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NORMES PER A LA PUBLICACIÓ DE TREBALLS

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. Es valorarà positivament l’originalitat de les aportacions.

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 digital per les vies
més habituals: correu ordinari 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
(37.000 caràcters).

- Sempre que s’acompanyin taules, gràfiques o fotografies 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 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.

- Cal que tots els treballs s’acompanyin d’un resum de màxim sis línies (420 caràcters),
tant en català com en castellà i d’un llistat de paraules-clau, amb un màxim de cinc per
article, també en català i castellà.

Els treballs s’han d’enviar a l’adreça de la revista: REVISTA GIMBERNAT. Unitat de Medicina Legal i
Laboral i Toxicologia. Facultat de Medicina. Carrer de Casanova 143. 08036-Barcelona, o bé a
REVISTA GIMBERNAT. Carrer del Carme, 47. 08001-Barcelona. E-mail: secretaria@ramc.cat.
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EDITORIAL

CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ DE LA REVISTA

La revista Gimbernat va començar l’any 1984. Fins ara ha tingut una vida continuada i
fins a cert punt bastant regular. Des d’aleshores hi ha hagut canvis, però sempre de
manera suau, i presidint una visió relativament àmplia en l’acceptació dels treballs. Però
els canvis s’han de continuar produint, si més no com a llei de vida, els organismos vius,
i una revista ho és, no es poden esclerosar. Ara, quan estem prop dels vint-i-cinc anys de
vida de la publicació, i del número 50, estem davant d’un altre moment de canvi, que ve
propiciat per diversos fets, gairebé tots coincidents.

LA DIFUSIÓ i INDEXACIÓ

L’accés obert i la incorporació a bases de dades

1. Un, potser el més visible, és que el contingut de la  revista ha passat a ser de domini
públic. Ja ho era, perquè en molts dels llibres recents del Seminari Pere Mata (que edita
la revista) es diu clarament “El contingut d’aquesta obra és d’utilització i disposició
lliure. També està a disposició a la pàgina del Departament de la web de la Universitat de
Barcelona”. Darrerament aquesta política de “lliure disposició”, que ja havíem establert,
ha estat asumida per la nostra Universitat i pel propi govern de la Generalitat de Catalunya.

Així des del Consorci de Bibilioteques Universitàries de Catalunya (CBUB), s’ha impulsat
un organisme, el RACO (Revistes Catalanes d’Accés Obert), que impulsa i segueix
aquesta orientació. De fet significa posar les nostres aportacions culturals, petites o
grans, a l’abast de tothom, amb el màxim de facilitats i el mínim d’impediments possibles.
L’existència de la xarxa, internet, ens dóna l’eina que permet aquesta obertura.

Ara “Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciencia” ja està dins
d’aquest conjunt de publicacions, de revistes periòdiques, i els seus contingut són recollits
pels buscadors. RACO té actualment vora del centenar de publicacions incorporades, i
Gimbernat és una de les més extenses, en nombre de pàgines. Amb això s’ajuda també
a fer créixer els continguts en català a la xarxa, a les pàgines web.

Gimbernat, 2007 (*), 47, pp  7-10



8 Gimbernat, 2007 (*), 47

2. De forma paral·lela hi ha sèries de publicacions, que no són revistes en el sentit
estricte, sinó col·lleccions editorials, que també segueixen el mateix camí. En aquest
cas la sigla de referència no és RACO, que és la pròpia de les revistes, sinó RECERCAT.
Es troba fàcilment a l’adreça web: http//www.recercat.cat. Aquí hi ha incorporat, o
s’hi està incorporant, el contingut de totes les publicacions del Seminari Pere Mata,
que ja passen de les 120. La revista Gimbernat, que és periòdica regular, està al RACO
i no es duplica al Recercat, tot i que des d’on es vulgui es poden fer els links necessaris.

L’EXIGÈNCIA

Increment del mínim d’exigència

Aquest sol fet, la incorporació a sèries que tenen una difusió molt més extensa, i en la
que hi participen altres institucions, ens obliga a ser més exigents en molts aspectes de
la revista. El primer és el de la qualitat. Hem dit més d’una vegada que si al començament,
el 1984, haguéssim posat un nivell d’exigència molt alt, potser ens hauríem quedat
sense revista. Ni tan sols la qualitat tipogràfica era massa bona, i vist des d’avui la
diferència és molt gran. També hem de recordar que no teníem cap font específica de
finançament, i la publicació es va mantenir per la dedicació voluntarista de moltes perso-
nes i les aportacions de l’Escola Professional de Medicina del Treball, dins de la càtedra
de Medicina Legal i Toxicología, que en tot cas encara que eren  relativament baixes,
perquè no es permetien pas excessos, ens han facilitat una vida i creixement amb plena
independència. Entre aquestes exigències hi ha la d’originalitat dels treballs, que per
ara se sol complir amb escreix.

