En esta carta rogaba se le disculpase ante el Presidente de la Diputación, y se
extendía sobre sus impresiones acerca de un viaje a Copenhague, que se iban a
publicar en la Revista de los Colegios Médicos34 .

Este ciclo epistolar se cierra el 3 de noviembre, con una carta de Vara en la que
acusa recibo del texto de la conferencia, y manifiesta su interés por leer sus
vivencias en Copenhague35 .

Agradecido el Dr. Bastos a la invitación que Vara le hizo para participar en el I
Curso de Cirugía para Postgraduados que organizó en Burgos, quiso corresponder
con otra semejante. Sus relaciones con diversas Sociedades científicas
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internacionales, le proporcionaron la oportunidad que deseaba. El 27 de enero
de 1955 se dirigió a Vara, exponiéndole que a petición  de los organizadores de
las Jornadas Médicas que habían de celebrarse en Bruselas del 10 al 14 de
junio siguientes, le había propuesto como conferenciante español, para pronun-
ciar una de las lecciones magistrales; rogándole que aceptase la invitación que
se le formularía36 .

Vara así lo hizo, a pesar de los numerosos compromisos profesionales que tenía
contraídos, en atención al interés que Bastos había puesto en este asunto37 ; el
cual a vuelta de correo manifestó su alegría por la decisión tomada, y le remitió
la dirección del Dr. Mayer, director de las Jornadas belgas, que estaría interesado
en que el tema escogido para su conferencia estuviese relacionado con la cirugía
visceral38 . Vara se muestra de acuerdo con el tema propuesto para su
intervención, y espera coincidir con Bastos en Bruselas39 .

Las 24 cartas intercambiadas entre Manuel Bastos Ansart y Rafael Vara López
entre 1929 y 1955, sin ser en absoluto definitivas para sus biografías personales,
si aportan ciertos destellos iluminadores de algunos momentos, en ocasiones
significativos, de sus respectivas trayectorias profesionales.

NOTAS
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Gimbernat, 2006 (**), 46, 197-207

CINC DENOMINACIONS PER UNA MATEIXA SOCIETAT
CIENTÍFICA CATALANA DE CIRURGIA

R. BALIUS i JULI

Encara que a l’article primer dels Estatuts fundacionals de la “Sociedad de
Cirugía de Barcelona”, de l’any 1927, es diu que aquesta “(...) tendrá por
objeto reunir y coordinar en una sociedad las actividades quirúgicas,
fomentando el estudio y progreso de la Cirugía,”  i a l’article segon assenyalen
que “quedan en absoluto excluidas las discusiones de asuntos ajenos a
los fines y objetos de la Sociedad”, poques societats professionals del nostre
país hauran seguit més fidelment els esdeveniments polítics d’aquest. Això sí,
cuitem a dir-ho, sense que a cap moment es produïssin situacions conflictives
impròpies de professionals de la medicina. Aquest paral·lelisme socio-polític,
permet distingir cinc etapes ben delimitades per les diferents denominacions
que en cada una d’elles tingué la Societat.

Primera Etapa

La primera etapa començà l’any 1927, en plena dictadura del General Primo de
Rivera. En aquelles dates, existien a Barcelona, a més de la “Real Acadèmia
de Medicina”, dues entitats mèdiques importants: l’Acadèmia i Laboratori de
Ciències Mèdiques i l’“Instituto Médico-Farmacéutico”. Dins d’aquestes es
desenvolupaven, lògicament fraccionades les activitats científiques dels
cirurgians. Cap al mes de febrer d’aquell any tingué lloc a l’Ateneu Barcelonès
una reunió transcendental a la qual assistiren els Drs. Enric Ribas i Ribas,

Joaquim Trias i Pujol i Joaquim Salarich i Torrents, i  en  què es llençà la
idea de la necessitat  de crear, segons paraules d’aquest últim en la sessió
inaugural, “(...)una sociedad exclusivamente quirúrgica, donde discutir y
aquilatar las observaciones merecedoras de ello, organizando al propio
tiempo una biblioteca exclusivamente quirúrgica, en la que los cirujanos
barceloneses pudieran documentarse  convenientemente en sus trabajos”.
Els reunits decidiren convocar en assemblea preliminar a tots els cirurgians, i
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aquests, que van rebre amb entusiasme l’idea, nomenaren una ponència
encarregada de dur a bon terme el projecte de constitució de la Societat. La
comissió estava formada pels Drs. Enric Ribas i Ribas, Joaquim Trias i

Pujol, Manuel Corachán i García, Víctor Conill i Montobbio, Joan Mas i

Oliver i Joaquim Salarich i Torrents, als quals s’ajuntaren després els Drs.
Salvador Cardenal i Fernández, Llorenç Garcia i Tornel, Josep Girona i

Trius i Sixte Perez. Aquesta comissió redactà les bases de l’estatut que havia
de regir el funcionament de la Societat que, segons Pere Gabarró, s’intentà
denominar “Sociedad  Catalana de Cirugía”, nom que el Governador Civil Sr.
Milans de Bosch, no va aprovar, adoptant-se aleshores el de “Sociedad de
Cirugía de Barcelona”.

Els Estatuts s’aprovaren el 5 d’abril de 1927, celebrant-se una segona Assemblea
en què s’admeteren com a socis fundadors tots els sol·licitants que acomplien
els requisits reglamentaris, com els d’acreditar d’ésser cirurgià i exercir com a
tal des d’un temps mínim de cinc anys. Una vegada constituïda la “Sociedad de
Cirugía de Barcelona”, els socis fundadors passaren automàticament a la
categoria de socis numeraris i  elegiren tot seguit la primera Junta Directiva.

Aquesta estava integrada per:
President: Dr. Enric Ribas i Ribas

Secretari: Dr. Joaquim Salarich i Torrents .
Tresorer:  Dr. Josep Girona i Trius

Bibliotecari: Dr. Joaquim Trias i Pujol

Secretari d’actes: Dr. Joaquim Escayola i Canals

La sessió inaugural  tingué lloc el 26 de setembre de 1927, sota la presidència
del Dr. Ribas i Ribas, assistint a ella la Junta Directiva en ple i trenta-dos socis
numeraris (Corachan, Morales, Terrades, Vilardell, Company, Bosch Avilés,

Bretón, Garriga Callol, Vanrell, Roura, Trias i Pujol (Antoni), Castellà,

García i Tornel, Mas i Oliver (Joan), Seguí i Pou, Riba de Sanz, Otero,

Prim, Imbert, San i Ricart, Soler i Julià, Rabassa, Conill i Montobbio,

Pujol i Brull, Trenchs, Solé i Ambrós, Vilarrasa, Sala i Parés, Roviralta,

Cosp, Riera i Olivé Gumà).

En el seu discurs, el President es lamentà de la mort del Dr. Salvador Carde-

nal i Fernández, que “(...) por derecho propio hubiese hoy ocupado el
sillón presidencial”, pregant al Professor Rudolf Matas, il·lustre cirurgià nord-
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americà, fill de catalans, que “ (...) ha sabido conservar y cultivar el habla
catalana”, que ocupés la presidència com a Soci de Mèrit de la Societat. A
continuació, després de la lectura reglamentària del secretari, el Prof. Matas

dissertà sobre “Observaciones preliminares que rigen el tratamiento
quirúgico de los aneurismas”, amb projecció d’un film.

Durant els primer anys d’aquesta singlada inicial, concretament fins 1931, la
societat es desenvolupà amb notable èxit i eficàcia, celebrant-se sessions
científiques continuades i publicant-se amb regularitat un butlletí. Intervingué
en l’organització d’una setmana mèdico-quirúrgica, amb motiu de l’Exposició
de 1929 i prengué part en el Congrés de Metges de Llengua Catalana, amb les
ponències: “Indicacions i tècnica quirúrgica en la tuberculosi pulmonar” i
“Tractament de la tuberculosi osteo-articular del nen i de l’adult”.

Com a succés anecdòtic hem de ressenyar la fugida, l’any 1929, del cobrador
de la societat amb sis mil pessetes, de les quals només s’en recuperarien tres
mil , deixant-se l’afer per perdut al 1934 !!

A l’any 1929, el Dr. Manuel Corachàn succeí com a president al Dr. Ribas i

Ribas i posteriorment fou substituït reglamentàriament als dos anys pel Dr.
Joan Puig i Sureda. En aquest mateix any, com a conseqüència de la creació
de noves especialitats quirúrgiques s’observà un descens de treballs científics
llegits en les sessions de la societat i alhora apareixeren dificultats d’ordre
econòmic en l’edició del butlletí.

Pel maig de 1931, a pocs dies després de l’adveniment de la Segona República
Espanyola, en ocasió de parlar de les relacions  de la societat amb l’Acadèmia
i Laboratori, es començà la discussió de publicar el butlletí en llengua catalana.
Reprès el debat pel mes de desembre, es decidí per iniciativa del Dr. Pere

Gabarró i García dedicar exclusivament una assemblea a l’assumpte de
l’idioma de la societat. En aquesta sessió, Gabarró presentà un estudi exhaustiu
del tema titulat: “En defensa de l’ús exclusiu del català en totes les
publicacions de la Societat de Cirurgia”. Després de la lectura del qual es
produí un mogut diàleg, en  què es manifestaren dues tendències: la dels que
defensaven la permanència del castellà, per tal de fomentar així una més gran
difusió dels treballs, sense que això signifiqués que al mateix temps no poguessin
ésser publicats en català. (Drs. Mas i Oliver, Trias i Pujol (Antoni), Seguí i

Vilardell), i la dels que seguint a Gabarró proposaren el català  com a únic
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idioma de la Societat (Drs. Moragas, Ribas i Ribas, Riba de Sans i Puig i

Sureda). La votació es decantà favorablement per aquesta segona moció.
Acabava de començar el camí que portava cap a la segona etapa de la Societat
de la mà del Dr. Gabarró, que a la deixada del 1932 fou elegit Secretari.

El 7 de febrer de 1933, en assemblea extraordinària, el Dr. Puig i Sureda com
a president i en nom de la Junta Directiva, va proposar canviar el nom de la
Societat, que passaria a anomenar-se “Societat de Cirurgia de Catalunya”.
La proposta fou aprovada per aclamació. Dins la mateixa assemblea es
modificaren els estatuts, destacant entre les noves normes, la supressió de la
limitació del nombre de socis i la creació d’una “Comissió d’admissions”,
responsable de la valoració dels mèrits dels candidats, abans de passar les
propostes a l’Assemblea General Ordinària, que seria la que decidiria l’ingrés
definitiu. En assemblea posterior es nomenà aquesta comissió, que quedà for-
mada pels Drs. Corachán, Trias i Pujol (Antoni), Garriga i Callol, Mas i

Oliver (Joan) i tota la Junta Directiva.

Segona Etapa

En aquesta segona etapa, la societat viu una nova fase d’esplendor, durant la
qual mantingué reunions científiques ordinàries amb regularitat i reunions
conjuntes amb l’“Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques”, la “Societat
de Pediatria” i la “Societat d’Urologia”. Nombrosos professors estrangers
(Judine, Makoto Saito ,Claoue, Keyser) donaren conferències extraordinàries
i es publicà de nou el butlletí. L’esdeveniment més destacat d’aquest període
fou, sens dubte, l’homenatge a Antoni de Gimbernat, celebrat l’any 1934, en
ocasió de fer dos-cents anys del seu naixement. L’organitzà un comitè format
pels Drs. Puig i Sureda, com a president, Antoni Trias i Pujol com a vocal i,
Pere Gabarró, com a Secretari. Consistí en la convocatòria d’un concurs literari
(llur objecte era recollir el màxim possible de dades referents als cirurgians i a
la cirurgia de les terres de llengua catalana. És a dir, Catalunya, València, Ma-
llorca, Rosselló, Llenguadoc, Provença i l’Alguer, adjudicant-se  cinc premis de
1.500 pessetes i un de 2.000), una exposició de llibres de cirurgia catalana (amb
uns quants incunables i un exemplar únic assegurat a tot risc per 50.000 pessetes)
i es confeccionà també un arxiu bibliogràfic dels llibres recollits, publicant-se a
cura de la Societat, la “Oració Inaugural” de Gimbernat sobre la cirurgia i
els cirurgians.
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Mentrestant al gener de 1934, el Dr. Joaquim Trias i Pujol, havia substituït
com a president al Dr. Puig i Sureda. A l’assemblea de gener de 1935 es
decidí celebrar reunions científiques ordinàries en els diversos hospitals de la
ciutat. L’abril del mateix any s’acceptà després de negociacions que s’havien
perllongat gairebé vuit anys, l’adhesió de la Societat a l’“Acadèmia i Laboratori
de Ciències Mèdiques”. El mes de desembre de 1935, el Dr. Josep Maria

Bartrina i Thomás va ser anomenat nou President.

En els primers mesos de 1936, la societat s’adherí a l’homenatge a Ribas i

Ribas, organitzat pel “Sindicat de Metges de Catalunya”,  s’inscriví en el
“Congrés de Metges de Llengua Catalana”, a celebrar a Perpinyà i acceptà, en
l’última reunió de Junta Directiva, el patrocini del “Congrés de la Dispèpsia”.
En aquesta última reunió, que tingué lloc el 2 de juny de 1936, hi assistiren el
president, Dr. Bartrina, el secretari, Dr. Pi i Figueras, el tresorer, Dr. Moragas

i el secretari d’actes, Dr. Pallarés.

Durant la Guerra Civil, la “Societat de Cirurgia de Catalunya” no tingué acti-
vitat oficial, encara que els seus socis no gaudiren pas de repòs, treballant
intensament en els dos bàndols estúpidament enfrontats. Els documents de la
Societat quedaren dipositats a l’”Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdi-
ques”, de la qual foren presidents dos cirurgians: els Drs. Antoni Trias i Pujol

(1936-1938) i el Dr. Joan Soler i Julià (1936-1939). Durant la contesa va
morir el Dr. Pallarés Ugé, cirurgia del creuer “Baleares”. L’any 1939 la “So-
cietat” va deixar d’existir, com la majoria d’entitats del nostre país, encara que
l’activitat científica no es va aturar, integrada en la “Asociación de Cirugía
de la Academia de Ciencias Médicas”.

Aquesta etapa que qualificarem d’intermèdia, va tenir una llarga durada, disset
anys, ja que l’abans esmenada “Asociación” es constituí en novembre de 1941
sota la presidència del Dr. Puig i Sureda. Formaren part de l’“Asociación”,
automàticament, els socis de la “Societat de Cirurgia de Catalunya” i tots els
socis que pertanyien a l’“Academia” i exercien la cirurgia des de cinc anys
enrera i ho sol·licitaren. En una nota informativa s’anunciava la sessió inaugu-
ral pel dia 26 de novembre, amb comunicacions del Drs. Ribas i Isern, Soler i

Roig i Canals Mainer. Durant els anys que van des de 1941 a 1956 la
“Asociación de Cirugía de la Academia de Ciencias Médicas”, promogué una
meritòria tasca, de la qual són exponent un total de 200 comunicacions, cele-
brant-se les reunions en els locals de l’“Academia”.



202

L’any 1951, el Dr. Joaquim Trias i Pujol succeí al Dr. Puig i Sureda en la
presidència de la “Asociación”. El 1953, en fer-se càrrec el nou president,
Dr. Pere Piulahs i Oliva amb el Dr. Antoni Sitges i Creus com a secretari,
cregueren oportú i d’interès general començar les gestions a fi d’aconseguir
autorització per constituir altra volta la “Sociedad de Cirugia”, amb persona-
litat jurídica pròpia, sense perdre, tal com es deia en la lletra tramesa als
socis, els lligams amb l’“Acadèmia”. Com a primera mesura denominaren
provisionalment a la “Asociación”, “Sociedad de Cirugía de Barcelona” i cre-
aren en 1954 una comissió encarregada de redactar els estatuts. Formaren
part d’aquesta comissió els Drs. Mas i Oliver, Usúa i Mariné, Artigas i

Riera, Vidal i Barraquer i Sitges i Creus. Una vegada dictats els estatuts
foren presentats al Govern Civil, mitjançant sol·licitud signada pels Drs.
Piulachs i Oliva, Soler i Roig, Pi i Figueras i Sitges i Creus, i van ser
aprovats el 24 de març de 1956. El 15 d’octubre de 1956, el susdits, constitu-
tius en comissió gestora, es reuniren amb els més destacats cirurgians de
Barcelona, donant-los compte de la seva gestió i proposant-hi una llista de 44
socis per ingressar automàticament en la “Asociación de Cirugía de
Barcelona”, car no havia estat possible donar-li el nom de Societat, ja que la
legislació vigent aleshores impedia crear una Societat (!). La nova associació
nasqué vinculada a la “Academia de Ciencias Médicas”, i a més de forma
poc clara, segons sembla per l’acta de constitució a la “Asociación Española
de Cirujanos” (!), encara que no existeix cap document que assenyali i preci-
si aquest fet. Dissolta la comissió gestora, el Dr. Salarich, que tant havia
contribuït en 1927 a la creació de l’antiga  “Societat”, proposà, i així s’aprovà
per unanimitat, que els membres d’aquesta formessin la primera junta direc-
tiva de la “Asociación de Cirugía de Barcelona”.

Tercera Etapa

La sessió inaugural va tenir lloc el 24 de novembre de 1956, en forma d’un
simposi sobre “Oclusió Intestinal”, en el qual intervingueren els Drs., Usúa,

Raventós, Prim i Arandes. Després, el Professor Jean Gosset, de la Facultat
de Medicina de París parlà dels “Problemes biològics de l’Oclusió Intestinal”.

També el 1957 començà a editar-se la revista “Barcelona Quirúrgica”, la
qual des de 1959, fou “Órgano oficial de la Asociación de Cirugía de
Barcelona”, encara que aquesta no era la propietària de la publicació.
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A partir del mes de març de 1958, data de la primera assemblea ordinària, el
nombre de membres numeraris augmentà de tal manera que en 1961, en deixar
la presidència el Dr. Piulachs va arribar a l00.

En 1960 es varen organitzar una jornades commemoratives del bicentenari de
la fundació del “Real Colegio de Cirugía de Barcelona”, les quals, es cele-
braren el mes de febrer de 1961. Els actes consistiren en una sessió amb dis-
curs del president, seguit d’una conferència del Prof. Lain Entralgo sobre
“Realidades y utopia de la intervención quirúgica (reflexiones en homenaje
a Pere Virgili y Antoni Gimbernat)”, i d’un Simposi sobre “La formación del
Cirujano”, amb la participació dels Profs. Pedro i Pons, Vara Lopez , Sarró

Burbano i del Pare Roquer. Al mateix temps s’atorgaren els premis dels
concursos convocats sobre pintura, dibuix, caricatura, fotografia, treballs doc-
trinals i treballs històrics.

En 1961 el nou president fou el Dr. Josep Soler i Roig qui, poc temps després
d’ésser nomenat, convocà una assemblea extraordinària en la qual proposà
canviar el nom de la “Asociación”, que en endavant es denominaria “Real
Colegio de Cirujanos de Barcelona”; la proposta va ser aprovada per una-
nimitat. Però el desig del president i la voluntat de l’assemblea no varen acon-
seguir-ho,  ja que la “Dirección General de Política Interna” del Ministerio
de la Gobernación refusà en 1962 el canvi demanat, d’acord amb l’informe
emès pel “Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Barcelona”, pre-
sidit alehores pel Dr. Lluís Trias i De Bes. En aquesta informació es deia,  en
síntesi, que l’antic Reial Col·legi es fraccionà en tres branques: la docent, que
ostentà la Facultat de Medicina de Barcelona; l’administrativa, a càrrec del
Col·legi de Metges; i la científica, de la qual és continuadora la “Real Academia
de Medicina”, “de manera que en modo alguno la Asociación de Cirugía
de Barcelona puede considerarse heredera del citado Real Colegio”.
D’aquesta dràstica manera acabava l’esmentat informe (!).

A Soler i Roig deu atorgar-se el mèrit d’haver donat caràcter social a
l’“Asociación”, ja que durant el seu mandat fou creat el Premi Pere Virgili, el
1963, amb rang internacional, i després el 1964 i 1965 amb categoria nacional i
internacional. També s’iniciaren actes acadèmics d’obertura de curs, al am-
fiteatre Gimbernat de la “Real Academia de Medicina”, amb el lliurament del
Premi, seguits dels sopars anuals de l’“Asociación”, dins l’incomparable marc
de l’Antic Hospital de la Santa Creu.
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En 1965, ocupà la presidència el Dr. Jaume Pi i Figueras, que ha estat el
membre de la “Asociación” que més càrrecs directius ha exercit (Secretari
d’actes, 1931; Secretari, 1935; Tresorer, 1956; i Vice-president, 1959). En 1966,
es donà el nom d’Antoni de Gimbernat al premi anual internacional i es creà la
medalla de l’“Asociación”, obra de l’escultor Josep Maria Subirachs, que des
d’aleshores ostenten els socis numeraris en els actes solemnes. Durant aquests
anys les sessions ordinàries es van seguir desenvolupant amb regularitat en el
centres hospitalaris i es van celebrar sessions conjuntes amb les Societats de
Cirurgia de Montpeller i de Lió.

Al Dr. Pi i Figueras el succeí el Dr. Vicenç Artigas i Riera, el qual , com a
primera actuació, modificà els estatuts restringint la duració dels càrrecs direc-
tius a dos anys. Creà un nou premi, que es va denominar Salvador Cardenal,
destinat a ajudar a un cirurgià jove en un treball d’investigació o en una estada
d’estudis a l’estranger. Com a fet anecdòtic hem d’assenyalar que per primera
vegada una dona fou elegida per ocupar un càrrec a la Junta Directiva; es
tractà de la Dra. Montserrat Lerma i Goncé, nomenada vice-secretària el
1970.  Intentant facilitar l’assistència a les sessions científiques es decidí que
aquestes tinguessin lloc en els locals de l’“Acadèmia” i en horari nocturn: la
nova ordenació resultà un èxit.

El 1971, en l’Assemblea Ordinària del mes de juny, s’acordà que els membres
de l”“Asociación” que assistissin a Moscou al Congrés de la “Societé
International de Chirurgie” demanessin per a Barcelona l’organització l’any
1973 del Congrés Internacional d’aquesta “Societé”. El Dr. Ramon Arandes i

Adán, que en la mateixa assemblea va ser elegit president, acollí la idea amb
entusiasme.