3. També cal ser més exigents en l’ús correcte de l’idioma. Gimbernat és una revista
catalana que accepta treballs en altres llengües, principalment en castellà. Això no
representa cap problema. El que si que ara ja és important és la qualitat del català que
ens arriba.  Això és propi de totes les revistes mèdiques en català, que són ben poques,
El que l’any 1984, quan la Norma era ben petita, quan la normalització del català era
complexa, es podia permetre, ara ja és poc aceptable. Fa més de vint-i-cinc anys que
tenim govern propi de la Generalitat, que a les escoles s’ensenya en català. Es pot dir
que les persones grans no van aprendre el català a l’escola. Però també cal dir que els
catalanoparlants ara ja han de saber escriure amb un cert grau de correcció la seva
llengua. Primer no en vam  aprendre perquè no podíem, ens estava vedat. Després els
qui no han fet el petit esforç d’aprendre a escriure una llengua que ja parlen, és perquè
no han volgut. Per tant els articles que arribin en un català massa deficient, hauran de
ser tornats als autors per a millorar la qualitat lingüística. No cal la perfecció, els escrits
sense cap error, que per això ja hi ha els correctors, però sí que cal un nivell sintàctic i
ortogràfic per sota del qual no es poden presentar els treballs.

Jacint Corbella i Corbella
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4. El mateix que s’ha indicat en el punt número 1, l’existència del RACO, ha afectat a
altres publicacions properes, i així s’hi incorporarà també la revista de la Reial Academia
de Medicina de Catalunya, en una primera etapa, la revista groga des del 1986, i més
endavant retrocedint en el temps, les revistes de l‘etapa de 1945 a 1982, i després els
Anales i Annals, de 1915 a 1935. També amb això s’engruixirà el contingut i la presència
de les publicacions mèdiques catalanes a la web.

LES REPERCUSIONS DIRECTES

Aquests canvis han de repercutir, d’una o altra manera, en la revista. I ara ja hem de
començar a fer-los, si més no en la ubicació, la direcció, i en part la presentació, a més
del que ja s’ha ditr d’exigència.

Ampliació de la ubicació de la revista

5. Un  altre punt, aquest fonamental, és el canvi en la direcció i la ubicació de la revista
Gimbernat. De fet més que un canvi és una ampliació. Ja fa uns quants anys que a les
pàgines inicials de crèdits s’indica que la revista és l’òrgan d’expressió de vuit
institucions relacionades amb la història de la medicina i la ciència a Catalunya i s’hi
ha marcat un ampli consell directiu i editorial. Hi ha tres tipus d’activitats que tenen
més presència en el contigunt de la revista. Una són els Congresos d’Història de la
Medicina Catalana, que recullen els treballs que s’hi presenten en els volums de
Gimbernat. La segona, potser una mica menys estructrurada són les comunicacions
que es presenten a les sessions de la Societat Catalana d’Història de la Medicina,
dins de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. També, en menor proporción alguns treballs
presentats a l’Acadèmia de Medicina del carrer del Carme. El tercer punt són les
aportacions fetes en sessions monogràfiques en diferents llocs de Catalunya, així les
Jornades de Vic, de Sant Feliu de Guíxols, o alguna altra. Però el pes de la revista i de
la seva edició es portava des del Seminari Pere Mata de les unitats de Medicina Legal,
Laboral i Toxicología i d’Història de la Medicina, del Departament de Salut Pública de
la Facultat de Medicina. Aquest patrocini i ubicació continuen, però s’hi afegeixen,
s’hi sumen, el Seminari d’Història de la Medicina de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya, i l’Arxiu Històric Iconogràfic de la Sanitat Catalana Gaspar Sentiñon,
(AHISCGS), un organisme amb tres elements de base: la pròpia Academia, el Seminari
Pere Mata, i l’Arxiu Històric de Ciències de la Salut del Bages.

Properament aquests canvis quedaran explicitats en la pròpia capçalera de Gimbernat,
amb ampliació del grup directiu i especificació de funcions, el que facilitarà el treball en
els diferents camps, tot això derivat del creixement dels continguts, i de manera més
clara la part gràfica.