El 1972, el president Dr. Arandes va proposar a l’assemblea un nom diferent
per a l’“Asociación”, que passaria a denominar-se, de ser aprovada la propos-
ta, “Sociedad Catalana de Cirugía–Antiguo Real Colegio de Cirugía de
Barcelona – 1760”. Per formalitzar el nom aprovat, el 23 de juny de 1972 sota
la presidència del Dr. Arandes, se celebrà una assemblea extraordinària, en la
qual per unanimitat es decidí acceptar-lo, encara que solament en la seva
primera part, ja que segons va explicar la presidència no havia pogut obtenir el
desitjat acord amb la Real Acadèmia. S’aprovaren també el nous estatuts de la
“Sociedad”.
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Sense voler entrar en el fons de la qüestió, deplorem que la “Sociedad” no
pugui fer ús, encara que només fos en usdefruit, del prestigiós títol de “Real
Colegio de Cirugía de Barcelona–1760”, ja que malgrat que històricament
pertany a la “Real Academia de Medicina de Barcelona”, en no ser aprofitat
per aquesta , quedà totalment en l’anonimat. No seria gens absurd que la
“Sociedad Catalana de Cirugía”, usufructués el nom i l’adjuntés al seu, car
els actuals membres del “Real Colegio” són , sens dubte, els cirurgians aca-
dèmics numeraris de la “Real Academia” i tots ells son també numeraris, i
alguns, a més, honoraris de la “Sociedad”. El “Real Colegio”  constituiria un
nucli fonamental dins la “Sociedad Catalana de Cirugía”, a la qual donaria
prestigi, i a la vegada relacionaria  la “Real Academia de Medicina” amb les
més importants societats quirúrgiques de món.

Quarta Etapa

Per iniciativa del Dr. Arandes s’entrà en la quarta etapa de l’entitat fundada el
1927: la “Sociedad Catalana de Cirugía”. L’activitat científica dels últims
anys, sota la presidència del Dr. Arandes i, des de, 1973 del Dr. Agustí Peipoch,

va desenvolupar-se de manera notable, amb reunions conjuntes amb les “Asso-
ciacions d’Angiologia i d’Urologia”, i conferències extraordinàries dels Profs.
Zollinger, Piulachs, Faidutti, Thompson, Menguy, Pi i Figueras, Hepp i

Komei Nakayama.

Com a fets més preeminents d’aquest període, hem d’apuntar la Reunió Con-
junta amb la “Sociedad Aragonesa de Cirugía”, celebrada a Cervera, i molt
especialment la col·laboració en el XXV Congrés de la “Societé International
de Chirugie”,  que tingué lloc a Barcelona en 1973. La societat i tots i cada un
dels seus membres foren elements principals per a l’èxit de la més important
manifestació quirúrgica celebrada al país.

L’onze de juny de 1975 fou elegit president el Dr. Victor Salleras i Linares.
Un del fets ocorreguts baix el seu mandat, va ser l’abolició del Premi Salvador

Cardenal, ja que la concurrència al mateix era escassa i no sempre s’acompli-
en les condicions especificades en las normes del concurs, com era l’obligació
de presentar una memòria explicativa de la manera com el premiat havia
emprat els medis econòmics que se li havien atorgat. A canvi es creà un nou
premi, subvencionat amb un capital d’uns dos milions de pessetes, provinent del
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superàvit obtingut en l’organització del XXV Congrés de la “Societé
International de Chirurgie”. Llurs interessos bancaris es destinarien anual-
ment a premiar per concurs un treball sobre un tema prefixat per un patronat
independent format per membres de la “Sociedad Catalana” i serà atorgat per
la junta directiva d’aquesta. Portarà el nom de Premi XXV Congrès de la
Societé International de Chirugie”.

Un fet important va ser la Reunió Conjunta amb las “Sociedades Aragonesa
i Valenciana” a Penyíscola, el maig de 1975, tractant-se en dues sessions del
tema “Càncer de mama, diagnòstic i tractament”. El 6 de novembre de
1976, es celebrà a Niça la Reunió amb la “Societé de Chrurgie de Nice”,
presidida pel Prof. Bourgeon i el Dr. Salleras, dedicada a l’estudi de la “Pato-
logia benigna i maligna de colon i recte”.

El 14 de novembre de 1976 es commemorà un esdeveniment de gran importàn-
cia: el “Bicentenari de la mort de Pere Virgili”. Els actes tingueren lloc a
Vilallonga del Camp (Tarragonès), vila natal de l’insigne cirurgià. Com a repre-
sentants de la Junta assistiren els Drs. Salleras, Basilio i Martí Pujol i, entre
altres, hi eren el Dr. Ferrer de la Riva, biògraf de Virgili, el Dr. Llauradó

Tomás i el Dr. Carreras i Roca. Després de la recepció oficial, se celebrà un
ofici concelebrat per l’Arquebisbe de Tarragona, Dr. Pont i Gol i el rector de la
parròquia. Tot seguit es descobrí un monòlit  dedicat a Pere Virgili i s’inaugurà
una exposició homenatge al nostre avantpassat cirurgià. El maig de 1977 es
produí a Palma de Mallorca una reunió conjunta amb “l’Acadèmia Mèdica
Balear”, supervisada per ambdós  presidents els Drs. Llobera i Salleras,
sobre temes diversos, i una taula rodona en la qual es parlà de “Tractament de
la Pancreatitis  aguda”. També el mes de maig es reuniren a Jaca les
“Sociedades de Cirugía Aragonesa y Valenciana” amb la “Catalana”, trac-
tant de la “Patologia de la cruïlla gastroesofàgica , mitjançant dues taules
rodones que moderaren el Prof. Narbona i Dr. Linus Torre

L’últim acte presidencial de Salleras va ser la proposta de modificació d’estatuts
que s’aprovà i per la qual el president següent romandria quatre anys en el càrrec,
i es creaven dues noves categories de membres: agregats i d´honor. Es va limitar
el nombre de membres numeraris a 250, passant a numeraris d’honor els que
arribessin anualment als 70 anys. El nous membres han de passar per una etapa
d’agregats, a no ser que els seus mèrits fossin tan rellevants que ingressessin
directament a numeraris. Si no és així, el agregats esdevindran numeraris per
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votació dins l’assemblea, sempre que existeixin baixes de numeraris per decés,
trasllat fora de Catalunya (passaria a corresponsal), voluntària o per força major
(per decisió de l’assemblea, a proposta de la junta, davant d’un fet que obligués a
la separació d’un membre com a component de la societat).

Cinquena Etapa

Des de l’11 de maig de 1977, va regir la societat un nou president: el Dr. Antoni

Sitges i Creus. Durant el seu mandat, que per primera vegada serà de quatre
anys, es celebren les anomenades “Mostres de la Cirurgia Catalana”, que
s’inicien en 1978 i es repeteixen els anys 1979 i 1980. És en l’Assemblea del
1978 que Sitges proposa i s’aprova el canvi de nom de la Societat que passarà
a denominar-se Societat Catalana de Cirurgia. D’aquesta manera, la nostra
Societat adquiria el nom que als nostres  avantpassats, el 1927, els  van prohibir
donar-li, i que, quan el 1933 aconseguiren instaurar-lo, el 1939 els el van pren-
dre. És el nom que mai hauríem d’haver perdut i que des de 1956 reivindicà-
vem.

 Aquí acaba, esperem que per sempre, la història de les cinc denominacions. La
Societat Catalana de Cirurgia ha celebrat recentment els primers setanta-
cinc anys de la seva atribolada vida i segueix realitzant de manera continuada la
seva activitat científica. Des de 1978 any en el que el Dr. Antoni Sitges i

Creus va impulsar el nom definitiu de la societat, han passat vuit presidents i,
curiosament, l’actual (any 2006) és el Dr. Antoni Sitges i Serra.
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ESTUDI DE L’ESPECIALITAT FARMACÈUTICA
FERRO-IODOSE-FERRER EN EL CONTEXT DE
LA SANITAT DEL SEGLE XX

A. FERRER. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona
A. M. CARMONA. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona

L’objectiu d’aquesta comunicació és donar a conèixer l’estudi de l’evolució de
l’especialitat ferro-iodose-ferrer dins el context històric en el que va començar
el seu desenvolupament. Destaca per ésser una especialitat premiada amb la
medalla d’or de l’Exposició Internacional de Barcelona, l’any 1929.

Es dóna a conèixer la ferro-iodose-ferrer per haver estat oblidada i no resse-
nyada pels estudiosos de l’especialitat farmacèutica.

S’estudia també els motius pels quals es va arribar al desconeixement d’aques-
ta especialitat i a la desaparició dels laboratoris Tayà i Bofill, on s’elaborava.

S’han considerat les causes que van promoure la no utilització terapèutica de la
ferro-iodose-ferrer, des de 1936.

Tanmateix s’han revisat les obres de matèria mèdica i farmacèutica de l’època
per a fer l’estudi dels components de dita especialitat i les propietats terapèuti-
ques llavors conegudes.

L’aparició de l’especialitat farmacèutica fou un important esdeveniment que va
assenyalar un canvi radical a la història del medicament. L’especialitat va néi-
xer principalment com a conseqüència d’un consum cada cop major de remeis
que va desbordar la capacitat d’abastament de les apotecaries i va portar a la
necessitat de preparar fórmules envasades.

El pas dels antics remeis a l’especialitat no va ser fàcil, doncs com en tots els
grans canvis, els partidaris del progrés van topar amb el fre dels que volien

Gimbernat, 2006 (**), 46, 209-220
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romandre en el mètode tradicional, produint-se una revolució que va sembrar
una profunda preocupació en el col·lectiu farmacèutic, que va ser expressada
repetida i insistentment en els discursos pronunciats pels metges i farmacèutics
de l’època, on les discussions i polèmiques sobre aquest fet eren habituals,
constituint el tema prioritari a debatre tant a les assemblees generals com en els
congressos internacionals de farmacèutics celebrats durant el segle XIX i pri-
meres dècades del XX.

Els medicaments utilitzats anteriorment, coneguts com a remeis secrets perquè
s’utilitzaven per a la curació de malalties sense ser coneguda la seva composi-
ció, van constituir l’obstacle més preocupant amb què va haver de lluitar l’apa-
rició de l’especialitat.

Els remeis secrets, juntament amb les fórmules magistrals, eren les dues for-
mes de medicaments que es coneixien des de segles passats. Si bé aquestes
últimes eren de composició coneguda, receptades pel metge i elaborades pel
farmacèutic de manera artesanal, els remeis secrets podien ser preparats per
metges, farmacèutics o persones alienes al món sanitari, que no donaven a
conèixer la seva composició si no que guardaven el seu secret, generalment per
a utilitzar-lo en propi benefici, de tal manera que acostumaven a resultar autèn-
tics enganys. Aquests individus constituïen els anomenats intrusos, que van ser
contínuament perseguits durant el transcurs dels anys, si bé en ocasions es va
permetre la seva intromissió en el món farmacèutic, depenent del criteri de les
autoritats del moment i del seu nivell de vigilància.

L’especialitat ferro-iodose-ferrer va néixer a les primeres dècades del segle
vint, època situada en la transició de l’antiga fórmula magistral a l’especialitat
farmacèutica, en el difícil moment en què l’especialitat s’estava obrint camí,
fruït de dures i contínues lluites, durant nombroses dècades, per a poder ser
acceptada i reconeguda com a tal.

Aquest medicament va aparèixer en una època de polèmiques i discrepàncies
en el sector farmacèutic, en què si bé feia poc que s’havia definit el concepte
d’especialitat, encara no estaven clares les condicions sobre la seva elaboració i
venda.

En el mateix any del seu naixement (1921), es va redactar un Reglament per a
clarificar i normalitzar aquestes condicions, però la seva vigència va ser ajorna-
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da una i una altra vegada. A la vegada, l’opinió farmacèutica era indecisa i
ambigua. Al 1923 encara hi havia qui, com el Dr. Espinosa, tornava la vista
enrera, amb nostàlgia, per a ponderar les meravelles de les antigues formes de
preparacions farmacèutiques en front a la moderna especialitat.

La classe farmacèutica es trobava en un temps d’espera, estava impacient per
veure aparèixer les Ordenances sobre l’especialitat, que aclarissin la seva situ-
ació de manera definitiva; però, perquè es decretés aquest reglament es va
haver d’esperar fins l’any 1924. No obstant, degut al desafortunat Article 13,
que fou causa de que s’obrissin novament les portes a l’intrusisme, la lluita dels
professionals perquè es pogués considerar l’especialitat exclusiva de la Farmà-
cia, va prosseguir durant alguns anys.

A més a més de l’intrusisme, en aquell temps es va haver de lluitar contra
l’opinió desfavorable a les especialitats per part d’aquells que volien ro-
mandre en el món antic; també els escèptics presentaven dificultats al pro-
moure el dubte de l’eficàcia dels medicaments envasats i la seva conserva-
ció al pas del temps.

En vers aquest últim problema, en particular, va haver de lluitar el Dr. Ferrer per
a l’elaboració de la seva fórmula, donat que es tractava d’una fórmula basada en
una combinació de ferro i iode, de gran inestabilitat. Les propietats curatives de la
combinació d’aquests dos elements eren ja conegudes però la seva poca estabi-
litat no permetia que fos envasada per a la seva venda a llarg termini. En la ferro-
iodose-ferrer, no obstant, es va aconseguir unir les importants propietats terapèu-
tiques d’aquests elements químics a la de la seva perfecta estabilitat, a pesar de
la seva gran dificultat en mantenir-se inalterable.

El gran èxit de l’Exposició Universal de Barcelona celebrada l’any 1888, fou
motiu que s’intentarà repetir en la major brevetat possible un altre esdeveni-
ment de semblant magnitud que, pel cap baix, igualarà en esplendor l’anterior.
Tan gran va ser l’entusiasme que va sembrar aquell certamen vuitcentista, tant
per a donar a conèixer els productes i noves creacions del país amb el corres-
ponent desenvolupament industrial i comercial a nivell universal, com per l’ex-
traordinari desenvolupament urbanista i monumental que es va donar a la ciu-
tat, que quaranta-un anys després, es va celebrar de nou a la ciutat de Barcelona,
una altra Exposició Universal.
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La idea de celebrar una nova Exposició va néixer en el moment que s’iniciava
l’ideal de reconstrucció cultural i allò va ser possible aconseguir-ho gràcies al
suport del nucli industrial de Catalunya i la col·laboració de la classe política.
Davant les portes d’aquell nou certamen i per adonar-nos del que en aquell
moment va representar per a Barcelona i per al món, començarem per trans-
criure unes referències de l’esdeveniment que trobem en un “Diario Oficial”,
pocs dies abans de la seva inauguració:

“Una firme voluntad de superación, la medida exacta del radio de alcance de
sus fuerzas, el decidido apoyo del Gobierno y magnánima liberalidad de su
Municipio, han permitido a la ciudad de Barcelona, hermoso puerto del
mediterráneo y una de las primeras capitales de Europa, llevar a feliz término
la idea de la Exposición Internacional que el día 19 del corriente, debe
inaugurarse. El proyecto que, desde un principio, fue acogido con
extraordinario interés por S.M el rey D. Alfonso XIII, monarca tan amante y tan
amado por su pueblo y que se ha dignado aceptar la Presidencia de honor del
próximo Certamen, ofrecía por su grandiosidad y vastas proporciones, serias
dificultades que se han ido venciendo, y arduos problemas que con notorio
acierto se han idos solucionando para que la iniciativa no perdiese, al llevarla
a la práctica, su originario propósito de gran acontecimiento mundial.

La mayoría de los países de Europa y todos los de América han comprendido,
en efecto, la trascendencia enorme que ha de revesetir la Exposición Interna-
cional de Barcelona y, con el mayor entusiasmo, han ofrecido su concurso
para que pueda señalar una fecha única y memorable en la marcha económica
del mundo y las relaciones de cordialidad y estima entre todos lo pueblos”.

La idea de celebrar una nova Exposició va començar a tenir consistència al
1901; la gestació fou lenta, vint-i-vuit anys van ser necessaris per a realitzar les
grans obres que es van construir per tal motiu. Es va decidir la seva ubicació a
la muntanya de Montjuïc; l’arquitecte Puig i Cadafalch va presentar el seu
primer projecte, marcant el pla d’urbanització de l’ambiciosa obra, juntament
amb les zones ajardinades de la muntanya.

El 19 de maig de 1929 es procedia a la inauguració de la nova Exposició Inter-
nacional celebrada a Barcelona; l’entusiasme era desbordant. La ciutat comtal
va tenir novament l’ocasió d’exposar la variada mostra de la seva producció,
tant de maquinària tèxtil, com d’automòbils, motors elèctrics, calderes, calderes
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de gas o productes químics i farmacèutics, juntament amb la millor part de la
seva creació artística. A Barcelona hi vivien llavors més d’un milió d’habitants,
xifra que poques ciutats europees havien arribat a tenir; era una ciutat industri-
al, plena de vitalitat, en la que s’havia desenvolupat principalment el sector
metal·lúrgic i el químic.

Els productes farmacèutics van ser presentats en la secció de Química; el
Palau de la Química, construït per a tal finalitat, estava situat a l’Avinguda dels
Montanyans; va ser un projecte de l’arquitecte D. Antoni Sardá, inspirat en
l’estil del renaixement francès: constava d’un ampli hall, cobert amb una cúpula
i de diverses sales laterals separades per columnes. Aquesta secció va ser
instal·lada per la “Cámara Nacional de Industrias Químicas”; el seu president,
el Sr. Llopis, va pronunciar un discurs d’obertura en el que posava de relleu el
grau de desenvolupament d’aquesta indústria a Espanya. Entre els laboratoris
farmacèutics que van exposar els seus productes es trobaven, entre d’altres,
els del Dr. Andreu, del Dr. Uriach i del Dr. Viñas; els productes del Dr. Joan
Ferrer Camps, van ser preparats i exposats pel Laboratori Tayà i Bofill. El Dr.
Ferrer va ser guardonat pels seus productes químics i farmacèutics; entre els
primers va ser premiat un producte enològic consistent en unes belles barres
cristal·lines de metabisulfit potàssic, per a la clarificació del vi; en Farmàcia es
va presentar el seu medicament conegut com ferro-iodose-ferrer.

L’Exposició Internacional de Barcelona de 1929 va ser l’esdeveniment cultural
més gran que va tenir lloc les primeres dècades del segle vint. Les medalles
d’or i plata van ser les notes de llum que varen donar emoció al Certamen,
posant de manifest el nivell de creativitat i intel·lecte dels seus participants,
d’anàloga manera que les seves màgiques fonts amb els seus espectaculars
jocs d’aigua i llum producte de l’ingeni dels seus creadors, essent el gran atrac-
tiu dels seus visitants.

Els premis van ser un mitjà eficaç per a donar a conèixer i difondre els produc-
tes guardonats i això va ser el que va passar amb l’especialitat farmacèutica
coneguda com ferro-iodose-ferrer; però el Dr. Ferrer va morir l’any 1936 i
entre el mateix any i el següent, van morir els doctors Tayà i Bofill, víctimes de
la guerra civil, a la vegada que va ser destruït per un incendi gran part de l’arxiu
de l’Exposició, desapareixent una important informació, de la mateixa manera
que van desaparèixer bells palaus i espectaculars jocs d’aigua i llum.



214

El Dr. Joan Ferrer Camps va néixer a Olot (Girona) l’any 1884, de pares aco-
modats, eren dos germans, el petit va morir als pocs mesos d’edat. El pare,
Joan Ferrer i Miró, era un cèlebre pintor, un dels pioners en l’art del realisme
del nostre país; les seves obres van ser també guardonades amb la medalla d’or
de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 i a la de París de 1890 i amb
medalla de bronze a l’Exposició Regional de Vilanova i la Geltrú, la seva pobla-
ció natal; va dedicar també el seu talent artístic a la docència, creant un nou
mètode de dibuix ,“El dibuix a l’abast de tots” que va ser declarat obra de text
per “Real Orden”el gener de 1907; la seva mare, mestra i directora de la “Escuela
Nacional de niñas de Barcelona”, va ser també premiada a l’Exposició d’Arts
Industrials, celebrada a Barcelona, l’any 1892, pels seus treballs artístics.

De petit, el doctor Ferrer se sentia molt atret per l’art, però els seus pares van
aconseguir dissuadir-lo, ja que en aquell temps era molt difícil la vida quan
l’única font d’ingresos depenia de l’art; d’aquesta manera, es va dedicar als
estudis, tot i que de petit no va mostrar massa interès. Es va graduar de batxiller
a l’Institut de Barcelona, amb notes excel·lents i a la universitat d’aquesta ciu-
tat, llicenciat en Farmàcia, obtenint excel·lent en totes les seves assignatures;
fou doctor en Farmàcia per la Facultat de Madrid, amb la tesi: “Síntesi de la
fenacetina”, obtenint premi extraordinari.

De caràcter afable i jovial, era un home d’intel·ligència i nobles sentiments,
disposat sempre a ajudar a qui ho necessités. Quan va acabar la seva carrera,
es va casar amb una jove catalana que al poc temps va morir, quant, precisa-
ment, estava esperant el seu primer fill. Anys més tard, es va tornar a casar i
d’aquest matrimoni van néixer quatre filles.

Va exercir la seva professió a Barcelona, en una Oficina de Farmàcia, situada
al carrer Princesa. Amb ell, va néixer la ferro-iodose-ferrer, entre d’altres es-
pecialitats farmacèutiques i productes químics destinats a l’enologia; aquesta
medicina fou la més rellevant de les seves especialitats, no només per l’encert
de la seva fórmula i d’haver aconseguit l’estabilitat dels seus components, si no
per la seva eficàcia terapèutica.

La ferro-iodose-ferrer fou elaborada al Laboratori Tayà i Bofill situat, alesho-
res, a la plaça de St Agustí Vell, núm. 12, de Barcelona. Els seus dos fundadors,
Salvador Tayà i Filella i Joan Bofill i Combelles, nascuts a Barcelona i Cardona
(Barcelona), respectivament, els anys 1882 i 1884, van ser companys d’estudis
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de Joan Ferrer a la Facultat de Farmàcia. Salvador Tayà va estudiar prèviament
dos cursos de Medicina i després va passar a estudiar Farmàcia, el que va fer
que coincidís a la mateixa promoció dels seus companys farmacèutics, amb els
que més endavant hauria de realitzar un treball en comú. Tant Tayà com Bofill
van cursar els seus estudis amb gran lluïment i van aconseguir el títol de doctor
en Farmàcia a la Facultat de Madrid, amb la qualificació d’Excel·lent.