Editorial
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Revaloració del recull iconogràfic

6. Hem deixat per l’últim punt la consideració d’aquesta part gràfica. Ja fa alguns anys vam
iniciar una sèrie, d’aparició una mica regular, sobre “Iconografía”. Ara aquesta secció es
reduirà, tot i que alguna vegada pot estar present, perquè hi ha una nova publicació:
“Gimbernat Gràfic”, que en forma de números monogràfics, de tamany més gran, en principi
pàgines de mida holandesa, recullen les exposicions, o col·leccions gràfiques, fetes amb
diferents ocasions. Així ja estan endagats els tres primers volums, un el 2006,  recollint la
trentena de plafons exposats ran del centenari de l’Hospital Clínic i la nova Facultat d
Medicina (1906-2006). El segon comprèn les imatges de l’Exposició sobre l’Institut de
Fisiologia de Barcelona  en relació al centenari de l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007)
El tercer recull el treball gràfic sobre Balnearis de Catalunya, recopilat per Joan Pujol i que
va guanyar un premi de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

És una línia prou fértil, amb una projecció previsible bastant important pel que fa al
coneixement del passat de la medicina catalana. Una bona part del material prové de
l’Arxiu Iconogràfic ja esmentat, que ha rebut el nom de Gaspar Sentiñon i que ja compta
amb més de vuit mil imatges (algunes evidentment repetides), i  amb una previsió bastant
més àmplia. Vehicularà la publicació del material gràfic.

LA DIRECCIÓ

7. Fins ara la responsabilitat editorial estava centrada en un director, que estava recolzat
per un consell directiu ampli, amb el que ha pogut comptar-hi sempre, i ha estat molt
ajudat.  A més hi havia un consell editorial molt proper. Ha funcionat prou bé i no caldria
fer gaires canvis, però el temps també passa, les persones igualment  anem passant,  i
les estructures s’han d’adaptar a les noves exigències.

Ens ha semblat prudent passar a una direcció col·legiada, amb el mateix director que fins
ara, vinculat tant al Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona, com a la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Però a més reforçat per dos directors adjunts, que ja
estan fent una tasca important, un més vinculat a l’Arxiu Històric de Ciències de la Salut, i
l’altre més directament al Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona. Són els
doctors Lluís Guerrero i Sala i Manuel Escudé i Aixelà. Ambdós són, a més i des de fa alguns
anys, membres corresponents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Jacint Corbella i Corbella
Director

Jacint Corbella i Corbella
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CONSTRUINT UNA HISTÒRIA DE LA MEDICINA
DE CATALUNYA

MARTÍNEZ, Lluís

RESUM:  Referència a un projecte de preparació i producció d’una història de la medici-
na catalana, divulgativa, i a la sèrie col·leccionable “L’Era de la Salut” que va publicar
l’autor com a suplement dominical al diari Avui, semanalment de l’abril de 2002 al mateix
mes de 2003. Dades sobre el seu contingut. Referència a altres aportacions i a la tasca
d’algunes institucions: Reial Acadèmia de Medicina, Col·legi de Metges, revista
Gimbernat, Museus d’Història de la medicina i de la farmacia.

Paraules clau: “Història de la medicina catalana” “El Eco de la Salut” “Diari Avui”.

RESUMEN: Referencia a un proyecto de preparación y producción  de una historia de la
medicina catalana, divulgativa, y a la serie coleccionable “La Era de la Salut”, que el
autor publicó, como suplemento dominical, en el diario “Avui”, con frecuencia semanal
entre abril de 2002 y abril de 2003. Datos sobre su contenido. Referencia a otras apor-
taciones y a la labor de algunas instituciones: Real Academia de Medicina, Colegio de
Médicos, revista Gimbernat, Museos de Historia de la Medicina y de la Farmacia.

Palabras clave: “Historia de la medicina catalana” “El Eco de la Salut” “Diario Avui”.

*

Amb aquest article espero explicar el procés de preparació i producció d’una història de
la medicina de Catalunya, divulgativa però sense sacrificar el rigor científic. Aplegar en
un sol volum totes les contribucions que s’han fet al desenvolupament de la medicina a
casa nostra és, al parer d’alguns especialistes, una feina que encara no s’ha completat
del tot.

El col·leccionable L’Era de la Salut va aparèixer com una separata de vuit pàgines al
suplement dominical del diari Avui durant pràcticament un any, entre els dies 28 d’abril
del 2002 i el 20 d’abril del 2003.

Gimbernat, 2007 (*), 47, 11-17
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Aquesta obra intentava explicar de manera sistemàtica el descobriment i el
perfeccionament de tècniques i medicaments que van tenir i tenen una importància
capital en les nostres vides. No és cap exageració dir que molts lectors potser en seríem
absents si no fos per l’existència de les vacunes, els antibiòtics i, segons quines
circumstàncies, algunes intervencions quirúrgiques desconegudes fa un centenar d’anys.

Tot va començar durant l’any 1999, quan els mitjans de comunicació ens preparàvem per
commemorar el trànsit cap el segle XXI. Al diari Avui vam decidir fer un suplement espe-
cial per parlar els invents que havien canviat la nostra vida en els últims cent anys.
Naturalment, al costat del gramòfon, l’aire condicionat, la torradora, les televisions i els
ordinadors havíem de posar els antibiòtics, la insulina, els psicofàrmacs i els
transplantaments. Però aquests i altres avenços capitals per a la salut humana no van
aparèixer en aquell suplement, que es va publicar el 30 de desembre del 1999 per falta
d’espai i, sobretot, de temps material per recollir tota la informació.