Abans d’instal·lar el laboratori, el Dr. Tayà va obrir una oficina de Farmàcia al
carrer Diputació de Barcelona, però que va deixar passat un temps per a dedi-
car-se a la tasca de docent de la Facultat, a la Càtedra de Química Orgànica i,
després, la de Tècnica Física; tanmateix, va formar part de les directives del
Col·legi de Farmacèutics, a l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de
Catalunya i a l’Institut Mèdicofarmacèutic, essent, a més a més, Subdelegat de
Farmàcia del districte de la Barceloneta; posteriorment, fou anomenat Secreta-
ri de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, càrrec que va
desenvolupar amb delicada correcció. El Dr. Bofill va exercir, també, la seva
professió a Barcelona, individualment, fins que es va associar amb el seu com-
pany per a la creació del seu Laboratori.

El laboratori dels Drs. Tayà i Bofill va adquirir aviat justa fama en l’elaboració
dels seus productes farmacèutics. Fruit de l’eficient tasca d’aquest laboratori,
fou l’elaboració de l’especialitat ideada pel Dr. Ferrer i Camps, la ferro-iodose-
ferrer.

Aquest preparat farmacèutic, que òbviament complia totes les normes i dispo-
sicions que fins llavors s’havien dictat per a l’elaboració i venta d’especialitats,
era una combinació inalterable de ferro i iode que unia a les seves importants
propietats terapèutiques, la condició d’una perfecta estabilitat, tot i que es trac-
tava d’una solució molt difícil de mantenir estable, mereixent, per això, ser
guardonada en l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929.

Per el coneixement de la fórmula i altres característiques d’aquesta especiali-
tat, hom creu que el més interessant és reproduir l’explicació que el mateix
autor va donar respecte a ella en el full explicatiu que acompanyava les ampo-
lles on anava envasada.
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La fórmula és la següent:

Ioduro ferroso .................................. 0.15
Ácido arsenioso ........................... 0.0008
Tónicos amargos ....................XV gotas
Tintura de genciana ........................... 2p
Tintura de cuasia ................................ 2p
Tintura de nuez vómica ...................... 1p
Jarabe ................................................ c.s

Es tracta d’una fórmula constituïda per components minerals, a base de ferro,
iode i arsènic per tintures d’origen vegetal de genciana, cuasia y nuez vómica,
amb un bon contingut de principis actius.

Si bé el coneixement de les propietats curatives de molts vegetals i el seu ús en
terapèutica ve de molt antic, l’ús de minerals com substàncies medicinals va
trigar més en ser acceptat, doncs, al presentar una naturalesa tan diferent a la
dels components de l’organisme, foren considerats com productes verinosos.
No obstant, en algun d’ells, com el ferro, el coneixement de la seva força i de la
seves propietats vitalitzants procedeixen de temps enrere; també l’arsènic és
conegut de ben antic.

A finals del segle XIX i primer del XX, Schmiedeberg i Binz, van iniciar el gran
desenvolupament de la farmacologia moderna; aquest últim va fundar un Insti-
tut de Farmacologia a Bonn, on, entre d’altres estudis, es van investigar els
efectes de l’arsènic i las seves propietats farmacològiques; aquesta investiga-
ció es va poder desenvolupar en el moment d’unir la química a l’experimenta-
ció en éssers vius.

De la mateixa època fou Paul Ehrlich (1854-1915), amb el que mitjançant l’uti-
lització del l’arsènic, va néixer el primer concepte de quimioteràpia. El nom de
“salvarsán” que va donar al producte que va descobrir per a destruir el micro-
organisme productor de la sífilis, significa “arsènic que salva”.

En les últimes dècades del segle XX, la Farmàcia, igual que la Medicina, tot i
que separada d’ella, s’ha vist afectada per un gran canvi que s’ha manifestat
amb el descobriment de nous compostos medicinals d’acció terapèutica defini-
tiva en el tractament de diferents formes de malaltia, i amb les noves idees per
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a la seva preparació i industrialització, tot això amb l’ajuda de les més moder-
nes tecnologies i equips informàtics; velles instal·lacions on s’elaboraven les
antigues fórmules farmacèutiques s’han convertit en grans i ben condicionats
laboratoris i les formes de treball individual han passat a la formació d’equips
professionals per un major eficiència i productivitat.

CONCLUSIONS

Els elements que composen la fórmula de la ferro-iodose-ferrer van ser escru-
polosament seleccionats i estudiats per a reunir un conjunt de propietats tera-
pèutiques que, unides produïssin un intens efecte curatiu per a lluitar contra
diferents tipus de trastorns, entre els quals, podem incloure d’una manera espe-
cial els cancerosos.

Pel tractament d’aquesta malaltia, era precís disposar de substàncies que pre-
sentessin una acció destructora sobre cèl·lules lesionades i cèl·lules anormals
que havien crescut desorganitzadament, així com sobre els elements estranys
que es poguessin introduir-se en el torrent sanguini, per a ajudar, d’aquesta
manera, a l’acció immunologia dels leucòcits; però, al igual que aquests, aques-
ta acció havia de ser selectiva, de manera que l’acció destructora devia dirigir-
se únicament sobre les cèl·lules malaltes, respectant les sanes.

L’arsènic era l’element, llavors conegut, que presentava les propietats terapèu-
tiques per a desenvolupar aquesta classe d’activitat, però, tenia el desavantatge
de ser un element altament tòxic.

En aquella època, l’èxit que va obtenir l’ús d’aquest element en la lluita contra
el treponema de la sífilis, la gran plaga incurable que va afectar la societat de
final del segle XIX i principis del XX, va fer que aquest element fos considerat
com una meravella mèdica, pel que va acabar per constituir també gran part de
les fórmules que es preparaven per la teràpia del càncer.

El seriós problema de toxicitat que presentava l’arsènic fou solucionat amb la
utilització de dosis ínfimes, d’aquesta manera es podrien aprofitar les seves
propietats terapèutiques sense cap risc d’intoxicació.
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A la fórmula de la ferro-iodose-ferrer, es van afegir també substàncies d’acció
estimulant del sistema inmunològic per activar la funció de defensa; es va utilit-
zar el iode, poderós microbicida, que té acció sobre els ganglis, òrgans i teixits
limfàtics, activant la producció de leucòcits mononuclears, els quals, per fagoci-
tosi, destrueixen les bactèries i eliminen tota substància tòxica.

Aquesta acció del iode, era potenciada amb la unió de la genciana per la seva
activitat com leucògena i també amb la de la “nux vomica”, per l’acció estimu-
lant del seu principal principi actiu, l’estricnina, sobre el sistema nerviós i sobre
la medul·la espinal, on es generen els glòbuls sanguinis.

Però igual que l’arsènic, la toxicitat de l’estricnina és elevada; aquest inconve-
nient igualment va haver de solucionar-se amb la utilització de dosis mínimes,
molt allunyades de les que poden presentar algun símptoma de perill.

La presència del ferro en aquesta fórmula era el complement que faltava per
augmentar la producció d’hematies, enriquint, a la vegada, el seu contingut en
hemoglobina, a la vegada que els altres elements potenciaven la formació de
leucòcits, mantenint, d’aquesta manera l’equilibri en el líquid sanguini.

La presència de tintura de cuasia en la ferro-iodose-ferrer, a més a més d’aportar
una acció laxant suau per a compensar el possible efecte d’estrenyiment que
pogués produir el tractament ferruginós, aportava conjuntament amb les tintu-
res de genciana i “nux vomica”, les seves propietats de bons tònics amargs per
afavorir el pas d’aquest medicament per la via digestiva.

Convé ressaltar, també, que a part de la minuciosa selecció en determinar els
components de la ferro-iodose-ferrer, aquesta fórmula fou elaborada amb ex-
tremada vigilància en la dosificació dels mateixos, amb la finalitat d’aprofitar
les valuoses propietats terapèutiques que oferien a l’administrar en petites quan-
titats, però amb la precaució de quedar ben lluny del límit en el que es pogués
manifestar cap símptoma d’intoxicació, de tal manera que, si per error o negli-
gència, s’ingerís una ampolla sencera del xarop d’un sol cop, no es produiria
cap efecte perjudicial a l’organisme.

L’encert en la preparació d’aquesta fórmula s’ha pogut observar, així mateix, al
veure com, tractant-se d’un medicament envasat, fou hàbilment resolt el pro-
blema d’estabilitat al llarg del temps, donat a la gran alterabilitat de la solució de
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iodur ferrós com a principal dificultat que es presentava en la seva elaboració,
com ja hem comentat.

Al repassar la història dels preparats de iodur ferrós, hem pogut veure que
l’alterabilitat d’aquest producte s’ha intentat solucionar de diferents maneres,
produint variacions en el seu mateix procés d’elaboració, bé fos mitjançant
augments més o menys suaus de temperatura, o agitant el preparat lentament a
la vegada que s’anava realitzant la mescla dels seus components; en els prepa-
rats en forma de píndoles, s’ha intentat mesclar amb llimadures de ferro i en-
voltar les píndoles de vernissos per formar una pel·lícula sobre elles que evités
l’oxidació.

En els preparats del iodur ferrós en medi líquid, s’ha intentat, també, buscar
l’estabilitat mitjançant l’acció de substàncies emulgents, que actuen reduint la
tensió superficial entre les diferents fases a dissoldre, disminuint, per tant, la
força de cohesió entre les partícules i facilitant la seva dispersió en el líquid;
també s’ha intentat utilitzant un altre tipus de substàncies emulgents que, actu-
ant més dèbilment tenen, no obstant, una valuosa acció com a estabilitzants per
produir, un cop realitzada la dispersió, una espècie de cobertura al voltant de
cada una de les partícules, mantenint la inalterabilitat de la solució.

Tots dos tipus de substàncies eren normalment usades per a mantenir l’estabi-
litat de les solucions; entre les del primer grup s’utilitzava principalment la goma
aràbiga, entre les del segon, la gelatina; a vegades era necessari l’ús conjunt de
totes dues substàncies estabilitzants per associar l’acció dispersant amb l’esta-
bilitzadora.

No obstant, en la fórmula de la ferro-iodose-ferrer, no consta cap emulgent ni
estabilitzant, a la vegada que el seu autor ens explica que va aconseguir un
medicament estable sense alterar les seves característiques físiques ni la seva
composició. Com havia aconseguit una perfecta estabilitat en el seu medica-
ment sense produir cap canvi físic ni afegir cap substància estabilitzant?

Hem estat buscant la informació històrica de cada un dels components que
constitueixen la fórmula en qüestió, així com de les seves peculiars caracterís-
tiques i acció terapèutica, i hem trobat la resposta, doncs la genciana actua com
a base idònia pels preparats de ferro i arsènic. Per tant, sense la necessitat
d’alterar la fórmula, la genciana, un dels seus propis components, podia com-



220

portar-se com un excipient ideal, a la vegada que podia manifestar les seves
propietats terapèutiques. Això ens permet comprendre que, tal com ens indica
el Dr. Ferrer en el seu full explicatiu, va aconseguir un producte estable “con
sólo modificar la marcha operatoria y sin alterar las características físicas,
ni la composición del medicamento”.
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ELS APUNTS DE CARRERA D’EN TOMÀS PUJOL FONT,
ESTUDIANT DE MEDICINA A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
(1923-1929).

Josep Mª PUJOL BERTRAN
Anton PUJOL BERTRAN

Introducció

Aquesta comunicació no té cap altra pretensió que donar a conèixer els apunts
d’un estudiant de medicina, en Tomàs Pujol Font, que cursà la carrera de Me-
dicina i Cirurgia a la facultat de l’Hospital Clínic de Barcelona, en una època
encara molt primerenca de la vida d’aquest hospital.  Probablement són resums
de les diverses assignatures a efectes de sintetitzar les matèries de cara als
exàmens. No estan datats, però per les  assignatures a què fan referència
probablement corresponen als últims cursos de la carrera, entre els anys 1927
i 1929. Pel que fa a l’especialitat de  Dermatologia sabem que la va cursar el
1928-29.  El contingut dels apunts ens aproxima al coneixement del nivell
acadèmic dels estudiants –almenys, del nivell de l’estudiant Tomàs Pujol-,
independentment del que ens mostren els llibres de text de l’època. Desconec
si es conserven altres apunts o hi ha cap altra publicació sobre aquesta temàtica.

L’alumne i el seu entorn sociofamiliar

Tomàs Pujol cursà Medicina en el període 1923-1929, i va ser alumne de
catedràtics de la talla de Pere Nubiola Espinós (Obstetrícia), Joaquim Trias
Pujol (Terapèutica Quirúrgica) i August Pi i Sunyer (Fisiologia), entre d’altres.
Sense tenir un gran expedient, sobresurten algunes notes, com les de Terapèutica,
assignatura en la qual obtingué un excel·lent i  Oto-rino-laringologia,  matrícula
d’honor, a més d’alguns notables. El que sí hem de fer constar és que cursà la
carrera en sis anys, quan aleshores, segons el Plan Moderno, constava de set
cursos (veure quadre), i se li va expedir el títol de llicenciat el 23 de juliol de
1929.  Això l’emmarca dins del que avui en diríem un bon estudiant, sense
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atrevir-nos a dir que fou un estudiant excepcional. També hem d’esmentar
alguns companys de curs, com en Gil Vernet i n’Almirall i, en especial, en
Frederic Duran Jordà (1906-1957), amb qui, a més, el va unir una profunda i
extensa amistat, que continuà al llarg del temps i malgrat la separació causada
per la Guerra Civil.

Fill del metge titular del Prat de Llobregat, en Josep Pujol Capsada (Reus,
1869–El Prat, 1944), home molt significat políticament, en Tomàs1  va viure en
un ambient culte i d’estudi. El seu propi pare havia estudiat a la vella facultat de
Medicina de Barcelona (promoció 1885-1891), i va ser alumne del catedràtic
Santiago Ramón y Cajal.2  De segur que el tarannà del pare,3  metge humanista,
polític i implicat socialment –va ser alcalde del Prat i entre els seus amics es
comptaven els que després serien presidents de Catalunya, en Francesc Macià
i en Lluís Companys-4  va influir en la formació no sols d’en Tomàs, sinó també
dels seus germans.  Quatre germans més grans que ell també van cursar estudis
superiors. El major, en Josep (El Perelló, 1894-Navàs, 1918), estudià medicina
al nou Clínic, però morí prematurament a causa de la grip durant l’epidèmia del
divuit, mentre desenvolupava la seva primera feina de metge5  de capçalera i
d’una colònia tèxtil; en Miquel (El Perelló, 1896-Barcelona, 1976) estudià
farmàcia i fundà el 1927, amb un soci, en Josep Cullell i Juncadella, la Central
de Específicos Pelayo, més coneguts per Pujol i Cullell, farmàcia ja
desapareguda del carrer Pelai de Barcelona.6  En Miquel Pujol fundà també els
laboratoris FADER (productes farmacèutics dermatològics) amb els seus
productes estrella, el Frikton i Faderma i el laboratori LAPE (Laboratorio
Químico-biológico Pelayo), fabricant del famós elixir i pasta dentifrícia
Odamida, a més d’obtenir una patent per fabricar i comercialitzar els
autoinjectables Rapide, amb solució oliosa de penicil·lina i altres medicaments
d’urgència, com la coramina;7  en Joan Lluís (El Perelló, 1900- Detroit, 1963)
estudià dret, i es dedicà a la política dintre d’Esquerra Republicana, partit dins
del qual va ser un membre significat.8  Exiliat a Estats Units, morí allí; en
Bonaventura (El Perelló, 1903–Amposta, 1993) es llicencià en  medicina a
l’Hospital Clínic, encara que per una greu malaltia, acabà la carrera més tard
que en Tomàs. Al finalitzar la guerra s’exilià, però a Cuba, d’on no pogué sortir
fins els anys 80, ja jubilat. Morí a Amposta, on l’havia acollit el seu germà
Tomàs; i finalment, en Tomàs (El Perelló, 1905-Amposta, 1989), que es llicencià
en Medicina el 1929. També es dedicà a la política. Al I Congrés Nacional
Ordinari d’Esquerres, celebrat el 1931, va presidir dues ponències, la de Sanitat
i la d’Estructuració del Partit, a més de ser el secretari de la comissió creada
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per a la redacció dels Estatuts. Aquest mateix any fou elegit president del Consell
Comarcal de l’Esquerra al Baix Llobregat.9  La germana petita, na Montserrat
(El Perelló, 1908–El Prat, 1998), cursà estudis primaris i es dedicà a ajudar a
casa, fet habitual a l’època.

A més, altres oncles d’en Tomàs, de la branca materna, dels Font i dels Ferran,
també tenien una llarga tradició sanitària. El més antic que coneixem és
l’apotecari Ferran i Mensa, apotecari de Figueres, que probablement va viure a
cavall del segle XVIII i XIX, i els seus fills, ja en el segle XIX, Demetrio i
Enrique Ferran Xirau, també farmacèutics, aquest últim militar que fou destinat
a Puerto Rico.

Entre els Font, en el segle XIX i primera part del XX, trobem diversos sanitaris,
com en Josep Font i Font, metge, i el seu cosí, en Bonaventura Font i Perramon
(Barcelona, 1821-1902), també metge,10  avi matern d’en Tomàs. D’aquest,
dos fills seus, en Miquel Font i Martí (Reus, 1863-Barcelona, 1929), estudià
medicina, i  en Josep M. Font i Martí (Reus, 1869-Barcelona, 1934) farmàcia.
Després trobem als germans Josep M. (El Perelló, 1899–Barcelona, 1975) i
Florenci Font Mompou (Barcelona, 1905-Gandesa, 1938),11  fills de l’anterior,
els dos apotecaris, i cosins germans d’en Tomàs. En Josep M. Font i Martí,
propietari d’una farmàcia al passeig de Gràcia, fundà els laboratoris Font, on es
fabricaven el Neurosol Font, l’Hipofosforin Font i la Talborina Font, entre
d’altres productes. Els seus productes es distribuïen per tota Espanya, amb
representants a Madrid (els Drs. Zacarías i Gayoso), a València (el Dr. Quesada),
a Pamplona (la senyora viuda de Blasco) i a  Barcelona (els Drs. Andreu i J.
Uriach). També tenien representació a Valladolid, Pontevedra i Saragossa. Durant
les vacances universitàries, en Tomàs Pujol feia de delegat d’aquest laboratoris i
recorregué, en representació del seu oncle, gran part d’Espanya.

Així que dins d’aquest ambient familiar i de gran tradició sanitària és on en
Tomàs va créixer i es va formar. No és estrany, de cap manera, que ell també
estudiés medicina.

Els apunts

Es conserven quatre quaderns marca Escolar, de mig, és a dir, de 15.5 cm. per
21 cm., de 20 fulles i les tapes, grapats. Per el seu estudi els anomenem de l’1 al
4; i, a més, es conserven cinc fulls de 30 cm. per 16.5 cm., plegats en tres parts.
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Els quaderns

Dos estan titulats a la portada amb llapis de color vermell. Tots tenen les fulles
interior escrites amb ploma estilogràfica i tinta negra, amb lletra clara, ordena-
da, tipus d’impremta o anglesa. Hi ha també subtítols subratllats en llapis de
color vermell. L’idioma emprat és el castellà. En la descripció dels continguts
hem optat per conservar l’ortografia original.

Quadern 1: Fisiologia
Dermatologia

Quadern 2, sense títol, correspon a l’assignatura Enfermedades
de la infancia, con su Clínica.
Quadern 3, sense títol, només hi ha dues pàgines escrites en les
quals es desenvolupa el tema del fetge i un full arrencat, però que
formava part del mateix quadern, amb el tema d’icterícies. En
aquest quadernet hi falten més fulls. Probablement és part d’alguna
de les assignatures de Patología, però és totalment incomplet.
Quadern 4: E. Nutricion

Regimenes
El contingut d’aquest quadern el podem emmarcar dintre de l’assignatura
d’Higiene con prácticas de Bacteriología.

Els temes que es desenvolupen són:

Quadern 1

I part: Fisiologia

-Rudimentos de Fisiologia. Morfologia i composición quimica
general. Célula. Hidratos de C. Grasas. Subs. Proteicas.
Propiedades fisico-quimicas celular y del medio. Funciones de
las células.
-Nutrición. Digestión. Alimentos: energéticos y plásticos.
Digestión. Absorción. Vias de la absorción.
-Circulación. Glóbulo rojo. Glóbulos blancos. Plaquetas.
Hematopoyesis. Plasma. Coagulación. Circulación. Músculo
cardíaco. Arterias. Presión arterial. Velocidad de la sangre. Onda
pulsátil. Venas. Nervios. Linfa.
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-Respiración. Ritmo. Espirometría. Físico-quimica. Variaciones
del recambio respiratorio. Inervación. Funcionamiento.
Respiración cutánea. Asfixia.
-Nutrición. Higado. Páncreas. Tiroides. Hipófisis. Timo. Epifisis.
Formación de reservas. Asimilación y desamilación. Agua.
Minerales. Hidratos Carbono. Grasas. Proteicas.
-Funciones de Reproducción. Fecundación. Ovulación. Testículo.
Mecanismo fecundación. Partogenesis experimental. Merogonia.
Erección. Eyaculación. Vagina. Como Glándulas de Sec. Interna.
Ovario. Lactación.
-Funciones de excreción. Orina. Esquema renal. Vejiga. Secreción
cutánea. Calor animal.
-Funciones de relación. Esquemas celulas nerviosas-celulas
sensitivas. Organos sentidos. Equilibrio y acústico. Gusto. Olfato
Vista. Sensaciones internas. Equilibrio. Sentido muscular.
-Sistema nervioso. Neurona. Transmisión de las impresiones
sensitivas en el sistema Nervioso Central. Conducción de los
estimulos corticales del sistema Nervioso Central. Fisiologia de
la médula. Bulbo y Protuberancia. Cerebelo. Tubérculos
cuadrigeminos. Tálamos ópticos. Cuerpos estriados.  Cerebro.
Nervios. Funciones nerviosas. Simpático. Parasimpatico.
-Músculo. M. Liso. Huesos.

II part: Dermatologia

-Semiologia General.
-Eczema. Dishidrosis.  Pitiriasis rosada de Gibert. Psoriasis.
-Dermitis. Eritrodermias. E. Subagudas y cronicas. Eritrodermias
secundarias. Eritrodermias de los recién nacidos.
-Pruritos. Urticarias. Prurigo y Liquenización. Estrófulo. Prurigo
simple. Prurigo crónico de Hebra. Prurigo Ferox.
-Pruritos con liqen. y eczematización. P. Circunscrito. P. Difusos.
Liquen plano.
-Eritema nudoso poliformo.
-Dermatitis herpetiforme de Dühring.
-Pénfigo. Pénfigo agudo febril grave. Pénfigo crónico verdadero.
Pénfigo foliaceo. Pénfigo vegetante.
-Herpes. Herpes zóster-zona.



226

-Púrpura.
-Piodermitis. Impétigo. Sicosis. Ectima. Forunculo y antrax.
Hidrosadenitis. Abcesos miliares de los niños pequeños. Ulcera
de la pierna. Atrofias idiopatica difusa. Atrofias idiopaticas
maculosas.
-Elefantiasis.
-Enfermedad de Dercum.
-Esclerodermia.
-Transtornos tróficos simulados e Histericos.
-Asfixia local y Gangrena de las extremidades.
-Enfermedad de Raynaud.
-Mal perforante plantar.
-Distrofias cutaneas. Discromias. Ictiosis. Hiperqueratosis ictiosi-
formes. Queratodermia. Queratosis pilar. Pitiriasis rubra pilar.
Xeroderma pigmentoso. Acanthosis nigricans. Disqueratosis.
Enfermedad de Paget del pezón. Enfermedad de Bowen.
-Tumores. Epiteliales benignos. Epiteliales Malignos. Conjuntivos
benignos. Malignos.
-Nevos.
-Transtornos de la secreción sudoral. Anhidrosis. Hiperhidrosis.
Bromhidrosis. Cromhidrosis. Hematohidrosis. Urhidrosis.
Sudamina.
-Afecciones pilo-sebáceas. Seborrea. Acnés. Calvicie seborreica.
Foliculitis. Pelada. Alopecias.
-Transtornos de las uñas.
-Afecciones de las mucosas.
-Dermatitis artificiales. Traumáticas. Animales. Vegetales. Calor.
Frio. Quimicas. Internas.
-Dermatosis parasitarias. Sarna. Pediculosis. Pitiriasis.
-Parásitos vegetales. Favus. Tiñas microsporideas. Tiñas
Tricofitias. Eczema marginado. Eritrasma. Pitiriasis versicolor.
-Tuberculosis. Ulcera tuberculosa. Goma. Verrugas. Lupus.
Liquen escrofulorum. Tub. papulonecrótica. Eritema indurado
de Bazin
Lupus eritematoso. Sarcoides.
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Quadern 2: Pediatria

-Crecimiento. Anomalias de desarrollo.
-Enfermedades Hereditarias y Familiares. Herencia.
-Débiles y Prematuros.
-Higiene Infantil. Educación. Habitación. Selección de los
anormales. Pruebas.
-Alimentación de los niños. Nodriza. Lactancia materna.
Incidentes: Agalactia. Hipogalactia. Nuevo embarazo. Nodrizas
mercenarias.
-Lactancia Artificial. Elección de leche. Destete.
-Enfermedades infancia. Estomatitis. 1ª Dentición. Enfer. gland.
Salivales. Absceso retrofaringeo.
-Transtornos Digestivos. Intoxicaciones. Leche contaminada.
Auto-intoxicación intestinal. Imperfección de la lactancia
artificial. Clinica de las enfermedades digestivas. Transtornos
digestivos banales. Transtornos dig. en la lac. artificial. Dispepsia
de la leche de vaca. Dispepsia toxica. Dispepsia de los feculentos.
-Ataque de calor. Enfriamento.
-Diarreas estivales. Cólera infantil-toxicosis.
-Destete.
-Transtornos digestivos en las infec. de la infancia. Enterocolitis
primaria. Enterocolitis secundaria. Inanición. Hipoalimentación
cuantitativa. Hipoalimentación cualitativa. Anemias.
-Transtornos digestivos crónicos.  Atrofia infantil.  A. Ligera,
Hipotrepsia de 1º  grado.  A. grave, Hipotrepsia de 2º grado.
Atrepsia. Hipotrofia infantil.
-Intolerancia para la leche.
-Síndromes gástricos. Anorexia. Aerofagia. Vómitos. Dilatación
del estómago. Ulcera del estomago. Ulcera del duodeno
-Deformaciones congénitas (digestivas). Esófago. Estómago.
Estenosis por hipertrofia muscular del piloro. Intestino delgado.
Intestino grueso: megacolon.
-Prolapso del recto. Invaginación intestinal. Apendicitis en el niño
de pecho. Estreñimiento en el niño. Peritonitis.
-Indicaciones de Régimen. Leche cruda. Leches descremadas.
Leches secas o condensadas. Leches fermentadas. Régimen
azoado. Régimen hidrocarbonado. Sopas. Papillas malteadas.
Dieta hidrica. Tratamientos generales.
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-Transtornos digestivos de la 2ª Infancia. Anorexias. Vómitos.
Anafilaxia e Idiosincrasia alimenticia. Estreñimiento. Dispepsias.
Colitis.
-Vias respiratorias. Adenoides. Laringitis estridulosa, edematosa
subglotica, ulcerosa. Crup.

Quadern 3: Digestiu

-Higado.
-Insuficiencia Hepática. Pequeña insuficiencia hepática.
Insuficiencia hepatica crónica y subaguda. Gran insuficiencia
hepática.
-Ictericias.

Quadern 4

I part: E. Nutrición

-ClNa en el organismo.
-Urea.
-Colesterinemia.
-Oxalemia.
-Diabetes. Diabetes azucarada. Diabetes renal. Diabetes insípida.
Glucemia. Páncreas. Diabetes Nerviosa. Arteritis y
arteriosclerosis. Gangrena seca, húmeda. Tuberculosis.
Neumonia, Gangrena pulmonar. Riñón (diabetes renal). Diabetes
hepática. Acidosis.
Coma diabético. Formas de la diabetes?.
Glucosurias no diabeticas (?).
Diabetes insípida.
Tratamiento. Insulina. Medicamentos.
-Gota. Ataque de gota. Gota fija. Gota evolutiva. Influencia del
terreno en la Gota. Gota articular o cronica. Reumatismo gotoso.
Gota abarticular, retropulsa, paroxística o alternante, larvada.
Orina de los gotosos. Temperamento gotoso.
-Obesidad. Formas. Síndrome Adiposo-Genital Frölich. De origen
glandular.
-Reumatismo Crónico. Reumatismo crónico generalizado.
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Reumatismo crónico fibroso. Reumatismo crónico muscular. Reum.
osteoalgico. Reum. crónico simple.
-Reum. cronico localizado. Reumatismo cron. vertebral
generalizado. Gota vertebral. Espondilosis de espondilitis
infecciosas. Cifosis heredo traumática de Belcherew. Espondilosis
traumatica. Encorvamiento de los obreros del campo. Cifosis
profesionales.
-Reuma. cron. de la mano.
-Reum. cron. del pié.
-Formas clinicas etiológicas. Reum. cron. infecciosos. Reum. cron.
toxicos. Reumatis. cron. Auto-tóxicos. Reum. cron. endocrino.
Otras formas etiologicas.
-Alimentacion. Agua. Sales. H. de C. Grasas. Albuminoides.
Rendimiento calórico. Ley de isodinamia. Ley del minimum.
Vitaminas.
-Alimentacion del enfermo. Cantidad. Exclusivos. Vias anormales.

II part: Regímenes

-Regímenes por enfermedades. Agudas. Crónicas. Digestivas.
Regímenes en las afecciones Hígado. Riñón. Corazón, vaso y
sangre. Gota. Obesidad. Diabetes. Artritismo. Afecciones
nerviosas. Epilepsia. Neurastenia. Enfermedades piel. Operados.
-Cuadro alimenticio, promedios por 100 grms.

Els cinc fulls

Als fulls que no pertanyen a cap quadern ni llibreta, hi ha escrits esquemes
sobre les Hemopatias, el Higado i Ictericias, el cor i la circulació. Aquest
últim amb dibuixos molt esquemàtics i clars, a dos colors, que inclouen el traçat
electrocardiogràfic.

Discussió sobre els apunts

És de destacar la capacitat de síntesi, que amb només quatre llibretes, i encara
no emplenades del tot, amb la qual desenvolupa tots aquests temes; encara que
per suposat, uns temes estan tractats de manera més completa que d’altres,
segons la importància o freqüència de la malaltia. Per exemple, és molt extens
el tema de les alteracions digestives a la infància.
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Quant al contingut hem de destacar que els apunts reflecteixen els avenços
científics de l’època, com per exemple el traçat de l’electrocardiograma,12  encara
que sense entrar-hi en detall; o la insulinoteràpia,13  coneguda només des de
l’any 1921.14  A nivll d’estat el  pioner de l’Endocrinologia fou Gregorio Mara-
ñón, amb el seu interès sobre “la doctrina de las secreciones internas”, i no és
fins el 1924 que fundà la revista Archivos de Endocrinología y Nutrición.15

Així que els apunts són contemporanis d’aquest corrent científic.

Dintre de l’hematologia s’estudia la classificació dels grups sanguinis –els
anomenen I, II, III i IV, segons la classificació de Jansky i Moss-16  i explica la
compatibilitat entre donant i receptor, segons les corresponents aglutinacions.
Ja hem comentat l’estudi cardíac que es fa i el traçat de l’ECG. El 1920 s’havia
creat a Madrid la revista Archivos de Cardiología y Hematología, a càrrec
dels doctors Pitaluga i Calandre. A Barcelona es creà l’any 1921 l’Institut de
Fisiologia, amb els doctors Pi Sunyer i Bellido, de gran repercussió internacio-
nal.17  Una vegada més veiem com aquests apunts plasmats en petites llibretes
Escolar estaven dintre dels corrents més actuals de la medicina de l’època.

El Sistema nervioso ocupa un lloc important i, sens dubte, podem afirmar que
es nota clarament la influència que va tenir en Ramón i Cajal en els estudis
curriculars de Neurologia. Quan observem els dibuixos de la llibreta d’apunts
no podem deixar de notar la similitud amb els que va fer l’insigne Premi Nobel.
Seria interessant poder comparar aquests apunts amb els d’estudiants d’altres
universitats on no van tenir a Cajal de catedràtic, i conèixer, així, si es trobaven
en un mateix nivell acadèmic. En els dibuixos dels apunts està perfectament
perfilada una neurona, exacta a la descripció morfològica que donà Ramón y
Cajal, i a peu de dibuix podem llegir: se relacionan por continuidad – Cajal.18

A  un altre dibuix, de la secció medul·lar, s’esquematitza la connexió entre les
neurones de l’asta anterior i posterior, la qual provoca el reflex medul·lar.

La Dermatologia –la denominació oficial de l’assignatura era Dermatología y
Sifiliografia- ocupa una gran extensió, probablement producte de l’alta
incidència de malalties de la pell en aquella època. Malalties que es feien
cròniques davant les dificultats d’higiene i manca de tractaments apropiats.
Només cal fixar-nos en el capítol extens de les Piodermitis amb els impetigens,
furóncols, àntrax, o les elefantiasis, com amb la gran varietat de malalties
parasitàries que anomena.
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Quant a Nutrició estudia molt bé la diabetis, encara que fa l’antiga classificació
entre diabetis de sucre, renal, insípida i  nerviosa o traumàtica. En canvi ja
desautoritza per antiquada la classificació de diabetis Gorda o artritica i Fla-
ca o pancreatica i la Mixta. Fa un crit d’atenció en la diabetis infantil, però no
hi entra en detall. Entre els tractaments que proposa destaca la insulina, a més
de règim, higiene i exercici físic moderat. També desenvolupa amb molt de
detall la Gota, l’Obesidad i el Reumatismo Crónico.

Probablement influïts per les teories de l’higienisme,19  els apunts s’allarguen
amb el tema de l’alimentació i les diverses dietes segons la malaltia; només
com a exemple citarem la cura de uva que preconitza per la nefritis clorurèmica,
les dispèpsies, la litiasi, gota, hemorroides, obesitat i per a diverses dermatosis.
Finalment hi ha unes taules d’aliments amb la seva composició de proteïnes (les
cita com albuminòides), greixos i hidrats de carboni i les seves calories per 100
grams. Aquest llistat és interessant perquè podem suposar que és un llistat
d’aliments comuns a l’època (anys 20) com ara la carn de cavall, despojos
(freixures), la cansalada i les salsitxes, peixos com anguiles i congre, llet de
vaca, cabra o burra, llegums com els fesols, fruita fresca (taronges, mandarines,
raïm i maduixes) o assecada, fruits secs com ametlles, cacauets, nous i avellanes.
En canvi no ens dóna la composició de l’oli i sí la del saïm. També es dóna la
composició de les olives.

Aquestes dades no es poden extrapolar ni generalitzar, però sí ens donen una
idea general de l’alimentació més habitual de l’època, amb certs productes
pràcticament desapareguts de l’alimentació actual. Una pregunta obligada és si
no cuinaven amb oli, i si aquest només estava a l’abast de les classes adinerades.

El quadern núm. 3, dedicat a Pediatria –Enfermedades de la infancia, con su
Clínica- és molt exhaustiu quant a higiene infantil (també es noten els postulats
de l’higienisme) i recomana, entre d’altres actuacions, el bany diari, vestits a
l’anglesa, els esports pronto y sin violencias, vacances, però detallant que els
nens dèbils han d’estiuejar a 300-400 metres d’alçada, els anèmics, a 600-1000
metres i els artrítics i reumàtics, a nivell del mar. Dóna les pautes evolutives
segons l’edat i les proves de psicomotricitat adients per comprovar el seu nor-
mal desenvolupament. Respecte a l’alimentació fa la distinció entre la lactància
materna que és la razón natural, moral y vital i la lactància artificial. Dóna
les normes i les qualitats que ha de tenir una alletadora mercenària. Quant la
lactància artificial, fa distincions entre la llet de vaca, de cabra i de somera, i la
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compara amb la materna, i ja destaca la importància de la seva Purificación,
advertint que en bullir-la es perden part de les vitamines per la qual cosa a partir
del segon mes s’haurà de donar taronja. Entre les malalties de la infància es fa
especial menció de les malalties digestives i alteracions de l’alimentació.

Conclusions

Tot plegat fa que aquests apunts tinguin un especial valor per aproximar-nos als
coneixements que rebien els estudiants de medicina en els anys vint del passat
segle. També són una aproximació a la sistematització de les diverses
assignatures estudiades als quaderns (Fisiologia, Dermatologia, Pediatria,
Patologia i Higiene) i a la manera de com els estudiants –al menys, en Tomàs
Pujol- rebien i assolien aquests coneixements.  És de destacar que surten te-
mes molt novells –com la insulina- que probablement no eren incorporats enca-
ra als llibres de text a causa de les dificultats inherents a tota publicació d’aquesta
mena (lentitud en les revisions de text i publicació de noves edicions, economia,
etc.), així que els apunts eren molt més vius i, encara que sense aprofundir-ne,
ja es feien ressò dels últims avenços.

Hem vist que molts dels coneixements reflectits als quaderns eren de rabiosa
actualitat a l’època, fet que també demostra la posada al dia i l’interès dels
professors per les novetats científiques, que dintre del que els permetia el marc
curricular, les incorporaven a les seves ensenyances; quan no eren els propis
catedràtics els originadors de les novetats, i aquest és el cas, sens dubte, de
Trias Pujol, Pi i Sunyer i Nubiola, entre d’altres. Així s’explica també l’alta
consideració científica que assolí l’Hospital Clínic.
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Tomàs Pujol amb companys de carrera a l’Hospital Clínic, probablement

el curs 1923-1924. A sota, diversos dibuixos del sistema nerviós central.
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NOTES
1. Quan va néixer en Tomàs, el seu pare era metge titular d’El Perelló (Tarragona). El 1908 prengué
possessió de la plaça de metge de El Prat, on es va traslladar a viure amb la dona i els sis fills. Al
Prat va tenir una actuació destacada en la lluita antipalúdica. Vegeu Anton PUJOL: “Josep Pujol
Capsada (1869-1944). Biografia d’un metge i l’epidèmia de paludisme del Prat (1919-1924).
Gimbernat, 1995, XXII, pp. 174.
2. Arxiu Universitat de Barcelona: Expedient acadèmic. Vegeu també A. Pujol, ibid., p. 173.
Ramón y Cajal va obtenir la càtedra d’Histologia de la Facultat de Medicina de Barcelona el 1887.
3. El 6 de març de 1987 el president de la Generalitat, el Molt Honorable Jordi Pujol, acompanyat
de Josep Laporte, conseller de Sanitat, inaugurava el nou centre de salut de Sant Cosme, al Prat de
Llobregat, al que s’imposà el nom de Centre d’Assistència Primària Dr. Josep Pujol i Capsada,
en reconeixement dels seus mèrits tant professionals com humans. Delta, X, 99, març 1987, p. 31.
4. En un temps convuls del primer terç de segle, en Josep Pujol va ser alcalde del Prat de
Llobregat, primer per imperatiu legal durant la dictadura de Primo de Rivera. Després, al procla-
mar-se la República Catalana a Barcelona, al Prat es va constituir la “ Junta Revolucionària en
defensa de la República” i en Josep Pujol va ser nomenat president de la mateixa. El 15 d’abril va
ser elegit alcalde del Prat. En aquest ambient d’intensa activitat política vivia en Tomàs Pujol.
Vegeu Anton Pujol: “I Centenari del naixement del Dr. Tomàs Pujol Font”, a Revista Amposta,
octubre, 2005, núm. 713, pp. 18 i 19; vegeu a  Josep Ferret: “El Prat i el Dr. Josep Pujol i Capsada
(V). L’Etapa Republicana”, a DELTA, 1986, núm. 97.
5. Es llicencià en Medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1917. Exercí de metge a la
població de Navàs, a la comarca del Berguedà, i va morir fadrí a la citada població l’11 d’octubre
de 1918.
6. Documentació de l’arxiu familiar i testimoni oral del seu fill, en Miquel Pujol Avellana, farmacèutic
i actual propietari i director dels laboratoris LAPE. Vegeu també a José MARTÍ GÓMEZ:
Historia de una farmacia. Dins de Crónicas urbanas. La Vanguardia (suplement), 26.07.1987,
pp. 60-61.
7. El llançament dels autoinjectables Rapide es va veure afavorit per la compra que en va fer
l’exèrcit nord-americà, el qual comprà els anys 50 dos milions d’unitats. La companyia aèria
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BOAC també els incorporà a les seves farmacioles de vol, així com l’Armada espanyola (Testimoni
de Miquel Pujol Avellana) .
8. El partit es creà a la Conferència d’Esquerres celebrada els dies 17-19 de març de 1931. Un any
després, els dies 13 i 14 de febrer de 1932, se celebrava el I Congrés Nacional Ordinari d’Esquerres,
l’organització del qual va ser responsabilitat d’en Joan Lluís, com a advocat i com a secretari del
congrés. Vegeu a: Mª. D. IVERN i  SALVÀ: Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936).
Barcelona: Public. Abadia de Montserrat, vol. 1, pp. 71, 210 i 211; A. SALLÉS: “La vertebració
d’ERC: de la proclamació de la República al I Congrés Nacional (febrer, 1932)”, a Quan Catalunya
era d’Esquerra. Barcelona: Edicions 62, col. Llibres a l’Abast, 218, 1986, pp. 105-122.
Posteriorment, Joan Lluís fou nomenat governador civil de Tarragona.
9. íd., i notes manuscrites d’en Tomàs Pujol (documentació familiar).
10. En Bonaventura nasqué a Barcelona l’any 1821. Després d’estudiar al Colegio de Medicina y
Cirujía de Barcelona, el 15 de setembre de 1846 va sol·licitar el grau de batxiller en Medicina i
Cirurgia per la Universitat Literària de Barcelona.  Treballà a Reus i morí a Barcelona, el 1902.
Expedient acadèmic i documentació familiar.
11. Florenci Font, apotecari, destinat a  Sanitat, morí a la Batalla de l’Ebre. El seu cos descansa a
algun lloc ignot de la Serra de Pàndols.
12. Per primera vegada, el 1903, W. Einthoven (1860-1927) va enregistrar els dèbils corrents
elèctrics produits pel múscul cardíac i les va plasmar en un traçat gràfic –l’electrocardiograma-
amb el galvanòmetre de la seva invenció. El 1924 fou concedit el Premi Nobel de Medicina al
fisiòleg neerlandès. G.E.C., Barcelona, 1974, vol. 6, p. 517 i 490.
13. La insulina fou obtinguda per F. G. Banting (1891-1941), juntament amb C.H. Best , a
Toronto, l’any 1921. Banting rebé el Premi Nobel de medicina el 1923. G.E.C., Barcelona, 1971,
vol. 3, p. 146.
14. La insulina na no sortí al mercat fins l’octubre de 1923, després d’intensos treballs clínics
realitzats amb milers de pacients. Veure J.M. SÁNCHEZ RIPOLLÉS: Anotacions Mèdiques
(Història de la Medicina). Tarragona/Reus: Universitat Rovira i Virgili, 1995, p. 134.
15. Ricardo ASTORGA: Sociedad Española de Endocrinología, a Homenaje al médico del siglo
XX, España, Ed. Astra Zeneca,  2000, p. 63.
16. Jan Jansky (1873-1921), metge txecoslovac, que, juntament amb Moss, féu una de les
primeres classificacions dels grups sanguinis. Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas,
Barcelona, Salvat edit., 1984, pp. 512 i 614.
17 F. VALLÉS BELSUÉ; M. de FUENTES SAGAZ: Sociedad Española de Cardiología, a
Homenaje al médico ..., p. 50.
18. La seva teoria de la transmissió de l’impuls nerviós per contigüitat –la teoria de la neurona-
fou publicada a la seva gran obra Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados,
que es publicà en fascicles entre l’any 1899 i 1904. En una reedició en francès de 1911 fou molt
més ampliada. G.E.C., op. cit., tom 12, p. 328.
19. L’higienisme fou un corrent de pensament iniciat principalment a Anglaterra durant el segle
XIX  i dirigit especialment per metges que denunciaven la manca de salubritat i d’higiene a les
ciutats industrials. També van tenir gran influència les teories de von Pettenkofer (1818-1901)
des del seu càrrec de professor d’Higiene a la Universitat de Munic (veure SÁNCHEZ RIPOLLÉS,
op. cit. p. 89). Barcelona fou un centre pioner en aquest corrent. Així el 1892 es fundà l’Acadèmia
d’Higiene de Catalunya, i poc després, el 1906, organitzà el Primer Congrés d’Higiene de Catalunya,
i precisament fou el catedràtic Pi i Sunyer qui fou el president de la comissió executiva . El seu
òrgan d’expressió era el Boletín de la Academia de Higiene. Veure G.E.C., Barcelona, 1975, vol 1,
p. 70 i vol. 8, p. 427.
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Gimbernat, 2006 (**), 46, 239-242

PUBLICACIONS D’ALGUNS PROFESSORS DE L’HOSPITAL
CLÍNIC DE BARCELONA.