Llavors se’ns va ocórrer que tot el bloc dedicat a la salut es podia presentar com unes
pàgines especials dins del suplement dominical del nostre diari. A més, el projecte va ser
concebut des del principi perquè aquestes pàgines poguessin ser col·leccionades i
relligades en un sol volum.

El primer fascicle va aparèixer, tal com s’ha dit abans, el 28 d’abril del 2002. L’obra
consistia en cinquanta fascicles més un índex de vuit pàgines cadascun que ocupava les
pàgines centrals del suplement dominical. Vaig creure que presentar els fets d’una
manera temàtica era molt més interessant que la cronològica. Així doncs, vaig crear els
grans blocs de la cirurgia, la medicina, la investigació i els fàrmacs, dins dels quals hi vaig
encabir els progressos principals, com ara l’anestèsia, l’antisèpsia, els descobriments
quirúrgics, els transplantaments, la neurologia, la psiquiatria, la microbiologia, les vacu-
nes, la nova tecnologia mèdica, etcètera. Un avantatge del sistema temàtic és que
permet afegir nous capítols al cos principal, com ara els que vaig dedicar a la infermeria
i a la creixent presència de les dones en les ciències de la salut.

Per obtenir la informació inicial vaig utilitzar quatre fonts principals que després vaig anar
ampliant amb algunes més. La primera van ser les pàgines d’Internet, sempre que anessin
avalades per alguna institució seriosa, com ara els Col·legis professionals i les universitats.
La segona font, òbviament, van ser altres llibres d’història general de la medicina o bé de
caràcter temàtic. Les més importants van ser la tercera i la quarta. D’una banda, la gran
biblioteca de Ciències de la Salut de la Fundació Uriach que regenta el doctor Josep
Danon; i d’altra, l’ajut de la càtedra d’Història de la Medicina de la Universitat de Barce-
lona i del doctor Manuel Escudé Aixalà, que em va orientar en tot moment i va tenir la
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paciència de llegir i corregir els textos abans de la seva publicació. Dins d’aquesta font
cal afegir la biblioteca de la càtedra i la de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona. També vaig comptar amb l’ajut de la càtedra d’història de la Medicina de la
Universitat Autònoma.

Com que no em vaig circumscriure a un període d’un segle, com el suplement sobre els
invents, vaig poder aprofundir molt més. Com vostès saben molt bé, fixar una data con-
creta per explicar un grup de progressos en la ciència és força arbitrari i arriscat. Si
hagués iniciat la història a principis del segle XX no solament hauria deixat d’explicar
alguns conceptes i fets importants, sinó que hauria sigut impossible entendre el
desenvolupament de les ciències mèdiques en les últimes dècades.
Com podia explicar, per exemple, l’aparició de les tècniques antisèptiques del doctor
Joseph Lister sense referir-me abans als treballs de Louis Pasteur i el naixement de la
microbiologia.

Jo calculo que el 90 per cent de la meva feina en aquest col·leccionable ha consistit a
buscar fonts i reunir històries que estaven disperses. Un bon historiador de la medicina
que llegeixi L’Era de la Salut trobarà que li aporta poca informació de la qual no tingui
coneixement. Això sí: veurà que tota aquest coneixement està reunit, i crec que aquest
és un element que no es pot menystenir. La feina dura de debò és la dels estudiosos de
la història de la farmàcia i de la medicina que passen hores i hores als arxius municipals
i a les biblioteques per escriure un article que després s’ha transformat en un paràgraf
o en una línia del meu text. Vull remarcar aquest fet perquè mai he volgut atribuir-me
mèrits que no són meus.

En tot cas, l’obra té alguns elements que sí la fan valuosa. Per exemple, que gairebé tota
té un enfocament català. A L’Era de la Salut es parla de la insulina, la penicil·lina i dels
transplantaments; però també de les persones que van portar tots aquests progressos
a Catalunya.

Quan vaig buscar les primeres dades vaig comprovar que, en aquest punt, Catalunya va
ser dels primers països europeus que va adoptar els progressos mèdics a mida que
anaven apareixent. Bona part dels avenços entraven a Espanya per la porta catalana.

Quan vaig exposar el projecte a alguns historiadors de la medicina ja em van avançar que
l’aproximació periodística que jo pretenia fer no s’havia fet mai. D’històries dels
progressos sanitaris n’hi ha i de bones, però d’històries que expliquin amb un llenguatge
periodístic i amè de quina manera aquestes innovacions van entrar als Països Catalans
no n’hi havia, o jo no les vaig saber trobar.