J. M. SÁNCHEZ RIPOLLÈS

Els historiadors de la medicina no podem deixar d’interessar-nos per tot el que
s’ha publicat durant un període tan transcendent com el que va dels inicis de
segle XX a mitjans del dit segle; una època propera a la nostra en el temps, però
llunyana pel que fa als conceptes mèdics. El propòsit d’aquesta comunicació és
resumir el més destacable d’algunes publicacions mèdiques de diferents pro-
fessors de l’Hospital Clínic de Barcelona escrites durant els primers anys del
seu funcionament.

El professor Nubiola, en un treball que sórtí a la revista Medicamenta (1946;
110: 162-163) titulat De la infortunada anexitis, tocà el tema de la annexitis
tuberculosa tòrpida. Ell sabia que aquesta forma de tuberculosi era llavors molt
freqüent, i que el metge i el cirurgià hi dedicaven poca atenció. Garriga i Roca
fou, segons ell, dels primers metges catalans que se la prengueren seriosament.
Segons Nubiola, els medicaments eren en aquesta malaltia recursos inútils;
d’altra banda, les aplicacions d’ona curta i certes hormones en comptes de
beneficiar empitjoraven la situació.

Per aquells anys, fou molt llegida l’obra Ginecologia del professor alemany R.
Th. von Jaschke; fou publicada per l’editorial “Miguel Servet” l’any 1941. En
les monografies d’aquesta editorial, s’hi van donar a conèixer a mitjans segle
XX títols de gran interès, com ara alguns llibres de Ramon Sarró, de Vicenç
Carulla, de Martorell Otzet, de J. de Moragas, entre d’altres. La traducció al
castellà de l’obra del professor alemany a què faig referència la féu Emili Gil
Vernet.

El Dr. August Pi i Sunyer va escriure l’any 1924 el pròleg del llibre Los círculos
viciosos en patología, que fou una obra destacada de Jamieson B. Hurry
(edit. mèdica Mariano Roig, de Premià de Mar; any 1925). Hi deia A. Pi i
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Sunyer que, de metges, sempre n’hi havia hagut i n’hi haurà de bons i de dolents.
Serà, segons Pi i Sunyer, bon metge aquell que vegi el món tal com és; per tant, ho
serà no el més savi, sinó el millor dotat del do de fer-se càrrec. En patologia, afegí,
pot succeir que mecanismes, com ara la immunitat adquirida, en comptes de ser
favorables es puguin tornar desfavorables i -per reacció circular- agreujar un
trastorn d’altra naturalesa. D’això, se’n deia un cercle viciós. Un altre exemple
seria el cas d’un diagnòstic equivocat; i cita una frase que l’autor del llibre anglès
plasmà damunt les seves pàgines: plus a medico quam a morbo periculi.

Com a suplement de la Revista de Información Terapéutica, l’any 1936 es
publicà un llibre de 306 pàgines, en què van participar 23 autors, la majoria
professors de Madrid. Entre els autors catalans, hi havia A. Pi i Sunyer, i també
Jaume Peyrí. El primer hi va participar amb un treball que es titulava Ehrlich y
la quimioterapia. No cal dir que lloà les virtuts del savi alemany, per al qual
sentia una gran admiració; havien passat ja aleshores 25 anys d’aquell dia me-
morable en què Ehrlich comunicà a l’Assemblea de Metges i Naturalistes Ale-
manys  l’efecte terapèutic del salvarsà sobre la sífilis. Defineix Ehrlich com
una de les grans figures de la Medicina. Des que era jove seguia aquest inves-
tigador amb entusiasme l’estudi de la capacitat que tenien de fixar-se
específicament en diferents teixits determinades molècules; aquest fou el fil
conductor que el menà al salvarsà. Per la seva part, el Dr. Peyrí, catedràtic de
dermatologia de l’Hospital Clínic, dedicà la seva contribució a exposar-hi el
ritme amb què s’havia d’aplicar el salvarsà.

El Dr. Eusebio Oliver era encara catedràtic de Patologia General a Barcelona
quan escrigué el pròleg de l’edició de 1927 del famós tractat de Lluís Noguer i
Molins Diagnóstico Médico. Patología Interna (Editorial Científico- Médica).
Aquest llibre l’he fullejat una bona estona. És la segona edició. Després se’n
publicarien moltes més. El primer capítol el dedica a les infeccions. Classificà
els microbis en: bacils (el primer l’antracis), vibrions, coccus, i protozous. A
continuació, en un altre apartat, parla dels virus. En el capítol de fisiopatologia
renal, citant Ludwig, hi afirma el Dr. Noguer que en el moment d’escriure
aquelles línies hom suposava que el glomèrul renal feia una funció de filtre. Un
en queda perplex. Feia més dos segles que Malpighi havia descobert l’estructu-
ra del glomèrul i encara la medicina no coneixia amb seguretat la seva funció.

Un altre llibre: Nuevos Estudios de la Mecánica del Sistema Nervioso. L’autor:
J. García Fraguas. S’edità a Barcelona, a la “Librería Científico- Literaria” de



241

Josep Agustí; no hi consta la data. El pròleg és de D. Santiago Ramón y Cajal.
Per ell sabem que l’autor era inspector provincial de Saragossa i que havia
escrit un altre llibre sobre els vicis i la rutina de l’ensenyament oficial. No
sabem si D. Santiago era encara catedràtic de la vella Facultat de Medicina de
Barcelona quan escrigué aquest pròleg en què se li escapà aquesta bonica
frase: No es indispensable la bella forma en los trabajos científicos, pero
siempre es conveniente para llegar antes al fondo. El llibre va dedicat al Dr.
J. M. Esquerdo, deixeble directe –així hi consta- de Pere Mata; i entre moltíssims
noms de cèlebres neuropatòlegs, citats per ordre alfabètic (ocupen més de
dues pàgines), al final surt referit el deixeble predilecte del Dr. Esquerdo, el Dr
Jaime Vera y López. Hi queda clarament assenyalat el paper polític del Dr.
Vera, amic personal de Pablo Iglesias. En conjunt, són 700 pàgines, il·legibles
avui dia.

L’any 1952 es començà a editar una col·lecció titulada Publicaciones de la
Cátedra y Escuela Profesional de Dermatología. El director d’aquesta es-
cola fou el Dr. Xavier Vilanova, que era també el catedràtic de dermatologia.
Com a secretari figura el Dr. Felip Dulanto, que n’era  professor adjunt (anys
més tard, després de passar uns anys a Tarragona, aconseguí la càtedra de
Granada i hi deixà una reconeguda escola de dermatologia). El Dr. Vilanova, al
pròleg, hi diu que feia 5 anys que havia arribat a Barcelona, procedent de la
universitat de València; en aquest primer número de la col·lecció va publicar
aquells articles propis i dels seus col·laboradors que ja s’havien editat a dife-
rents revistes estrangeres. El primer és una comunicació que Vilanova i Dulanto
van fer al Congrés Internacional de Lepra, el qual tingué lloc a la Havana el 3
de novembre de 1948. Fou, en conjunt, una càtedra aquesta que publicà molt.
Com a mostra: les “Actas Dermosifilográficas” de 1950, 1951 i 1952. L’última
part del primer número de la col·lecció dalt assenyalada fou destinada a expo-
sar els estatuts de l’Escola Professional, els quals aquell mateix any havien
estat aprovats pel ministre Ruiz Giménez. També s’hi fa referència explícita al
número de malalts visitats de 1947 a 1952; foren més de 15.000 els pacients de
primer dia. Hi ha també un capítol en què es mostren diferents fotografies de
les instal·lacions de l’escola; tot un document gràfic de gran valor històric. De
les publicacions del Dr. Vilanova, en cal destacar la del mes de setembre de
1951 a La Semaine des Hôpitaux de Paris; fou dedicada a la vasculitis nodu-
lar; entitat que ell separà encertadament de l’eritema indurat descrit en 1855
per Bazin, el qual era d’origen tuberculós.
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Manual Práctico de Medicina Interna. Aquí tenim una obra que tingué una
memorable continuïtat en l’obra de Farreras i de Rozman. L’edità A. von
Domarus, director del servei de medicina interna de l’hospital municipal de
Berlín. La tercera edició fou traduïda per P. Farreras, pare del nostre gran
internista. És de 1929, i fou publicada a Barcelona per Manuel Marín. En l’edi-
ció de 1923, Domarus va fer referència a les dificultats econòmiques que tra-
vessava Alemanya. Són 730 pàgines molt ben traduïdes.

Manual de Medicina Legal y Toxicología. Comentem la novena edició: dos
volums, publicats per Ch. Vibert a Espasa-Calpe, sense que hi consti la data. El
Dr. Vibert era un reputat professor de la Facultat de Medicina de París, suc-
cessor -no immediat- de Mateu Orfila. Aquesta edició fou traduïda per Manuel
Saforcada quan encara no era catedràtic d’aquesta matèria a Barcelona. Hi va
confegir també un pròleg per tal d’aclarir que havia intercalat algunes anotaci-
ons i addicions al text original a l’objecte d’adaptar-lo a la legislació espanyola,
i donà a conèixer també alguns treballs de medicina legal escrits pels deixebles
de Pere Mata. En una nota a peu de pàgina, el Dr. Saforcada exposa diferents
definicions de la seva especialitat: la d’Orfila, la de Ferrer i Garcés (aquest
lleidetà era llavors el catedràtic d’aquesta especialitat a Barcelona), i la de
Pere Mata, entre d’altres; hi va afegir que per al seu estimat amic i mestre, el
Dr. Valentí i Vivó, la medicina legal era una ciència antropològica, mèdica i
jurídica alhora. Al final del segon tom, el dedicat a la toxicologia, hi ha 60 pàgi-
nes d’addicions, escrites totes pel Dr. Saforcada. Algunes són informes mèdics
de diferents personalitats sanitàries de Madrid i Barcelona.

Amb això acabo aquesta breu exposició de diferents títols d’articles i obres
mèdiques relacionades d’una manera o altra amb diferents professors de la
nova Facultat de Medicina de Barcelona, quan aquesta institució feia poc temps
que impartia docència.
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L’AUDITORIA DE GUERRA DE L’ANY 1939 AL DR. PERE
TARRÉS I CLARET

Lluís GUERRERO i SALA
Joan PUJOL i ROS

En els darrers quatre anys hem viscut el despertar d’un gran interès sobre els
temes de la Guerra Civil espanyola de 1936 a 1939. Alguns aspectes relacionats
amb la guerra, com l’agressivitat sobre els vençuts durant la contesa i amb
posterioritat a aquesta, han estat sistemàticament ocults a l’opinió pública durant
el franquisme, la transició política posterior, i els primers anys de la transició sota
mandat del partit socialista primer, i part del corresponent al  partit popular, després.

Aquest interès s’ha materialitzat sota la bandera d’un moviment nomenat de
recuperació de la memòria històrica, una expressió inadequada que ha fet
fortuna en els mitjans de comunicació que n’han estat els millors propagandistes.
És inadequada perquè fa referència a fets que van succeir i que es volen recu-
perar de l’oblit, per la qual cosa és un acte de memòria, que en aquella frase
cronològicament imprecisa, tothom atribueix a l’època del conflicte fratricida.
Tanmateix, es descriuen fets que corresponen a la història contemporània del
país, motiu pel qual hauria de prevaler la metodologia històrica i caldria parlar,
simplement, de “recuperació de la història de la Guerra Civil i de la dictadura”.

Acabada la guerra, el bàndol guanyador va realitzar una depuració que es va
acarnissar en els republicans i, en alguns casos, en persones i institucions de
caràcter neutral.

La forma de dur a terme la depuració per part de la dictadura militar, durant els
primers anys, va ser les Auditories de Guerra, un mecanisme eufemísticament
jurídic que poques vegades acabava amb sentència absolutòria, i sovint la fi era
l’exili, la presó i els camps de treball, i, fins i tot, l’execució. Aquests darrers
anys ens han fornit d’una abundant historiografia  que ens dóna dissortats
exemples de totes aquestes i altres situacions.

Gimbernat, 2006 (**), 46, 243-250
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La documentació generada per tots aquests judicis sumaríssims ha estat amagada
des de la guerra i la postguerra, i zelosament custodiada per l’exèrcit espanyol.

Aquest ressorgiment del republicanisme i dels ideals d’esquerres en general, ha
fet que es comencessin a desclassificar documents, i mentre uns airejaven ben
lícitament la propietat dels que s’han anomenat Papers de Salamanca, altres
instàncies com l’Arxiu Nacional de Catalunya iniciessin la consulta i la indexació
de les Auditories de Guerra custodiades als baixos del Govern Militar de
Barcelona, ubicat en el Portal de la Pau, per a major paradoxa.

L’amistat amb un dels arxivers de l’Arxiu Nacional, el Sr. Marc Torras i Serra,
ens va permetre saber que n’hi havia moltes, i que una d’elles era contra el
metge manresà Pere Tarrés i Claret (Manresa, 30-5-1905–Barcelona, 31-8-
1950),1 recentment beatificat pel traspassat Joan Pau II.

La petició adreçada per nosaltres des de la Delegació Comarcal del Bages del
Col·legi de Metges a l’“Auditor Presidente del Tribunal Militar Territorial
Tercero” per a consultar l’expedient de Pere Tarrés, es va resoldre
favorablement, i va ser a les nostres mans el mes de març de 2005, “Any del
Dr. Pere Tarrés” del COMB.

Vàrem fotografiar el document i procedir a l’estudi d’aquesta Auditoria de
Guerra de la 4ª Regió Militar, amb el sumaríssim d’urgència número 411 instruït
contra Pere Tarrés i Claret, detingut i acusat en data 13 de febrer de 1939,
“Tercer Año Triumfal”, per “auxilio a la rebelión”. Aquest document cons-
ta de 35 pàgines.

Tant el jutge instructor, l’“Oficial 3º del Cuerpo Jurídico Militar, Don Mario
Felip Abadal”, com el secretari, “Don José Valls Comí”, tenien cognoms
catalans, la qual cosa deixa clar que Catalunya havia participat, i encara ho
feia, de l’enfrontament entre les dues Espanyes. La instrucció la fa el “Juzga-
do Instructor del Consejo Permanente nº 7”, que es fa càrrec del detingut.

En el document de la “Comisión, núm. 1.640”, es fa la filiació de Pere Tarrés
i Claret: “hijo de Francisco y Carmen, de 33 años, de profesión médico,
con vecindad en Barcelona en la calle Salmerón, 93-2º-1ª, con naturale-
za de Manresa (Barcelona), de la quinta de 1926, recluta de Manresa, de
estado soltero, con empleo en el ejército enemigo de teniente médico de la
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24ª división, 133ª brigada, 529º batallón, de incorporación forzosa, pre-
sentado sin armas, se encuentra en la oficina y presenta dos garantías”.
Al peu del full, manuscrit a llapis, hi diu “libertad provisional”.

En el full de la “Comisión Clasificadora de Prisioneros y Presentados” hi
diu, entre altres coses, “que durante este tiempo no intervino en activida-
des políticas ni sociales”, també que “estuvo en los frentes del Pirineo,
Segre y Ebro”, i que “se presentó en Barcelona con fecha 6-2-1939”. Li
formen causa basant-se en “el apartado C de la Orden general de 11 de
marzo de 1937 y demás disposiciones”, document que signa com a president
José Iglesias i dos vocals, un dels quals actua de secretari.

Un document del Bisbat de Barcelona estès per “José María Torrent Lloveras,
Vicario General de la Diócesis de Barcelona”, certifica en data 2 de febrer
1939, que “D. Pedro Tarrés Claret , de profesión médico es uno de los
mejores elementos dirigentes de la Acción Católica en nuestra Diócesis
adherido al resurgimiento liberador de España”.

S’adjunta un full en el qual el barceloní Ildefons Solà Jané, membre de FET i
JONS amb carnet núm. 4.098, declara en data 2 de febrer de 1939 que Pere
Tarrés “es persona de muy buena conducta y moralidad y completamente
adicta al glorioso movimiento Nacional, constándome que durante el tiempo
en que gozaba de una cierta libertad, trabajó sin descanso para el triun-
fo de nuestra santa Causa. El interesado fué objeto, por su condición de
católico, desde los primeros momentos, de constante persecución por parte
de las Patrullas de Control hasta que fué movilizado forzosamente...”.  Al
peu del full, avala aquest testimoni el “Jefe del Servicio Nacional de Seguri-
dad”.

Tot seguit, l’abril de 1939, el jutge instructor de la causa Mario Felip Abadal,
nomena secretari a Josep Valls Gomà i dicta una providència reclamant les
compareixences i declaracions de l’encausat i dels testimonis, reclamant els
antecedents al “Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Seguridad y al Jefe
de Investigación de Falange”.

S’adjunta un informe de 24 de febrer de 1939 de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS, de l’agent J. Martínez del districte 4º, que basant-se en les
declaracions preses per ell a “José Casals Ros ingeniero y Pedro Nonell
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portero”, que diuen de Pere Tarrés “que dicho individuo era persona afec-
ta al glorioso Movimiento Nacional, y que todas sus manifestaciones eran
favorables al regimen Nacional, que estuvo perseguido por los rojos por
ser visepresidente de un colegio Religioso, y que fué Teniente Medico por
haber llamado su quinta”.

Una declaració d’Ildefons Sola Jané de 16 de febrer de 1939 descriu l’activitat
de Pere Tarrés: “mientras las circunstancias se lo permitieron contribuyó
con entusiasmo al Socorro Blanco, hasta el 28 de Mayo de 1938, en que
fué movilizado forzoso como Médico, por el ejército marxista... Ha sido
tenazmente perseguido por la F.A.I. y Patrullas de Control por su condi-
ción de católico y miembro destacado de la Federación de Jóvenes Cris-
tianos”.

En un document de 4 de març del mateix any, de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS, Delegació 184, Jefatura Provincial de Barcelona, Manuel
Bravo Montero, Jefe de Investigación, descriu les conclusions de les declaracions
de “José Canal, ingeniero, y Pedro Nonell, portero”, en favor de Pere Tarrés,
afegint “...pero no obstante sirvió a los rojos como Teniente Médico”, i
eleva aquest escrit al Jutge Militar del Jutjat número 7.

Segueix l’escrit de data 30 de març de 1939, de “D. Andrés Oriol Llauró,
Licenciado en Medicina y Cirugía, Domiciliado en esta Ciudad...Carnet
de F.E.T. y de las J.O.N.S. nº 3.324, que presta actualmente sus servicios
en esta Delegación Provincial de Sanidad, declara que conoce a D. Pe-
dro Tarrés Claret de mucho antes del Glorioso Movimiento Nacional, por
persona derechista, de orden y completamente identificada con el mis-
mo”.

També s’inclou la declaració de l’impressor de Barcelona Francisco Forés Font,
de data 12 d’abril de 1939. Aquest impressor vivia en el mateix carrer que Pere
Tarrés, i diu d’ell: “que era el médico del encartado... y destacado propa-
gandista católico. Le considera de una adhesión total a nuestro Movi-
miento... fué sumamente perseguido no solamente él, que estuvo escondi-
do durante muchos meses, sino también su familia, entre la cual cuenta
con dos hermanas monjas. Al ser llamada su quinta como médico y a fin
de dar término a tanta persecución, se presentó y fué nombrado por su
calidad de médico Teniente... se dedicaba intensamente al socorro blan-



247

co, en favor de familias perseguidas y sacerdotes... persona totalmente
adicta a la Causa de España, por lo que responde personalmente de su
actuación de antes y después del Alzamiento”.

A continuació, l’expedient inclou amb data 12 d’abril de 1939 la declaració del
propi Pere Tarrés: “Preguntado sobre su actuación política antes del Mo-
vimiento Nacional, dijo: Que militó unicamente en las filas de Acción
Católica, en la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña. Pregunta-
do sobre su actuación durante el Movimiento Nacional, dijo: Que por
haber sido Vice-Presidente General de la FJC, anterio referida, y Presi-
dente de la Diócesis de Barcelona, fué muy perseguido, habiendo perma-
necido escondido trece meses, durante ocho meses después estuvo ha-
ciendo trabajos en pro del Socorro Blanco, especialmente para sacerdo-
tes escondidos, familias que tenían también algun miembro asesinado,
etc. A las órdenes del Vicario General del Obispado de Barcelona, Dr.
Torrents. El dia 27 de Mayo recibió orden escrita del Ministerio de Defen-
sa nacional, comunicándole que tenía que incorporarse forzosamente,
por su calidad de médico, reemplazo de 1926, efectuándolo y se le nom-
bró médico de batallón y se le confirió el grado de Teniente, hasta el dia
4 de Enero en que huyó, con una ambulancia y siete u ocho sanitarios
hacia Barcelona, presentándose ante las Autoridades Nacionales”. Posa
com a testimonis d’aquests fets a Francisco Forés, César Sancho i J. Olivé.

Trobem tot seguit la declaració de data 12 d’abril de César Sancho, aragonés
resident a Barcelona, on diu que va portar queviures a Pere Tarrés mentre va
estar amagat per haver estat membre d’Acció Catòlica, i que el van perseguir,
arribant a registrar les patrulles roges la casa on estava ocult. Diu també que,
mentre era metge militar “se dedicaba al socorro blanco, prestando asis-
tencia facultativa a personas de derechas que estaban escondidas”. Afegí
que “haría por él lo que fuera necesario pues es una bellísima persona”.

El mateix dia es produeix la declaració de l’estudiant de medicina, natural de
Torregrossa i resident a Barcelona, Josep Olivella Capell (abans citat com J.
Olivé), que afirma que va compartir l’activitat en el front amb Pere Tarrés, del
qual no és amic ni enemic, i diu “es una persona eminentemente derechista
hasta el punto de que no ocultando su catolicidad era apodado ‘El Cató-
lico’. Se reunían con él los que eran Blancos, para cambiar impresiones
sobre los acontecimientos, ayudando en lo posible a la causa Nacional,
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llevando a la retaguardia soldados pseudo-enfermos, haciendo manifes-
taciones pesimistas sobre la derrota roja, haciendo cundir con su derro-
tismo más aún si cabe, el pánico entre las huestes marxistas. Ultimamente
el encartado, con el deponente y otros sanitarios, desertaron de las filas
rojas con una ambulancia presentándose con la misma a las Fuerzas Na-
cionales en Barcelona”.

Arribat a aquest punt de l’expedient de l’Auditoria de Guerra, trobem dues
pàgines sota l’epígraf  “Auto Resumen”, un resum de la instrucció de data 12
d’abril de 1939. En ell es diu que en el sumaríssim d’urgència contra Pere
Tarrés se li imputa l’haver assolit el grau de Tinent en l’exèrcit enemic. Es
resumeixen totes les diligències i les informacions que se’n deriven de les
investigacions, de les compareixences de testimonis i els avals, basant-se en
l’article quart del Decret de 1 de novembre de 1936 en relació amb el primer de
27 de gener de 1937, tanca el procediment sense conclore el seu processament.
Ho signa el “Sr. D. Mario Felip Abadal, Oficial Honorario del Cuerpo
Jurídico Militar, Juez Instructor número 7”, ho eleva al President del Consell
de Guerra Permanent, i dicta una diligència pel seu compliment immediat.

El full següent és un Acord de 15 d’abril de 1939. Luis de Vicente, president del
“Consejo de Guerra Permanente”, determina que Tarrés no ha incorregut
en cap responsabilitat exigible per via judicial, per la qual cosa en nom d’aquest
ens proposa el sobreseïment a l’Il·lustríssim Sr. Auditor de Guerra, estimant
que l’encausat ha de quedar en llibertat permanent.

Finalment, el mateix dia 15, l’Auditor de Guerra acorda el sobreseïment provi-
sional de la causa contra Pere Tarrés i Claret, substanciant-lo en el concepte de
l’incís primer de l’article 538 del Codi de Justícia Militar, i tornant l’expedient a
l’Instructor perquè dictamini la llibertat definitiva.

El 18 d’abril de 1939 el Jutge Instructor dicta una providència i una diligència
que sobreseeixen la causa i atorguen la llibertat definitiva a Pere Tarrés i Claret,
que es dóna per notificat estampant-hi al peu la seva signatura. Es posava fi a
un procediment iniciat el mes de febrer, que va durar dos mesos.

A la vista d’aquest expedient hom pot fer algunes reflexions. En primer lloc cal
tenir en compte l’aspror de l’època. El procés s’inicia un mes i mig abans
d’acabar-se la contesa, i s’acaba dues setmanes després del seu final, en ple
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fervor revengista i repressiu, quan els afusellaments formaven part de la vida
diària. En aquells sumaríssims les posicions ideològiques eren maximalistes i
radicals, motiu pel qual les declaracions emfasitzaven els conceptes.

Essent catòlic practicant i militant abrandat, Pere Tarrés no podia compartir la
mateixa ideologia que el bàndol que pregonava l’ateisme i l’anticlericalisme.
Decididament era partidari dels nacionals en aquest aspecte, i sens dubte, del
catolicisme del moment. Els seus diversos biògrafs no indiquen amb claretat
suficient quin era el seu pensament sobre la democràcia, els mateixos que creuen
que tenia un pensament catalanista moderat.

El llenguatge dur d’aquesta Auditoria de Guerra no fa concessions sobre cap
tipus d’ideologia que no fos l’adhesió total als principis “del glorioso Movi-
miento Nacional”.

L’Auditoria de Guerra, l’autèntic colofó del seu famós llibre El meu diari de
guerra,2 ens perfila les creences de Pere Tarrés, la seva condició de metge, i
qualitats com la bonhomia i l’activitat proïsmal que amb els anys el conduirien al
reconeixement de l’Església.

Des d’un punt de vista històric, aquesta és la descripció d’un document inèdit
sobre el metge de major projecció que ha tingut el Bages,3 una aproximació a la
nostra història contemporània, i la descoberta d’una nova font documental per
l’estudi dels metges represaliats pel franquisme: les auditories de guerra.

FONTS DOCUMENTALS
- ARXIU DEL GOVERN MILITAR DE BARCELONA. Tribunal Militar Territorial Tercer.
Auditories de Guerra. Expedient número 4.460.

- ARXIU HISTÒRIC DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT ‘SIMEÓ SELGA I UBACH’. Expedient

Pere Tarrés. Documentació diversa

NOTES
1. MARTÍNEZ PADRÓN, G. El Dr. Tarrés. Madrid, 1993. Ediciones Palabra, S.A., sèrie
Biografias. Pàgines 50 i 258.
2. TARRÉS i CLARET, Pere.  El meu diari de guerra. Barcelona, 1990. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, col·lecció Club de Butxaca/79.
3. AA.VV. “Homenatge a Pere Tarrés”. Barcelona, 1983. Publicacions de l’Abadia de Montserrat,

col·lecció L’Espiga. Pàgina 97.
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Portada de l’expedient número 4.460, corresponent a l’Auditoria de Guerra

de l’any 1939, al Dr. Pere Tarrés i Claret.
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Gimbernat, 2006 (**), 46, 251-258

L’EXILI  MÈDIC CATALÀ A  FRANÇA (1939 – 1949) I LES SEVES
INICIATIVES

Ferran SABATÉ i CASELLAS. Institut Català de la Salut, Sabadell.

Introducció
Al final de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), es produí la sortida d’un
gran nombre d’exiliats polítics (1), entre els quals, bastants professionals de
la medicina.

El primer lloc de destinació fou la veïna França. Amb l’esclat de la segona Gran
Guerra Mundial, molts d’aquests professionals sanitaris refugiats a França, mar-
xaren cap a altre països d’Europa i Amèrica (2). Però alguns restaren a França
durant l’ocupació alemanya, treballant en centres públics (hospitals, universi-
tats), o s’uniren a la resistència. La seva meritòria activitat en aquelles difícils
circumstàncies, és encara poc estudiada i coneguda.

Si bé han aparegut últimament alguns treballs (3), no disposem – a hores d’ara-
d’una nòmina completa de tots els metges exiliats, ni de la seva trajectòria vital
i professional. Això es degut a la dispersió i mobilitat pròpia d’aquelles cir-
cumstàncies.

I./ El nucli de Tolosa del Llenguadoc
Les bones relacions científiques i humanes establertes prèviament entre la
medicina catalana i l’occitana , junt a raons geogràfiques i polítiques, explicari-
en la vitalitat d’aquest nucli. La publicació de la revista “La Medicina Catala-
na” amb el subtítol de “Portanveu de l’Occitània mèdica”,  les reunions periò-
diques entre l’Institut de Fisiologia i la Facultat de Tolosa (4), o els contactes
clínics entre la Facultat de Montpeller  i Barcelona, foren bastant intensos a les
dècades dels anys 20 i 30.

“Tenim constància que ja a cavall del 1939-1940, a Tolosa hi havia un
grup de metges catalans poc o molt coordinats” (5).
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 Pel que fa als primers anys de l’exili, la Revista de Catalunya, editada alesho-
res a París, ens aporta algunes dades sobre l’actuació dels metges exiliats, tant
en el camp assistencial com en el de la producció científica: “Els metges,  que
en el grup tolosenc, aplegats entorn de l’il·lustre doctor J.M. Bellido, constituei-
xen un nucli brillant, han treballat tot aquest temps en les seves especialitats.
Avui, els noms dels doctors Bofill, Grinyó, Benages, D’Harcourt, Isern, Oriol i
Anguera, Folch i Pi, Solanes, són ja coneguts i estimats en els medis professio-
nals de la ciutat”(6).

Presentem un recull d’articles de tema sanitari publicats a la premsa catalana
d’exili feta a França en aquest període:

A. Oriol Anguera i A.Folch Pi, “Una troballa d’abast inconegut a l’ori-
na”, Revista de Catalunya, n. 94, desembre 1939.
J.Aiguader Miro, “Els metges en el Renaixement”, Revista de Catalunya,
nº95,gener 1940, p.105-106.
Daniel Recasens, “L’estat sanitari dels exiliats als camps de concentra-
ció <a França> “, El Poble Català (Paris), n. 6, 1 de desembre 1939.
J.M.Bellido, “L’Escola de Medicina de Barcelona i la descoberta de la
circulació de la sang”, Revista de Catalunya, n. 98, abril 1940, p.440-
441.
J.Roig, “Mides biomètriques dels alumnes del “Colegio Madrid” compa-
rades amb les dels nens d’Espanya i altres països”, Revista de Catalunya,
n. 99-101, 1943, p. 137-147.

Cal senyalar que, entre el maig de 1940 i l’agost del 1944, la premsa catalana
d’exili estigué prohibida a França.

S.Perramon, “L’home en els camps de concentració <nazis> », Qua-
derns (Perpinyà), n. 6, juny 1945.
J.Dencàs, « La Medicina i la guerra », Quaderns, n. 14, març 1946.
J.Elias, “Els catalans i la Medicina”, Quaderns, n. 14, març1946.
J.Viñas, “Contribution à la connaissance de l’avitaminose C chez
l’homme”, (Prix Pouras 1942 de l’Academie de Medicine de Paris) Pa-
ris, Maloine, 1946.
J.Solanes, “El clima de discòrdia a l’exili: notes per a una psicologia de
l’exiliat”, Quaderns, n. 4, abril 1945.
J.Solanes, “Els remeis de l’exili: notes per a una psicologia de l’exiliat”,
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Quaderns, n. 10, octubre 1945.
J.Solanes, “Captivitat i exili: notes per a una psicologia de l’exiliat”, Qua-
derns, n. 13, febrer 1946.
J.Solanes, “La psiquiatria i la guerra”, Quaderns, n. 15, abril-maig 1946.

1I/  L’Agrupació de metges catalans pro renovació de la Medicina
Amb l’alliberament de França el 1944, al qual els catalans van aportar-hi molts
esforços, els exiliats del 1939 van veure la possibilitat, amb la victòria aliada,
que es capgirés la situació a l’interior d’Espanya, i la possibilitat d’enderrocar la
dictadura. Aquestes il·lusions, frustrades, van fer que, mentre progressava l’alli-
berament, els professionals sanitaris s’apleguessin per planejar les bases del
futur de la sanitat a Catalunya en llibertat.

“L’Agrupació de metges catalans pro renovació de la medicina” sorgí el 1944,
ran d’una proposta del Dr. Tosquelles al Prof. Bellido.  Calia informar-se dels
projectes de medicina social que estaven sorgint a l’Europa de la postguerra i
estudiar-ne la seva aplicació a Catalunya.

La primera reunió preparatòria de la “Conferència de metges catalans refugi-
ats a França”, tingué lloc el 16 i 17 de desembre del 1944 a Montpeller, amb la
presència d’una dotzena de companys i l’adhesió d’altres que no pogueren
desplaçar-se per diferents raons. En aquesta trobada es presentà un informe
del Pla Beveridge de la Gran Bretanya, pel Dr. Nicolau Battestini, i un informe
del Pla Debré de França, pel Dr. Jesús Bellido.

Es crearen tres ponències o grups de treball, per estudiar i fer propostes con-
cretes a  l’Assemblea, formades per:

1. Ensenyament mèdic: Drs. J.M.Bellido, J.Trias Pujol i Nicolau Battestini
2. Medicina familiar: Drs. J. Mestre i Puig, E. Mias i R. Sucre
3. Medicina social: Drs. F. Tosquellas, C. Llambies, J. Sauret i J.Marti Faced

En paral·lel als treballs de les ponències, altres membres de l’Agrupació publi-
caren propostes:

Jaume Sauret, “L’organització de la medicina social a Catalunya. Les
Assistentes Socials”. Endavant, n. 4, maig 1945.
Francesc Tosquelles. “ Les assegurances socials i la medicina”. Qua-
derns, n. 6, juny 1945.
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Francesc Tosquelles. “Els límits de l’estructura liberal de la medicina”.
Quaderns, n. 11, novembre-decembre 1945.
Jesus M. Bellido. “La Universitat Autònoma de Barcelona i el règim
franquista”. Quaderns, n. 9, setembre 1945.
Francesc Tosquelles i Jaume Sauret. “Invalidesa i treball, A propòsit dels
mutilats de guerra”. Endavant, n. 9, octubre 1945.

El dia 16 de febrer del 1945 es realitzà a Tolosa una reunió de caràcter informa-
tiu.

La primera Assemblea General de “l’Agrupació de Metges catalans pro reno-
vació de la medicina “, tingué lloc a Tolosa de Llenguadoc els dies 21 i 22 d’abril
del 1945. En aquesta reunió es presentaren, discutiren i aprovaren les conclusi-
ons de les tres ponències creades a Montpeller (6). També fou nomenat un
Consell Directiu format per: President  J.M.Bellido, Secretari  V. Viladric,  Tre-
sorer J.Marti Faced,  Vocals J.Mestre i J.Torrúbia

Per optimitzar el seu funcionament, l’Agrupació es dotà d’una organització
territorial en xarxa, amb delegats a:

Montpeller: J. Sastre Torruella, amb Lluis Córdoba,  Primitiu Petit, Daniel
Recasens, Nicolau Battestini, Humbert Torres.
Perpinyà: Laureà Dalmau Pla, amb S. Farras, J. Pages, F. Bosch Sitjas,
D. Querol Borrell.
París: F.Serra Puig, amb Sever Perramon, Pau Agusti, G. Estapé, Joan
Paulis, S. Colomer, Josepa Bastard.
Lozère (centre França): Francesc Tosquelles, amb J. Sauret, J. Solanes,
Codormi, Vilanova Bruch, D.Llambias.
Tolosa: Pere Grau, amb J.M.Bellido, A. Boya, J. Torrúbia, V. Viladric, J.
Marti Faced.

El nombre d’inscrits arribà fins a 49 segons la llista de Crexell.

L’onze d’agost del 1945 hi hagué una reunió del Consell Directiu a Tolosa, que
fixa la segona  Assemblea General de l’Agrupació, per al mes de maig del
1946, a Perpinyà.  Per causes desconegudes, no arribà a celebrar-se. Al pano-
rama polític europeu, no era prioritat l’eliminació de la dictadura franquista, i el
retorn de les institucions democràtiques a Espanya.
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III/  Dictamen sobre Sanitat
En aquest context d’esperança de retorn a Catalunya, el desembre del 1944 es
creà el “Consell Assessor de la Presidència de la Generalitat”, que fou consti-
tuït formalment a Montpeller el gener del 1945, presidit per A. Rovira i Virgili.

Dins la Ponència de Governació, encarregada a Claudi Ametlla, es creà una
comissió de sanitat, per elaborar un informe sobre aquesta àrea de govern.

Aquesta comissió estava formada per tres vocals: Dr. Josep Mestre i Puig, que
era diputat al Parlament de Catalunya, el Dr.Laureà Dalmau i Plà i el Sr.Ramon
Noguer i Comet, advocat i funcionari .

El “Dictamen sobre Sanitat” (7 ), entregat a Perpinyà el 17 de maig del 1945,
recull i desenvolupa les propostes elaborades per l’Agrupació.

IV/  Els metges de guerrillers i l’hospital Varsòvia
El final de la Guerra d’Espanya i de la invasió alemanya de França, posaren en
marxa una resistència armada de petits grups militaritzats, coneguts com a
guerrillers o maquis, que des de la frontera franco-espanyola, feien incursions i
accions puntuals de caràcter militar al sud dels Pirineus.

Per atendre les necessitats sanitàries d’aquests combatents, a la reraguarda
del sud de França, s’organitzà una xarxa de facultatius, disposats a corre el risc
d’assistir a aquests pacients de forma voluntària i altruista.

Disposem d’una llista, procedent del fons Bellido, amb 22 noms i adreces, sen-
se data . Hi consten: J. Torrubia, P. Grau, J. M. Momeñe, T. Vallano, J. Bosch,
L. Rovira, F. Serra, D. Diaz, M. Gomez, J. Bastard, Bermúdez, I. Querol, Mo-
lina, Fernandez Gomara, M. Anabitarte, F. Bermejo, M. Gabarain, Martin
Velásquez, Sabas Martin, J. Barberà J. Joher, V. Viladric. En altres llistes i
consten també: J. Paulis i J. Viñes Espi.

A la tardor de 1944, amb la retirada de les tropes alemanyes de França, i l’ar-
ribada dels sobrevivents espanyols dels camps de concentració nazis alliberats,
es veié la necessitat de disposar  d’un hospital base, per atendre aquesta allau
humana.
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L’Estat Major de l’“Agrupación de Guerrilleros” de les FFI espanyoles, crea-
ren un hospital en un casalot abandonat del carrer Varsòvia , a Tolosa del
Llenguadoc.

El director i organitzador fou el Dr. Josep Torrúbia. L’equipament fou donat
pels serveis de sanitat militar francesos, i una part de la medicació provenia del
material arrabassat  pels guerrillers a la poderosa Wermarcht (8).

Al final de la guerra l’hospital, que era un centre militar, va passar a l’esfera
civil. A partir d’aquest moment, els ajuts pel seu funcionament provingueren de
l’exterior : el “Joint anti-fascist Commitee” de Nova York, la “Societé des amis
de l’Espagne Démocratique” de Praga, el “Comite de Ayuda a los republicanos
españoles en Francia” presidit per Picasso, etc.

Aquest hospital prestà un immillorable servei als refugiats espanyols, fins a
l’octubre del 1950, en que el Ministeri de l’Interior francès va dictar l’ordre de
dissolució de “l’Amicale des anciens FFI et résistants espagnols”.

Cal mencionar els metges que hi van prestar els seus serveis: Drs. V.Viladric,
F.Bosch, J.Bonifaci, F.Bermejo, J.Vinyes, Pau Adell, Francesc Mena, Didac
Ruiz, Martin Bellado, i la Dra. Maruja Gómez.

V./  L’entitat “ Cultura Catalana” de Paris
Aquesta entitat apareix al final de la guerra europea, quan París torna a recu-
perar el protagonisme polític i cultural. La seu social era a l’Hotel des “Sociétés
Savantes”, a la rue Danton n. 8. És un intent de donar continuïtat i normalitat a
la vida cultural catalana, en aquell exili francès que es creia curt i transitori.

Dins els papers Bellido (9) hi ha una llista d’inscrits a la Secció de Ciències,
amb data 31 de gener del 1937. Hi consten 45 professionals, 18 dels quals son
sanitaris (el 40%): trobem 1 dentista, 2 apotecaris i 15 metges. Respecte al lloc
de residència: 9 estaven domiciliats a París, i els altres 9 per tot França.

En la línia de preparació del retorn a casa, en els mesos d’abril a juny del 1946,
s’organitzà un cicle de conferències sobre Medicina Social, amb el programa
següent (10):

Sever Perramon: Els cecs a Catalunya.
Francesc Barri: La inspecció mèdica i mèdico-dental escolar.
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Joan Aguasca: Els serveis d’assistència social.
Josep Solanes: Higiene mental de l’exiliat.
Pau Cirera: La penicil·lina i els nous medicaments antibiòtics.
J.M. Bellido: La biologia catalana al segle XX: realitats i esdevenidors.
Francesc Tosquelles: La Medicina davant l’home actual.

Conclusions
El coneixement de la diàspora mèdica catalana al final de la guerra civil, pre-
senta moltes llacunes que cal esbrinar.

El grup de metges catalans refugiats a França, mantingué un compromís polític
i cultural molt notable.
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DR. JOSEP MARIA VILASECA SABATER: VIDA I OBRA.

Josep Maria VILASECA LLOBET

Notícia biogràfica

Josep Maria Vilaseca i Sabater1  nasqué a Calonge (Baix Empordà) el 8 de
desembre de 1905. Els pares, Jaume Vilaseca i Ponjoan, i Llúcia Sabater i Galí,
nats també a Calonge, tingueren quatre fills: Carme (1901), Lluïsa (1902), Josep
Maria i Martí (morí de nadó).
El seu oncle – avi (germà de l’àvia materna), Genís Ponjoan, era metge i des-
pertà en ell la vocació cap a l’estudi de la medicina.

Als 10 anys de matrimoni (1909) morí la mare, deixant tres fills petits, dels quals
tindria cura el pare amb l’ajut de Rosa, minyona com de família. Jaume Vilaseca,
home respectat a Calonge, moriria estimat de tothom l’any 1939, als 76 anys.

Josep Maria Vilaseca estudià el batxillerat com a alumne lliure a l’Institut de
Segona Ensenyança de Girona (1918 – 1924) i posteriorment cursà el prepara-
tori de Ciències.

Ingressà a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona el curs 1924
– 1925. Per tal de poder costejar la carrera, treballà els primers anys com a
dependent de farmàcia fins que fou escollit pel professor Pedro Pons per a
treballar a la seva consulta privada. Es distingí en assignatures clíniques i so-
bretot en patologia mèdica, guanyant el càrrec d’alumne intern no pensionat a
la Clínica Mèdica A el 1929, aleshores dirigida pel professor Agustí Pedro i
Pons. El nomenament fou expedit pel Rector de la Universitat de Barcelona el
2 de febrer d’aquell any. Es llicencià en medicina i cirurgia el juny de 1931
havent obtingut 10 excel.lents i 6 premis d’honor. El títol de llicenciat fou expe-
dit a Madrid el 6 de gener de 1932. Aconseguí el grau de llicenciat en medicina
i cirurgia amb la qualificació d’excel·lent, expedit el 21 de desembre de 1931 a
la Facultat de Medicina de Barcelona.

Gimbernat, 2006 (**), 46, 259-273
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Seguí la seva formació de postgrau a la Clínica Mèdica A, essent nomenat
professor ajudant de classes pràctiques amb destí a la Càtedra de Patologia
Mèdica, primer curs. El nomenament fou expedit el 20 d’octubre de 1932.
Ocupà el càrrec fins el 1936.

El Dr. Pedro Pons li confià la missió d’organitzar i dirigir un gabinet de radiolo-
gia i un arxiu de radiografies a fi de disposar de mitjans de radiodiagnòstic
adequats a la Clínica Mèdica A i a l’abast dels seus metges i alumnes. El nou
servei central de radiodiagnòstic dirigit per Vilaseca atenia pacients tant de la
Clínica Mèdica A com d’altres clíniques i de consultes externes de l’hospital. A
partir d’aquests pacients féu créixer l’arxiu de radiodiagnòstic, el qual li forní el
material per a elaborar els primers articles científics abans de 1936.

Acabada la guerra civil espanyola, Vilaseca es reincorporà a la Clínica Mèdica
A com a ajudant intern de Patologia Mèdica, i ensems dirigí el servei de radio-
diagnòstic. El nomenament d’ajudant intern de la Facultat de Medicina de
Barcelona pel curs 1939 – 1940 fou expedit l’11 de novembre de 1939.