Construint una Història de la Medicina de Catalunya
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Una altra font que vaig utilitzar per construir la meva història i que crec que li dóna un
valor afegit interessat va consistir en parlar, sempre que va ser possible, amb els
protagonistes, els familiars i els coneguts de les persones que havien portat els avenços
a casa nostra. He de dir que sempre hi vaig trobar molt bona disposició i un punt
d’agraïment perquè la premsa es recordava d’unes persones que havien estat molt
importants per al benestar de la societat en general i per als quals sovint no es té un
record més enllà de les commemoracions oficials.

Els especialistes en història de la medicina em comenten sovint, en to de queixa amarga,
que el coneixement de persones que han fet aportacions capitals al nostre benestar és
total no solament entre el públic en general, sinó també entre la mateixa professió. Crec
que aquest és un mal general que té a veure més amb la crisi global dels valors que no
amb la ignorància i el desinterès. Estem passant d’una societat on es donava molta
importància als valors col·lectius a una altra on predominaran els valors individuals. No
té perquè ser una societat pitjor ni una societat desagraïda amb el seu passat. L’únic
que dic és que en la desorientació pròpia de totes les transicions s’està estenent una
amnèsia respecte del que vam ser.

Quan buscava informació sobre la gènesi d’una tècnica, un fàrmac o un descobriment,
gairebé bé radicada en l’estranger, vaig comprovar com alguns països saben honorar els
seus investigadors i homes de ciència amb els mitjans que tenen al seu abast. Només hi
posaré un exemple: el Canadà té una casa-museu dedicada a Frederick Banting i ha
produït pel·lícules sobre Norman Bethune, el doctor que passa per ser el creador del
banc de sang modern, quan és ben sabut que el mèrit és del doctor Frederic Duran i
Jordà. És cert que les institucions més relacionades amb la medicina i altres facultats de
medicina, els Col·legis de Metges i la Reial Acadèmia de Medicina commemoren les fites
i les biografies d’aquests personatges; però en altres països també s’implica molt més
la societat civil i les autoritats.

M’estendré una mica més en l’explicació de les fonts que em van servir per construir
aquest llibre d’història, ja que les fonts són sempre els fonaments. Vaig arribar a la
biblioteca de la Fundació Uriach per mitjà de Josep Morell Mestre, que em va adreçar al
doctor Josep Danon, responsable de la biblioteca, el qual em va orientar força, i no
solament perquè em va proporcionar els primers llibres i documents per familiaritzar-me
amb la feina, sinó perquè al ser un gran coneixedor del món històric de la medicina
catalana em va adreçar a altres historiadors que em van ser de gran ajut. El doctor
Danon, per exemple, em va dirigir cap al doctor Carles Hervàs, que en molt poc temps em
va proporcionar dades que a mi sol m’hauria costat molt d’aconseguir.

Lluís Martínez
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Va ser el doctor Hervàs qui em va aconsellar que parlés amb el doctor Manuel Escudé,
que es va convertir en una persona molt important per al bon desenvolupament d’aquest
col·leccionable. Els periodistes sabem que comptar amb un bon assessorament és
fonamental per a la nostra feina. El doctor Escudé, de la càtedra d’Història de la Medici-
na de la Universitat de Barcelona va dedicar part del seu temps a buscar documentació
per a mi i em va assenyalar, de tots els llibres de la biblioteca de la Facultat, quins eren
el més adequats per als meus articles. A més, vaig comptar amb la valuosa aportació
dels articles publicats a la revista Gimbernat.

Una altra font que vaig utilitzar força va ser el Museu d’Història de la Medicina de
Catalunya. Tot i que en aquell moment, com ara, estava tancat al públic en general, el
seu responsable en el moment que jo buscava dades, el doctor Josep Sánchez Aldeguer
el va obrir per a mi. He d’agrair també de manera especial a l’historiador i conservador
del museu, el senyor Alfons Zarzoso, que em proporcionés ajut, sobretot a l’hora de
buscar imatges, un factor molt important quan es vol publicar una història en la premsa
quotidiana.

I això em porta a la segona part de l’explicació. Aconseguir dades literàries va ser
relativament fàcil. Només era qüestió de llegir com més articles millor i parlar amb les
fonts orals disponibles. Però perquè el col·lecionable tingués interès calien a més algunes
imatges. Hi ha algunes iniciatives privades, entre les quals cal comptar amb el mateix
Museu d’Història de la Medicina i amb l’interès de la càtedra d’Història de la Facultat de
Medicina de Barcelona, que està creant un corpus iconogràfic propi. En aquest territori,
una font molt important va ser l’arxiu històric López Piñero de la Facultat de Medicina de
la Universitat de Valencia, que té un corpus iconogràfic certament notable.