Posteriorment fou nomenat Ajudant Honorari amb destí a la Càtedra de Pato-
logia Mèdica segon i tercer curs, expedit el juny de 1942.

El prof. Agustí Pedro Pons expedí dues certificacions a favor de Josep M.
Vilaseca Sabater:

- La primera l’any 1943 en referència a les seves activitats com a alum-
ne intern, com a director del departament de Röntgendiagnòstic de la
Clínica Mèdica A i com a professor ajudant de classes pràctiques, fent
menció especial a la labor realitzada en l’organització del servei de Raigs
X de la Clínica i en la creació d’un Arxiu de Radiologia Mèdica, que
qualifica d’exemplar, “prestando una valiosa aportación y
colaboración en las publicaciones y trabajos de investigación
röntgénica llevados a cabo por todos los médicos de la Clínica
Médica A”.

- La segona el 1945, com a professor ajudant de classes pràctiques du-
rant els cursos compresos entre 1932–1936 i entre 1939–1945.

El 1946 obtingué per oposició (i per unanimitat del tribunal) el títol de metge
radiòleg de l’Hospital Clínic i de la Facultat de Medicina de Barcelona, ocupant
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el càrrec de Cap del Departament Central de Radiodiagnòstic de l’Hospital
Clínic i de la Facultat de Medicina de Barcelona  que havia deixat vacant per
jubilació el Prof. C. Comas Llaberia (1874–1956). El nomenament fou expedit
pel director general d’Ensenyament Universitari a Madrid el 31 de desembre
de 1946.

El 1950 rebé el nomenament de professor ajudant de classes pràctiques de
Patologia Mèdica pel curs 1950–1951. El 1951 fou nomenat Professor Ajudant
de classes pràctiques de Terapèutica Física pel curs 1951–1952.

El mateix any 1951 es doctorà en medicina i cirurgia a la Universitat de Madrid
amb la tesi “Estudio radiológico de las pequeñas articulaciones en las
dismorfogénesis lumbosacras” amb la qualificació d’excel·lent. El títol fou ex-
pedit a Madrid el 15 d’octubre de1951. La radiologia de la columna vertebral
seria el capítol preferit de les seves tasques docents i científiques.

Anys més tard obtindria el títol d’especialista en Electroradiologia, el qual espe-
cifica que es troba en exercici actiu des de 1931. Fou certificat per la Sociedad
Española de Radiologia y Electrologia Médicas y de Medicina Nuclear, expedit
a Madrid el 24 de juliol de 1968.

Però tornant a la seva activitat docent, el 1954 col·laborà com a professor a l’
“Obra de Perfeccionamiento Médico de España”, acreditat per ofici expedit
per la Direcció General de l’esmentada “Obra de Perfeccionamiento Médico
de España” el 17 de maig de 1954. Consejo General de los Colegios Oficiales
de Médicos. Curs nº 3: “Radiologia de las espondilitis infecciosas: diagnóstico
diferencial de la tífica, melitocócica y tuberculosa”.

Respecte la seva tasca com a director del departament central de Radiodiag-
nòstic, Vilaseca millorà al màxim els mitjans disponibles i es dedicà a tasques
docents i científiques durant més de 30 anys. Des del 1946 fins a la seva jubila-
ció  dirigí sessions pràctiques i de radiodiagnòstic (diàries o en dies convinguts)
que acreditarien el departament de Radiologia de l’Hospital Clínic com a pri-
mera escola de Radiodiagnòstic d’Espanya.

A més de seminaris, Vilaseca organitzà gairebé anualment cursos monogràfics
de Radiodiagnòstic de diverses malalties i especialitats.
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Vilaseca fou convidat a participar en cursos monogràfics d’altres centres i
especialitats una trentena de vegades (reumatologia, patologia digestiva, respi-
ratòria, neurològica, endocrinològica...) en diversos indrets d’Espanya.

Malgrat que els esdeveniments polítics (guerres civil espanyola i mundial) li
impediren assistir a activitats de formació a l’estranger, s’ocupà permanentment
de la seva pròpia formació autodidacta i d’afavorir la publicació d’obres cien-
tífiques sobre radiologia. El seu llibre de referència era “Röntgen – Diagnóstico”
de Schinz i col·laboradors en la seva primera versió espanyola de 1932. En
posteriors edicions publicades per Salvat Editores en realitzà la revisió científi-
ca (1053, 1956 i 1971).

Traduí “Elements de semiologie radiologique” (Ed. Ateneo, Barcelona 1961) i
participà en les 5 edicions de l’obra “Patología y Clínica Médicas” del prof.
Agustí Pedro i Pons (concretament al volum 3 “Enfermedades del Aparato
Locomotor”, en col·laboració amb el Dr. P. Barceló).

Com a autor únic o en col·laboració publicà prop d’un centenar de treballs en
revistes mèdiques, espanyoles o estrangeres.

Participà en més de 30 congressos d’arreu del món, sovint com a ponent oficial
o delegat de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas (SE-
REM), de la qual fou fundador i impulsor des del 1946.

Recapitulant els càrrecs directius i honorífics ocupats durant la seva vida, per
ordre cronològic són:

- Secretari de la Societat de Radiologia i Electrologia de Catalunya. Per
elecció el 31 de maig de 1935.
- Soci fundador de la Sociedad Española de Radiologia y Electrologia
Médicas. Títol expedit a Madrid l’1 de gener de 1946.
- Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Reumatologia
per elecció el 14 de gener de 1948.
- Soci numerari de la Sociedad Española de Reumatologia, títol expedit a
Madrid el gener de 1949.
- Soci d’Honor de la Societat Mèdica Portuguesa de Radiologia. Títol
expedit a Lisboa el 30 d’abril de 1951.
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- Vicepresident de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Radi-
ologia y Electrologia Médicas. Nomenament per la Dirección General
de Sanidad a Madrid el 17 de desembre de 1951.
- Vocal de la Comissió de Metges Radiòlegs Espanyols pel Congrés In-
ternacional de Radiologia celebrat a Copenhaguen el 1953.
- Soci corresponent de la Societat Radiològica Panamenya. Diploma ex-
pedit a Panamà el 15 d’octubre de 1953.
- President de l’Associació de Radiologia de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de Balears, escollit el 21 de novembre de 1955.
- Delegat Regional de la Sociedad Española de Radiologia y Electrologia
Médicas a la Regió Catalana el 7 de desembre de 1955.
- Vicepresident primer de la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Radiologia y Electrologia Médicas y de Medicina Nuclear (SEREM).
Escollit a Madrid el 20 de març de 1957.
- President de la Sociedad Española de Radiologia y Electrologia Médicas
y de Medicina Nuclear (SEREM) el 1958.
- Membre del Comitè Internacional dels “Annales de Radiologie.
Radiologie Clinique. Radiobiologie”. 1960.
- President d’Honor de la Sociedad Española de Radiologia y Electrolo-
gia Médicas y de Medicina Nuclear (SEREM). Titol expedit a Madrid el
28 de març de 1961.
- President de la Comissió Organitzadora del V Congrés Nacional de
Radiòlegs Espanyols celebrat a Barcelona el 12 de desembre de 1961
- Secretari de Redacció de la revista Acta Iberica Radiológica –
Cancerológica (Madrid 1961).
- Cap de redacció de la Revista Española de Reumatología des de la
seva fundació.
- Vicepresident del Comitè Executiu del VII Congrés d’Electroradiòlegs
de Cultura Llatina i I Congrés de l’Associació Europea de Radiologia,
celebrat a Barcelona el 2 d’abril de 1967.
- Vicepresident primer de la Junta de Govern de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i de Balears. Nomenament per la Junta Consul-
tiva el 8 de novembre de 1968.

Altres distincions:

- Medalla d’Or de la SEREM el 1967 per la seva participació en l’orga-
nització del VII Congrés d’Electrorradiòlegs de Cultura Llatina i I Con-
grés de l’Associació Europea de Radiologia celebrat a Barcelona.
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- Medalla d’Or de la SEREM el 1973 per la seva contribució al Congrés
Internacional de Radiologia Mèdica celebrat a Madrid l’octubre d’aquell
mateix any

El 16 de juny de 1974 ingressà a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona
ocupant la vacant del prof. Vicenç Carulla Riera, pronunciant un discurs sobre
“Importancia de la Radiología en el diagnóstico y terapéutica de los tumores del
hueso”, que va ser respost per l’acadèmic numerari Dr. Pere Piulachs i Oliva.

El novembre de 1975 la SEREM organitzà a Madrid els “Seminarios Vilaseca
Sabater”. A la sessió inaugural es féu memòria de la figura i obra d’aquest
primer mestre del radiodiagnòstic a Espanya.

Un cop jubilat de l’Hospital Clínic continuà atenent la seva consulta privada,
que compartia des del 1935 amb l’amic Dr. Joan Parés Vilahur (traspassat el
1986) i posteriorment amb els deixebles Drs. Genís Font Ponjoan (traspassat el
1987) i Joan Barceló Matas. Treballava al despatx matí i tarda diàriament,
descansant els caps de setmana i vacances d’estiu que passava a Calonge, la
seva vila natal, on era estimat de tothom.

El 1978 l’Ajuntament de Calonge nomenà el Dr. Vilaseca “Fill Predilecte de
Calonge en atenció a les seves qualitats personals i mèrits professionals” i posà
el seu nom a un carrer de la vila. Els actes d’homenatge se celebraren el 8 de
desembre amb motiu de l’aniversari del seu naixement.

El 30 d’octubre de 1980, en el marc del XX Congrés Nacional de la Societat
Espanyola de Radiologia Mèdica celebrat a València, la SEREM li concedeix la
“Medalla d’Or de la Societat de Radiologia Mèdica” en reconeixement als seus
mèrits professionals.

El maig del 1994 se li encarregà que preparés la sessió inaugural de la Reial
Acadèmia de Medicina de Barcelona de l’any següent. Durant el mes d’agost,
aprofitant les vacances d’estiu a Calonge, redactà el seu discurs sobre “El
primer centenari del descobriment dels Raigs X. Història de la radiologia diag-
nòstica al nostre país. “diagnòstic per la imatge”.

El 20 de desembre, ja complerts el 89 anys, anà al seu despatx com de costum,
però interrompé el treball a la tarda per una indisposició. Al dia següent empit-
jorà i morí al migdia. Era el 21 de desembre de1994.
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El discurs inaugural de la Reial Acadèmia de Medicina (que havia modificat el
nom “de Barcelona” per “de Catalunya”) del curs 1995 fou llegit pel seu gen-
dre, Dr. Adolf Pou Serradell. El vicepresident Dr. Jordi Gras, excusant l’assis-
tència del president Dr. Josep Laporte per malaltia, tingué unes paraules de
simpatia i de condol pels familiars del Dr. Josep Maria Vilaseca Sabater.

Obra escrita

Articles i comunicacions2 :
- (en col.laboració) Investigaciones sobre la hepatolienografia mediante
los preparados de Thorio / Thorotrast. Revista Medica de Barcelona.
Gener 1932. (Anales de la Clínica Médica A, 1932, Tomo 1 p. 353).
- Mediciones cardioaorticas sobre teleradiografias en oblicua – anterior
izquierda a 45 grados. Medicina latina. 1933. (Anales de la Clínica Médica
A, 1933, Tomo 1 p. 386).
- (en col.laboració) Síndorme cardiaco y anémico en las hernias
diafragmáticas del estómago. Medicina Latina 1933. (Anales de la Clíni-
ca Médica A, 1933, Tomo 1 p. 401).
- (en col.laboració) La anemia en las hernias diafragmáticas. Anales de
la Clínica Médica A, 1934, Tomo II p. 312.
- (en col.laboració) Irregularidades de la cúpula diafragmática en los
asmáticos – Diafragma en escalera. Anales de la Clínica Médica A,
1934, Tomo II p. 395. Publicat també a Medicina Física el juliol de 1935.
- (en col.laboració) Colecistografia oral por el método de Sandström.
Anales de la Clínica Médica A, 1934, Tomo II p. 402.
- (en col.laboració) Imágenes cisurales en los cardíacos. Anales de la
Clínica Médica A, 1934, Tomo II p. 418.
- (en col.laboració) El cuadro cardiovascular de la aerocolia. Anales de
la Clínica Médica A, 1935, Tomo II p. 459.
- Periostitis proliferante tóxica. Medicina Clínica, desembre 1943, p. 400
- Estudio de la fisiopatología de las pequeñas articulaciones – de las
articulaciones vertebrales interapofisarias. Radiología y clínica. Medici-
na Clínica, febrer 1944, p.92.
- Espondilitis melitocócicas. Medicina Clínica. Setembre 1944, p. 184.
- (en col.laboració) Osteolisis de la columna vertebral por aneurismas de
aorta. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. Gener 1945, p.13.
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- (en col.laboració) Espondilitis tífica. Revista Española de Reumatismo
y Enfermedades Osteoarticulares. Abril 1945, p. 84 (extret d’una comu-
nicació a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears el
14 de desembre de 1943).
- (en col.laboració) Diagnóstico precoz de la espondiloartritis
anquilopoyética – Alteraciones radiológicas de las articulaciones
sacroilíacas.  Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. Octubre 1945. Tom I p. 245.
- (en col.laboració) Anatomo – radiología de la espondiloartritis
anquilopoyética. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. Octubre 1945. Tom I p. 258.
- (en col.laboració) El dolor cèrvico – braquial i les articulacions
uncovertebrals. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. 1946. Tom I p. 385.
- (en col.laboració) Osteopatia dinámica del metatarso. Fracturas de
marcha. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. Juliol 1946. Tom I p. 429.
- (en col.laboració) Radiología del disco intervertebral. Imágenes normales
y patológicas. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. 1946; 1(2): 538 – 560.
- (en col.laboració) La mielografía en el diagnóstico de las hernias discales
posteriores. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. 1946; 1(2): 591 – 603.
- (en col.laboració) Radiología de la poliartritis crónica progresiva. Re-
vista Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1947;
2(4): 283 – 298.
- Pericolitis izquierda consecuente a un flemón perirenal. Revista
Radiológica – Cancerológica. 1947. Volum II p. 115.
- (en col.laboració) Terapéutica física en la poliartritis crónica progresiva.
Revista Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares.
1948; 2(5): 333 – 345.
- (en col.laboració) Estudio roentgénico de las artrosis. Revista Española
de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1948; 2(8): 590 – 605
- (en col.laboració) Fisioterapia de la artropatía deformante. Revista
Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1948; 2(8):
623 – 632.
- (en col.laboració) Los angiomas vertebrales. Revista Española de
Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1949; 3(1): 7 – 19.
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- (en col.laboració) El llamado síndrome de Milkman – Looser. Tres
casos personales. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. 1949; 3(2): 53 – 61.
- (en col.laboració) Estudio radiológico de los reumatismos vertebrales
de base degenerativa. (Espondilosis deformante. Espondiloartrosis). Re-
vista Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1949;
3(4): 256 – 283.
- (en col.laboració)  El pie doloroso y su relación con la variación del
esqueleto pédico, las afecciones de los sesamoideos y las osteocondritis
pédicas. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. 1950; 3(8): 496 – 512.
- (en col.laboració) La osteopatía dinámica del metatarso en la práctica
civil. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares.
1950; 3(8): 539 – 557.
- (en col.laboració) Resultados de la exploración roentgenológica esquelética
en 24 leucémicos personalmente observados. Revista Española de
Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1951; 4(1): 1 – 9.
- (en col.laboració) Sobre los desprendimientos epifisarios vertebrales.
Estudio de 24 casos. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. 1951; 4(1): 10 – 20.
- (en col.laboració) Radiología de las alteraciones osteoarticulares en la
hemofilia. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. 1951; 4(3): 152 – 165.
- (en col.laboració) Miositis osificante progresiva. Revisión en ocasión
de un caso. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. 1952; 4(5): 269 – 282.
- (en col.laboració) Espondilolistesis y pseudoespondilolistesis.
Contribución a su estudio radiológico. Revista Española de Reumatismo
y Enfermedades Osteoarticulares. 1952; 4(5): 293 – 317.
- (en col.laboració) Valoración radiológica de la retrolistesis. Revista Española
de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1952; 4(6): 347 – 366.
- (en col.laboració) La ciática por hernia discal, su diagnóstico mielográfico
por una substancia de contraste hidrosoluble. Revista Española de
Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1952; 4(6): 367 – 376.
- (en col.laboració) Anatomía radiológica de la cadera. Revista Española
de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1952; 4(7): 431 – 441.
- (en col.laboració) Diagnóstico radiográfico de la coxartria: importancia
del análisis de los signos radiográficos. Revista Española de Reumatismo
y Enfermedades Osteoarticulares. 1952; 4(7): 470 – 479.
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- (en col.laboració) Consideraciones sobre el llamado “fenómeno del vacío
intradiscal”. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. 1953; 5(2): 72 – 80 (Sobre una comunicació a l’Aca-
dèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears el 18 de juliol de
1951.) Publicat també a Acta Ibérica Radiológica Cancerológica. Abril
1953. Tom II p. 163.
- (en col.laboració) Neartrosis interespinosa (Enfermedad de Baastrup).
Revista Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares.
1953; 5(3): 101 – 112. (Publicat també a Acta Ibérica Radiológica
Cancerológica. Juliol 1953. Tom II p. 257).
- La técnica de aproximación (radiografía de contacto) aplicada al estu-
dio de las articulaciones interapofisarias y paravertebrales. Revista
Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1953; 5(3):
113 – 118. (Publicat també a Acta Ibérica Radiológica Cancerológica.
1953. Tom III p. 55.
- (en col.laboració) Valoración clínica y operatoria de la mielografía con
contraste hidrosoluble, en el diagnóstico de la ciática por hernia discal.
Revista Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares.
1953; 5(4): 260 – 261.
- (en col.laboració) Osteoesclerosis diafisaria múltiple hereditaria tipo
Camurati – Engelmann con síndrome de leontiasis ósea. Revista Española
de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1954; 5(6): 354 – 362
-(en col.laboració) Sobre los “apéndices apofisarios vertebrales” o
“apófisis articulares accesorias”. Revista Española de Reumatismo y
Enfermedades Osteoarticulares. 1954; 5(7):426 – 442.
- Técnica exploratoria y radiología normal de la rodilla. Revista Española
de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1954; 5(8): 507 – 514.
- Características radiológicas de la gonartria. Revista Española de
Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1954; 5(8): 556 – 561.
- Cuerno del astrágalo / exóstosis yuxtacapital. Revista Española de
Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1955; 6(1): 9 – 14 (Acta
Ibérica Radiológica – Cancerológica. Desembre 1954. Vol. III nº 12).
- (en col.laboració) Caracteres peculiares de la anatomía y biomecánica
de la región cervical. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. Octubre 1956. Tom VI p. 519 – 526.
- (en col.laboració) La intervención de la osteocondrosis en la génesis de
los cuadros de origen cervical. Revista Española de Reumatismo y
Enfermedades Osteoarticulares. 1956; 7(1): 42 – 55.
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- (en col.laboració) Técnica e interpretación de la mielografia hidrosolu-
ble. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares.
1956; 7(1): 197 – 198.
- Técnicas radiológicas para la exploración del raquis cervical. Revista
Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. Octubre
1956. Tom VI p. 542.
- Anatomia radiológica de la columna cervical. Revista Española de
Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. Octubre 1956. Tom VI
p. 649.
- Malformaciones de la columna cervical. Revista Española de
Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. Octubre 1956. Tom VI
p. 649.
- (en col.laboració) Semiologia radiológica del hombro. Revista Española
de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1957; 7(4): 386 – 392.
- (en col.laboració) El foramen arquale. Una anomalía frecuente en la
región cérvicooccipital. Revista Española de Reumatismo y
Enfermedades Osteoarticulares. 1956; 7(5): 485 – 489.
- (en col.laboració) Fragmentación malacia del escafoides tarsiano del
adulto. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. Gener 1958. Tom VII p. 485.
- (en col.laboració) Espongiosclerosis difusa del esqueleto. Revista
Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1958; 7(6):
597 – 599.
- (en col.laboració) Osteopatía estriada de los huesos. Revista Española
de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1958; 7(7): 687 – 691.
- (en col.laboració) Osteopatias esclerosantes. Revista Española de
Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1958. Suplement tom 7 “II
Jornadas Reumatológicas Españolas. Madrid, mayo 1958”.  pp. 159 – 161.
- (en col.laboració) Osteopoikitia. Anales de Medicina en la Academia
de Ciencias Médicas. Juliol 1959. Vol. XLV p. 265.
- (en col.laboració) Anatomia radiológica del raquis lumbosacro. Revista
Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1959; 8(4):
252 – 278.
- Cuadros dolorosos en relación con transtornos estatico – dinámicos de
la región lumbar y lumbosacra. Revista Española de Reumatismo y
Enfermedades Osteoarticulares. 1959; 8(4): 290 – 302
- Procesos degenerativos del disco intervertebral. Revista Española de
Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1959; 8(4): 303 – 319.
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- (en col.laboració) Articulaciones interapofisarias y dolor lumbar y
lumbosacro. Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares. 1959; 8(4): 355 – 368.
- Consideraciones sobre las esclerosis óseas esenciales. Boletín de la
Sociedad Española de Radiologia y Electrologia y de Medicina Nuclear.
Madrid, desembre – gener 1959, nº 22 p. 29.
- (en col.laboració) Halistéresis vertebral. Revista Española de
Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1960; 8(6): 441 – 461
- Simposium sobre la gota. Academia de Ciencias Médicas de Cataluña
y Baleares, 28 febrer 1961.
- (en col.laboració) Aspectos radiológicos de la osteosis paratiroidea.
Annales de Radiologie. Paris. 1961. Vol. IV p. 699 (Anales de Medicina
de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares. Juliol 1961.
Vol. XLVII p. 380.
- Características radiológicas de malignidad en los tumores óseos. Anales
de Medicina de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares.
1962. Vol. II p. 81.
- (en col.laboració) Radiologia de la osteoporosis. Revista Española de
Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1963; 10(4): 312 – 329
- Posibilidades de exploración radiológica cervical en sus modalidades
morfológica y funcional. Anales de Medicina de la Academia de Ciencias
Médicas de Cataluña y Baleares. 1963. Vol. II nº 4.
- (en col.laboració) Manifestaciones radiológicas pulmonares en las
leucemias . Juliol – Agost 1964. Radiologica nº 39 .
- (en col.laboració) Exploración radiológica o anatomorradiológica. Re-
vista Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. 1968;
8(12 suppl): 159 –161. Suplemento VII Congreso Español de
Reumatología 23 – 26 mayo 1968 Sevilla. Symposium sobre “La región
cervical”. Comunicació.