Una altra font iconogràfica molt important va ser la Concòrdia Farmacéutica, una inicia-
tiva ben coneguda per tots els estudiosos de la història de la salut de Catalunya. El
doctor Manuel Subirà va tenir l’amabilitat de proporcionar-me personalment moltes de
les imatges, que ja són força valuoses per elles mateixes, i amb les quals s’hauria pogut
construir una altra història. La base documental de la Concòrdia no apareix a tot el
col·leccionable perquè vaig entrar en contacte amb l’organització quan ja hi havia alguns
capítols de la història publicats.

Un altre establiment que em va proporcionar molt ajut va ser la Fundació Arxiu de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau. Per raons òbvies, aquesta institució atresora documents històrics
importants. La responsable, Pilar Salmeron, em va ajudar molt a localitzar i utilitzar aquest
material gràfic i documental.

Construint una Història de la Medicina de Catalunya
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Com bé saben els historiadors, els inicis de qualsevol treball són els més difícils. A mida
que un va fent relacions, la feina es facilita. En l’aspecte iconogràfic, moltes altres
persones em van oferir material quan van tenir coneixement de la publicació d’aquest
col·leccionable, però per desgràcia era material referit a capítols ja publicats.

També vull esmentar la doctora Iris Figuerola que, al capdavant del Museu de la Farmàcia
Catalana, ubicat a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, aplega una
interessant col·lecció de fàrmacs i documents que, amb paciència i dedicació, va
catalogant. També he de dir que el Museu d’Història de la Farmàcia Hispana, de la
Universitat Complutense, que per cert va fundar un metge català, em va proporcionar
algunes imatges de gran qualitat.

Altres fonts d’iconografia van ser els mateixos laboratoris farmacèutics. He de dir que,
en aquest punt, alguns no es diferencien gaire de moltes empreses catalanes. Quan es
traslladen d’edifici pretenen fer tabula rasa i començar de zero. Això implica molts pocs
desfer-se dels seus fons històrics, que en aquells moments es menyspreen. Després,
quan és tard i no hi ha remei, es lamenten. En privat, però ho fan.

També em vaig posar en contacte amb diferents institucions estrangeres que podien
proporcionar imatges. Una de molt importat és la Nacional Library of Medicine dels
Estats Units. Vaig aconseguir imatges de la fabricació de la primera penicil·lina a Oxford
gràcies al Museu d’aquesta Universitat, i també a través del Museu de l’Hospital Saint
Mary, a Londres, on va treballar tota la vida el gran Alexander Fleming.

Com he dit abans, si la feina dura de revisar arxius i buscar dades pot conegudes és
competència dels historiadors, la meva va consistir a reunir els fets i donar-los una forma
periodística. Hi vaig dedicar molt de temps. De vegades, quan ja tenia l’article escrit
aconseguia noves dades que m’obligaven a refer-lo. Però com que era una feina agrada-
ble no em suposava cap esforç.

Un dels errors que es cometen sovint és equiparar la història de la cultura exclusivament
amb l’arquitectura, la literatura, la pintura, la música i l’art en general. Hi ha qui s’estranya
quan algú diu que la cultura és incomprensible si no incorpora a més la ciència i la
tecnologia. Mentre escrivia el col·leccionable em vaig adonar de dos fets, i segur que no
vaig descobrir res que no se sàpiga ja: el primer fet és que resulta impossible construir
una història coherent sense tenir en compte les circumstàncies sanitàries de cada època;
i el segon, que aquestes circumstàncies sanitàries de cada moment ajuden a entendre
millor l’evolució dels esdeveniments històrics.
Quan vaig escriure els capítols també em vaig adonar d’un fet important que explico com
a reflexió final d’aquesta conferència. Per desgràcia, actualment és difícil trobar una
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àrea del coneixement en la qual el nostre país destaqui per sobre dels altres. No estem
tant malament com diuen algunes aus de mal averany, però el cert és que qui vol excel·lir
en una àrea del coneixement ha d’emigrar. Aquesta circumstància alimenta un autoodi
irracional.

Anant al nucli de la qüestió, la història de la salut de Catalunya demostra que durant
bona part dels segles XIX i XX molts progressos importants per a la salut van entrar a
l’Estat espanyol per la porta catalana, i a la vista de com van progressar les ciències en
aquest país, no és cap exageració apuntar que sense una Guerra Civil que ens va portar
el retard científic, Catalunya, com Espanya,  estaria ara en la primera línia de la ciència.

Fa un segle, l’ensenyament de la medicina als Estats Units era un desastre. Qui volia
aprendre havia d’anar a París i a Berlín. Un metge, William Halstead (1852-1922), va
rebre l’encàrrec de capgirar la situació. Va fer un viatge per Europa, va fer una proposta,
es va aconseguir el finançament i ara, dècades després, el gran centre de la investigació
mèdica es troba als Estats Units, no a Europa. És a dir, només és qüestió de creure-s’ho,
i que hi hagi el finançament necessari. La ciència catalana anava en camí de ser de les
primeres del món. Cal insistir: aquest objectiu encara és possible, perquè la fórmula és
senzilla i complicada alhora: només ens ho hem de creure i aconseguir els capitals
necessaris. Perquè de primera matèria intel·lectual en tenim de sobra.

Construint una Història de la Medicina de Catalunya
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GUILLAMET, Jaume

RESUM:  Referència a notícies sobre medicina en premsa antiga a Catalunya. El Diari de
Barcelona i Francesc Salvà i Campillo; El “Periódico de la Sociedad de Salud Pública de
Cataluña”(1821-1822)  i el “Diario General de Ciencias Médicas (1826-1833)”. Detall
breu sobre aquestes publicacions i el seu contingut. Dades sobre altres publicacions.

Paraules clau: “Salvà i Campillo”; “Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Catalunya”; “Diario General de

Ciencias Médicas” “Medicina catalana segle XIX”

RESUMEN: Referencia de noticias sobre medicina en la prensa antigua de Catalunya. El
Diario de Barcelona y Francisco Salvà i Campillo. El “Periódico de la Sociedad de Salud
Pública de Cataluña” (1821-1822) y el “Diario General de Ciencias Médicas” (1826-
1833). Breve descripción de estas publicacions y de su contenido. Datos sobre otras
publicaciones.

Palabras clave: “Salvá i Campillo” “Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña” “Diario General de
Ciencias Médicas” “Medicina catalana siglo XIX”

*

La relació entre medicina i periodisme té una referència originària en la figura de
Téophraste Renaudot, el primer gran periodista francès, creador el 1631 de la Gazette
de París, que fou el model on s’inspiraran els periòdics de les corts europees durant dos
segles. Va combinar la seva condició de metge reial, per nomenament de Lluís XIII, amb
la d’editor i impressor del periòdic oficial de la Corona, segons privilegi exclusiu atorgat
pel monarca. Li encomanà, també, la direcció d’un “Bureau d’adresse et rancontre”,
antecedent caritatiu de la salut pública i la protecció social, on el poble de París podia
trobar assistència mèdica, demandes i ofertes de treball i altres informacions d’utilitat.
Aquí hi havia la impremta on Renaudot publicava la Gazette i altres publicacions, com la
Feuille du Bureau d’adresses et rancontres, antecedent de l’actual informació de serveis
i anuncis classificats.
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La relació estreta entre la medicina i la salut amb el naixement i evolució del periodisme
es pot apreciar en la importància que les notícies i articles relatius a aquests àmbits
tenen en els periòdics, des de molt aviat. Es pot veure en l’especialització d’alguns dels
anomenats periòdics literaris o, més directament, en els diaris locals. Essent ben lluny,
encara, de la llibertat d’impremta que no s’enceta a França fins 1789 i no s’extén al
continent europeu fins entrat el segle XIX, els periòdics d’iniciativa particular no podien
ocupar-se de les notícies polítiques i militars, que eren reservades a les gasetes oficials.

EL DIARIO DE BARCELONA I FRANCESC SALVÁ CAMPILLO

El Diario de Barcelona, nascut el 1792 per un privilegi reial atorgat a Pedro Pablo Huson
de Lapazaran, fou autoritzat per a promoure les informacions relatives a les necessitats
del comerç i els interessos de la vida local. Podia, en tot cas, publicar articles relatius al
progrés de les ciències i les tècniques i a la instrucció pública, a la “general instrucción
y la común utilidad”, com anuncia en el prospecte de presentació:

“Es una obra que, tratando por su objeto todo género de asuntos y hallándose por su
pequeño coste en las manos de toda clase de personas, coopera más que otra alguna a
la general instrucción y a la común utilidad. Por este medio se esparcen noticias prove-
chosas sobre todas las Artes y las Ciencias; se destierran varios abusos; se destruyen
las preocupaciones autorizadas desde largo tiempo por un vulgo ciego e ignorante; y se
descubren secretos útiles e importantes”.

Bé que el diari quedarà associat al nom de la família Brusi, és Huson qui fou el seu
creador i editor durant 18 anys i qui estableix un model periodístic en el que la informació
la instrucció científica i la utilitat tècnica hi tenen un paper important1 . Des dels primers
mesos, és freqüent la publicació d’escrits de divulgació de les novetats mèdiques i
tècniques i de les noves aplicacions industrials, tretes de publicacions estrangeres, però
també de les cartes i explicacions facilitades per lectors i subscriptors, en particular per
metges, artesans i fabricants. Metges i apotecaris donen informacions sobre les anàlisis
d’aigües minerals de Montcada, Sant Hilari Sacalm, Besalú i Tortosa, sobre malalties del
bestiar o sobre noves modalitats d’embenatge per part de cirurgians.