Llibres:
- col.laboració en l’Atlas de Radiología Clínica. Dr. Amell Sans. 1931 – 1934.
Tom I: Radiologia del aparato respiratorio intratorácico. Prologat per A.
Pedro Pons i precedit d’ “Elementos de técnica radiodiagnóstica” escrits
per J. M Vilaseca Sabater.
- (en col.laboració amb P. Barceló) Patología de las pequeñas
articulaciones intervertebrales. Salvat Editores 1946. 1a edició. 131 pàgs.
(Segona edició corregida i ampliada 1958).
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- Patologia y Clinica Médicas. Prof. A. Pedro Pons. Tom III 2a part:
Enfermedades del Aparato Locomotor. (En col.laboració amb el Dr. P.
Barceló). 5 edicions.
- Diagnóstico clínico y radiológico de los síndromes abdominales agudos.
L. Mucchi, A. Pellegrini. Traduït de l’italià per Josep M. Vilaseca Saba-
ter. Barcelona, Editorial Científico – Médica, 1952. 693 pàgs.
- Revisió de la versió espanyola de l’obra “Tratado de
Roentgendiagnóstico” de H. R. Schinz, Baensch, Hiedl i Uehlinger. 4a
edició 1953, 5a edició 1956, 6a edició 1971.
- Traducció de la segona edició anglesa de “Radioterapia Clínica” de
Ernst Albert Pohle, en col.laboració amb J. Parés Vilahur. Barcelona.
Ed. Salvat 1955. 923 pàgines.
- Revisió de la 2a edició original de “Diagnóstico Radiológico en
ginecología: histerosalpingografía, fisiología y patología de la radiografía
por contraste en ginecología. Madrid, Ed. Alhambra 1958, 375 pàgines.
- Capítol “Radiologia de la columna vertebral” de l’obra “Diagnóstico
neuroradiológico”. Dr. Solé Llenas – Wackenheim. Editorial Toray 1967.
- Traducció i revisió de l’obra “Elementos de Semiologia Radiológica”
del Cercle d’Études et de Recherches Radiologiques. Tom I. 1969.
Editorial Ateneo, 1a edició en espanyol.

Comentari a l’obra escrita

Les publicacions de Vilaseca Sabater destaquen per la seva claredat i el seu
mètode. S’aprecia una voluntat de correlacionar les imatges radiològiques amb
l’anatomia (normal i patològica) i la clínica.

Veiem que la majoria dels seus articles inclouen la majoria dels següents apar-
tats en referència a una patologia concreta: etiologia, patogènia, antecedents
històrics, anatomia, anatomia patològica, clínica, casos clínics personals, estudi
radiològic, descripcions de la radiologia, projeccions radiològiques, diagnòstic
diferencial, tractament, pronòstic.

Quant a la iconografia, la major part dels articles s’acompanyen de fotografies
de radiografies del seu arxiu. A vegades es correlacionen amb fotografies de
peces d’anatomia patològica, o bé amb dibuixos il·lustratiu.

Afegeixen claredat a les seves publicacions els quadres resum i els esquemes.
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Finalment, és prova del seu rigor científic les referències a altres autors i la
bibliografia. Malgrat les referències, podem afirmar que les seves publicacions
són obres “d’autor”, fruit del seu estudi personal.

En algun article s’hi adjunta un resum en francès i en anglès.

En referència al nombre d’articles publicats, cal dir que probablement és l’au-
tor amb més articles publicats a la Revista Española de Reumatismo y
Enfermedades Osteoarticulares.

Quant a la seva temàtica preferida, com ja he indicat anteriorment, fou la co-
lumna vertebral. A continuació, quant a nombre de publicacions, la radiologia de
les extremitats. La patologia reumàtica predomina clarament (per sobre, per
exemple, de la infecciosa; és destacable que pràcticament no s’ocupà en les
seves publicacions de la radiologia toràcica ni de la patologia pleuro-pulmonar).

L’obra escrita de Vilaseca Sabater és, doncs, el fruit d’un esforç divulgatiu i
d’una vida de treball apassionat en la clínica radiològica.

BIBLIOGRAFIA

Bases de dades consultades a través d’Internet:
- PubMed
- Biblioteca Nacional de España. Catálogo

Corbella J, Sèculi J. Nomina Academicorum 1770 – 1995. Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya. PPU.

Importancia de la radiologia en el diagnóstico y terapéutica de los tumores
primarios del hueso. Discurso leído por el Académico Electo Dr. D. José M.
Vilaseca Sabater el día 16 de junio de 1974 en el acto de su recepción. Discurso
de contestación del Académico Numerario Dr. D. Pedro Piulachs Oliva. Real
Academia de Medicina de Barcelona. Barcelona 1974.

Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Volum 10 nº 1.
Gener – Abril 1995.
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Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. “In Memoriam” Josep
Mª Vilaseca i Sabater 1905 – 1994.

Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, expedient de l’acadè-
mic Dr. Josep M. Vilaseca i Sabater, els següents documents inèdits:

- curriculum vitae del Dr. D. Jose Maria Vilaseca Sabater. Mecanogra-
fiat, en castellà, 25 pàgines. Sense signar. Sense data.
- “in memoriam” Josep Mª Vilaseca i Sabater. Mecanografiat, en català,
8 pàgines, signat per Santiago Vidal Sivilla. Sense data.
- curriculum vitae Dr. Josep Mª Vilaseca Sabater. Mecanografiat, en
català, 3 pàgines. Sense signar. Sense data.
- curriculum vitae Sr. Dr. Jose Mª Vilaseca Sabater. Mecanografiat, en
castellà, 3 pàgines. Sense signar. Sense data.
- Entrevista al Dr. Josep M. Vilaseca Sabater, en castellà. Palamós, 21
de febrer de 1976. 6 pàgines (probable transcripció d’un article de diari).
Sense signar.
- Discurs realitzat pel Dr. Josep M. Vilaseca Sabater amb motiu de l’ho-
menatge que li tributà la vila de Calonge el 8 de desembre de 1978. En
català. 4 pàgines.
- “Calongins a les Amèriques”. Discurs preparat pel Dr. Josep M. Vilaseca
Sabater explicant l’estada a Cuba dels seus avantpassats i altres calon-
gins. En català. 7 pàgines. Sense data.

Revista Española de Reumatismo y Enfermedades Osteoarticulares. Exem-
plars conservats a la Biblioteca de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona, des del tom 2 fins el tom 11.

NOTES
1. Malgrat la coincidència de noms, no m’uneix cap relació de parentiu ni vaig
arribar a conèixer mai el Dr. Josep M. Vilaseca Sabater. Agraeixo al Dr. Manuel
M. Escudé Aixelà que m’introduís a l’obra d’aquest il·lustre radiòleg, i al Dr.
Adolf Pou Serradell la informació que m’ha proporcionat sobre el seu sogre.

2. Els articles de la Revista Española de Reumatismo y Enfermedades
Osteoarticulares referenciats segons les normes de Vancouver han estat con-
sultats personalment per mi mateix. També he consultat els suplements indi-
cats. La resta d’articles inclosos en el llistat procedeixen d’altres referències.
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El Seminari Pere Mata, de les Unitats de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia i d’Història de la Medicina
de la Universitat de Barcelona  fou creat en ocasió del centenari de la mort de Pere Mata i Fontanet (Reus,
1811 - Madrid, 1877), que fou professor de Medicina Legal, com a eina per facilitar la publicació de llibres
i la difusió de l’activitat científica.

RELACIÓ DE PUBLICACIONS DEL SEMINARI PERE MATA

1.- DOMÈNECH, Edelmira: «La Frenología. Análisis histórico de una doctrina psicológica organicista». 1977.
216 pp.

2.- CAMPS i SURROCA, Manuel; CAMPS i CLEMENTE, Manuel: «Santuaris lleidatans amb tradició
mèdica». Lleida, 1981. 158 pp.

3.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint: «Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. I.
A-E». 1981. 194 pp. (Coedició amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).

4.- III Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Programa. Lleida, 4-6 de juny de 1981. 32 pp. (Coedició amb
Col.legi Oficial de Metges de Lleida).

5.- Actes del III Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Lleida 1981. vol. I. 1981. 346 pp.

6.- HUGUET i RÀMIA, Emilio: «Determinación del cadmio y plomo en las aguas de consumo». 1981. 90 pp.

7.- MARTÍ AMENGUAL, Gabriel: «El suicidio consumado en las Islas Baleares». 1981. 156 pp.

8.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint: «Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. II.
F-Q». 1982.  240 pp. (Coedició amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).

9.- CAMPS i CLEMENTE, Manuel; CAMPS i SURROCA, Manuel: «Aspectes sanitaris del l’arxiu de Sant Joan
de Lleida». Lleida, 1983. 424  pp.

10.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint: «Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. III.
R-Z i Addenda». 1983. 348 pp. (Coedició  amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).

11.- CORBELLA CORBELLA, Jacinto; CALBET CAMARASA, José M.: «El pensamiento sanitario y laboral
de dos médicos anarquistas del siglo XIX». 1984. 172 pp.

12.- I Congrés Català de Medicina del Treball. Programa. Barcelona, abril 1984. 36 pp.

13.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. I. 1984 *. 322 pp.

14.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. II. 1984 **. 346 pp.

15.- ARRÓ y TRIAY, Francisco de P.  «Estadística médica de la Compañía de Ferrocarriles de Tarragona a
Barcelona y Francia» Barcelona, 1892. Reedició facsímil. Edició i Estudi preliminar de J. Corbella. 1984. 162 pp.
(Coedició amb Societat Catalana de Seguretat i Medicina del treball i Ajuntament de Barcelona).

16.- CAMPS i SURROCA, Manuel; CAMPS i CLEMENTE, Manuel:  «La pesta de meitats del segle XVII a
Catalunya». Lleida, 1985. 424 pp.

17.- IV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Programa. Monestir de Poblet-Tarragona, 7-9 de juny de
1985. 36 pp.

18.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. III. 1985 *. 470 pp.



276

19.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. IV. 1985 **. 395 pp.

20.- ROBERT YARZÁBAL, Bartolomé: «Balance del siglo XIX. La Medicina». Edición y estudio preliminar:
J.M. Calbet; J. Corbella. 1985. 68 pp.

21.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. V. 1986 *. 412 pp.

22.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina  i de la Ciència. vol. VI. 1986 **. 382 pp.

23.- VIDAL, Domingo:  «Cirugía Forense». 1783. Reedició facsímil. Edició i estudi preliminar: J. Corbella. 1987.
XXIV + 96 pp.

24.- MONTAÑÀ i BUCHACA, Daniel: «Aspectes sanitaris dels Arxius de les parròquies del terme i vila de
Terrassa als segles XVI, XVII i XVIII». 1987. 188 pp.

25.- DOMÈNECH., Edelmira; CORBELLA, Jacint; PARELLADA, Dídac (eds.): «Bases históricas de la psiquia-
tría catalana moderna». 1987. 401 pp.

26.- VALLRIBERA i PUIG, Pere: «L’obra mèdica de dos cirurgians catalans del 1700. Anton de Borja i Carles
Pallejà». 1987. 130 pp.

27.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. VII. 1987 *. 320 pp.

28.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. VIII. 1987 **. 337 pp.

29.- FRAGOSO, Juan: «Tratado de las Declaraciones que han de hacer los cirujanos acerca de muchas enferme-
dades y muchas maneras de muertes que suceden». Reedició facsímil. Edición y estudio preliminar: J. Corbella.
1988. 71 pp.

30.- LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: «Don Martín Vallejo Lobón. El médico y el hombre». 1988. 250 pp.

31.- HUGUET RÀMIA, Emili; CARRACEDO ÁLVAREZ, Angel; GENÉ BADIA, Manuel: «Introducción a la
investigación biológica de la paternidad». 1988. 206 pp.

32.- HEXACLOROBENCENO. Primeras Jornadas Nacionales. Libro de Resúmenes. 1988. 30 pp.

33.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. IX. 1988 *. 378 pp.

34.- Jornades d’Història de la Medicina d’Olot. OLOT , 28 i  29 de març de 1987. 135 pp. (separata de Gimbernat
VIII).

35.- ORFILA núm 1. I Jornadas Anuales de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense. Alicante  3 y 4 de
abril  de 1987. Libro de Actas. 1989. 265 pp.

36.- ORFILA núm 2. II Jornadas Anuales de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense. Barcelona 8 y 9
de abril de 1988. Libro de Actas. 1989. 393 pp.

37.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. X. 1988 **. 330 pp.

38.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; VALLRIBERA i PUIG, Pere:  «Medicina i Societat a l’Espluga de
Francolí (segles XVIII i XIX)». Gimbernat vol. XI, 1989 *. 1990. 272 pp.

39.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. XII. 1989 **.

40.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. XIII. 1990 *. Actes VI Congrés
d’Història de la Medicina Catalana. Manresa 1990, vol. I. 311 pp.

41.- HEXACLOROBENCENO. Primeras Jornadas Nacionales. Barcelona 23 - 24 de mayo  de 1988. Libro de
Actas. 246 pp.



277

42.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. XIV. 1990 **. Actes VI
Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Manresa 1990. Vol II. 316  pp.

43.- XVI Jornadas Mediterráneas de Medicina del Trabajo. Alicante, 25-27 abril 1991. Programa. 26 pp.

44.- STUDIA RAMAZZINIANA MEDITERRANEA. 1991. vol. I. Actas XVI Jornadas Mediterráneas de Medicina
del Trabajo, Alicante 1991. 243 pp.

45.- DOMÈNECH, Edelmira: «Introducción a la Historia de la Psicopatología». 1991. 175  pp.

46.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. XV. 1991  *. Actes VI Congrés
d’Història de la Medicina Catalana. Manresa, 1990. vol. III. 320 pp.

47.- REMÓN GIL, Julio: «Aspectos sanitarios del Archivo de la Parroquia de Santa Ana de Buñuel (Navarra)»
1991. 218 pp.

48.- CORBELLA, Jacint; CALBET, Josep M.: «Bibliografia històrica de la sanitat catalana. vol. I (A-F)».
Gimbernat, XVI. 1991. **  340 pp.

49.- LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: «La Topografia médica de Vic de Antonio Millet (1798)». 1992. 102 pp.

50. PAU i ROIGÉ, Jordi: «Aspectes sanitaris dels arxius parroquials del Priorat (segles XVI-XVIII)». 1992.
144 pp.

51. MASSONS i ESPLUGAS, Josep M.: «Francesc Puig (1720-1797) i els cirurgians del seu temps». 1993.
172 pp.

52. CORBELLA, Jacint: «Les memòries manuscrites de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya». 1993.
120 pp.

53. PARELLADA, Dídac; DOMÈNECH, Edelmira; CORBELLA, Jacint:  «Lexicon Psiquiàtric arcaic i curiós».
1993. 268 pp.

54. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. XVII. 1992 *. 359 pp. Actes
VII Congrés Història de la Medicina Catalana. Tarragona, 1992. vol. I. 359 pp.

55. STUDIA RAMAZZINIANA MEDITERRANEA. 1992. vol 2. 246 pp.

56. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència.  XVIII, 1992 (**). Actes del VII
Congrés d’Història de la Medicina Catalana, Tarragona, 1992. vol. II. 260 pp.

57. STUDIA RAMAZZINIANA MEDITERRANEA. 1993. vol. 3.

58. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XIX, 1993 (*). Actes del VII Congrés
d’Història de la Medicina Catalana, Tarragona, 1992. vol. III. 303 pp.

59. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XX, 1993 (**). 285 pp.

60. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXI, 1994 (*). Actes del VIII
Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, 1994. vol. I. 315 pp.

61. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel:  «Sociología de las profesiones sanitarias en Mérida». 1994. 180 pp.

62. CALBET i CAMARASA, J. M.; ESCUDÉ i AIXELÀ, M.:  «Orígens del Col.legi Oficial de Metges de
Barcelona». 1994. 150 pp.

63. RIBAS i PONTÍ, Francesc: «Els goigs de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona». 1994. 90 pp.



278

64. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXII, 1994 (**). 267 pp.

65. CORBELLA, Jacint: «Antecedentes históricos de la Medicina Legal en España». 1995. 300 pp.

66. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXVII, 1995 (*). 278 pp.

67. DOMÈNECH, Edelmira (edit.): «Actualizaciones en Psicopatología Infantil (0-5 años)». 1995. 236 pp.

68. CORBELLA, Jacint; SÈCULI, Josep: «Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Nomina Academicorum.
1770-1995». 1995. 113 pp.

69. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXIV, 1995 (**). Jornada
commemorativa del XXV aniversari dels Congressos d’Història de la Medicina Catalana. 267 pp.

70. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXV, 1996 (*). IX Congrés
d’Història de la Medicina Catalana. Blanes, 1996. Actes. vol. I. 189 pp.

71. VALLRIBERA i PUIG, Pere: «El doctor Joan Baptista Parcet i Fàbrega, metge de Sant Genís de Vilassar».
1996. 99 pp.

72. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXVI, 1996 (**).IX Congrés
d’Història de la Medicina Catalana. Blanes, 1996. Actes. vol. II. 272 pp.

73. DOMÈNECH, Edelmira; CORBELLA, Jacint: «Aportacions a la Història de la Psicopatologia Infantil».
1997. 233 pp.

74. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXVII, 1997 (*). 242 pp.

75. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: «Los profesores del Real Colegio de Cirugía de Burgos 1799-1824». 1997.
104 pp.

76. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXVIII, 1997 (**). 261 pp

77. CALBET i CAMARASA, J. M.: «Legislación sanitaria marítima en Catalunya (1717-1752)». 1998. 88 pp.

78. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXIX, 1998 (*). -CORBELLA,
Jacint; CALBET CAMARASA, J.M.: «Bibliografia Històrica de la Sanitat Catalana». Vol. II (G-M). 301 pp.

79. ESCUDÉ, Manuel; FITÉ, María: «Hidroteràpia antiga a Catalunya. Els fons de la Facultat de Medicina de
Barcelona». 1998. 116 pp.

80. CORBELLA, Jacint: «Història de la Toxicologia». 1998. 288 pp.

81. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXX. 1998 (**). Actes Xè Congrés
d’Història de la Medicina Catalana. Lleida, octubre 1998. (Coedició,  Edicions Universitat de Lleida i Ajuntament
d’Alcarràs). 401 pp.

82. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXXI. 1999 (*). 300 pp.

83. VINGUT, Albert: «El ácido cianhídrico a través de la historia». 1999. 136 pp.

84. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXXII. 1999 (**).

85. ALONSO CARNERO, J. R.; AUSIN HERVELLA, J. L.: «Índex de la Revista Gimbernat. Volums 1 a 30
(1984-1998)». 2000. 128 pp.

86. VALLRIBERA i PUIG, Pere: «Les topografies mèdiques de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya».
2000. 146 pp.



279

87. CURTO i SOLER, Conrad; «Aspectes sanitaris dels arxius parroquials de San Feliu de Cabrera, Sant Genís
de Vilassar, Sant Joan de Vilassar i Santa Creu de Cabrils, en els segles XVI, XVII i XVIII.» 2000. 134 pp.

88.  XI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. 29 de  setembre a 1 d’octubre de  2000.  Programa. 25 pp.

89. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXXIII, 2000 (*)

90.   XXXV  Aniversari  de  l’Escola  Professional  de  Medicina  del  Treball.  Facultat   de   Medicina. Universitat
de Barcelona. 1965-2000. 34 pp.

91. AUSIN HERVELLA, Josep Lluís: «Antoni Pujadas, metge i polític del segle XIX». 2000. 198 pp.

92. CORBELLA, Jacint: «Esquemes de Toxicologia Industrial. I. Introducció. Metalls». 2000, 166 pp.

93. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXXIV, 2000 (**), 300 pp.

94. CALBET i CAMARASA, J. M.: «Notícia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears».
2001. 139 pp.

95. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXXV, 2001 (*), 252 pp.

96. MARI i BALCELLS, Victor; VALLRIBERA i PUIG, Pere: «El Prat de Llobregat de fa un segle, segons una
topografia mèdica». 2001

97. CORBELLA, Jacint: «Esquemes de Toxicologia Industrial  II. Hidrocarburs». 2001, 141 pp.

98. GIL PÉREZ, Juan Ignacio: “La obra de Cayetano Garviso (1807- post. 1871). Cirujano vasco-navarro liberal
en américa”. 2001, 201 pp.

99. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXXVI, 2001 (**).

100. CAMPS i CLEMENTE, Manuel: “Anàlisi dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la Baixa Edat
Mitjana”. Vol. I. 2001, 330  pp.

101. CAMPS i CLEMENTE, Manuel: “Anàlisi dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la Baixa Edat
Mitjana”. Vol. II. 2002, 276 pp.

102. RIERA, Carles: “Els germans Batlles Torres-Amat, metges moianesos”. 2002, 169 pp.

103. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXXVII, 2002 (*), 280 pp.

104. CORBELLA, Jacint: «Històries de verins i els seus estudiosos». 2002, 289 pp.

105. AUSIN i HERVELLA, Josep Lluís: “Hospitals provisionals a la Barcelona del segle XIX. Les crisis
sanitàries”. 2002, 158 pp.

106. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXXVIII, 2002 (**), 272 pp.

107. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXXIX, 2003 (*), 313 pp.

108. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: «Las topografias médicas burgalesas (1884-1917)”. 2003.

109. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XL, 2003 (**),  273 pp .

110. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XLI, 2004 (*),  429 pp. Actes XIIIè
Congrés d’Història de la Medicina Catalana de la Canonja (juny, 2004).

111. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XLII, 2004 (**).



280

112. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XLIII, 2005 (*). Actes de la Reunió
d’Història de la Medicina de Vic, 2005.

113. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XLIV, 2005 (**).

114. VILASECA LLOBET, Josep M.: «L’Hospital de la Santa Creu de Vic durant la guerra civil 1936-1939".
2006

115. MARÍ BALCELLS, Víctor j: «La  cirurgia catalana del segle XX», 2006.

116. Catàleg de l’exposició «Cent anys de medicina. La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona. 1906-2006».

117. Programa del XIVè Congrés d’Història de la Medicina Catalana, Barcelona juny 2006.

118. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XLV, 2006 (*). Actes XIVè Congrés
d’Història de la Medicina Catalana, Barcelona, juny, 2006, vol I.

119. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XLVI, 2006 (**). Actes XIVè
Congrés d’Història de la Medicina Catalana, Barcelona, juny, 2006, vol II.



281



282



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