El més destacat dels seus col·laboradors, amb una relació que es prolonga després de
la guerra contra Napoleó, en fer-se càrrec del diari l’impressor Antoni Brusi Mirabent, és
l’il·lustre metge barceloní Francesc Salvá Campillo, ben conegut per les seves nombroses
aportacions també a altres camps del coneixement com l’electricitat, la telegrafia, la
navegació aerostàtica i la submarina, la química i la demografia. L’any 1786, el doctor
Salvá Campillo ja havia publicat uns “Diarios meteorológicos” a la revista Memorial
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literario de Madrid. Des de l’1 d’octubre de 1792, que el Diario de Barcelona publica el
primer número, fins a finals de desembre de 1827, té cura personalment de proporcionar
les dades astronòmiques i meteorològiques que el diari publica a la primera pàgina,
immediatament sota la capçalera, seguint la novetat establerta uns anys abans pel
Journal de París i el Diario de Madrid. Són 35 anys de col·laboració diària i anònima, fins
que per causa de la malaltia que li impedia de continuar, es trasllada l’estació
meteorològica que té al seu domicili a l’oficina del diari, que ho fa saber als lectors en
una nota publicada el dia 1 de gener de 1827.

La col·laboració periodística de Salvà, que en anuncis de venda dels seus textos docents
a la llibreria Brusi és presentat com el primer catedràtic de Clínica de la Reial Academia
Médico-Pràctica de Barcelona, tingué moltes altres manifestacions: des de la publicació
d’extractes de memòries seves sobre diferents qüestions fins a comentaris i articles
d’actualitat sobre diverses qüestions, signats amb el seu nom o amb les inicials F.S.:
l’epidèmia de febres pútrides de 1794, la calor del mes de juny de 1807 o la publicació
mensual, per encàrrec de Husón, d’una taula sobre l’”Estado de las variaciones del
termómetro observadas en Barcelona desde el año 1780 hasta 1795”, arran dels
comentaris ciutadans sobre l’evolució de les temperatures sorgits aquest darrer any.

EL PERIÓDICO DE LA SOCIEDAD DE SALUD PÚBLICA DE CATALUÑA

A més de l’atenció constant que el Diario de Barcelona i altres publicacions tenen pels
temes científics, tècnics, mèdics i sanitaris, l’aparició de periòdics especialitzats té una
clara rellevància entre la primera premsa catalana, a partir de 18142 . El títol més destacat
són les Memorias de Agricultura y Artes (1815-1821), publicades mensualment per la
Reial Junta de Comerç de Catalunya.

Tot i tractar-se d’una revista allunyada de l’estil propi del periodisme, és important per la
seva significació en la introducció i divulgació de les últimes novetats tècniques i
científiques, entès el concepte d’arts en la seva etimologia antiga d’arts aplicades a la
producció. En els anys 1814-20, sota l’absolutisme restablert per Ferran VII, és l’única
publicació periòdica que acompanya el Diario de Barcelona, editat per Antoni Brusi
Mirabent. Un dels primers setmanaris del Trienni Liberal - Semanario Nacional, Político y
Científico (1820)- inclou l’adjectiu científic en el seu nom i un altre setmanari -Periódico
Universal de Ciencias, Literatura y Artes (1821)- intenta continua l’obra de la revista de la
Junta de Comerç, el mateix any de la seva desaparició.

Des del punt de vista de la medicina, la novetat més significativa d’aquests anys és la
publicació del Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña (1821-22), una
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revista trimestral de cent pàgines, editada per un grup de professors “de los tres ramos
del arte de curar establecidos en esta capital”, que té com a objectiu:

“ilustrar la ciencia del hombre vivo con el estudio del país que habita, enriquecerla con
los adelantamientos a que la promueve la laboriosidad de los escritores de la Europa
sabia y hacerla mas atractiva al profesor consagrado a su estudio, con los proyectos
económicos que dicta una acendrada beneficencia médica”.

El periòdic es proposa du a terme una “topografia de la Provincia de Cataluña”, pel que
fa  a situació geogràfica, regnes mineral, animal, vegetal i agricultura, economia local,
arts i comerç i la salut humana. L’epidèmia de febre groga declarada el mateix 1821 a
Barcelona –que costà la vida als editors dels dos principals diaris de Barcelona, Antoni
Brusi Mirabent del Diario de Barcelona i Josep Dorca del Diario Constitucional- es
converteix en el tema principal i la majoria dels articles sobre aquesta qüestió foren
traduïts pels periòdics estrangers de medicina. La seva desaparició d’aquest periòdic,
escrit pels facultatius «de mayor reputación» fou lamentada especialment a les pàgines
de El Europeo, revista quinzenal inspirada per Aribau, dos anys més tard. Raimon Duran,
metge de l’hospital general, hi apareix amb funcions directores en tant que encarregat
de rebre memòries, observacions i altres escrits i els redactors coneguts són Francisco
Piguillem, José Antonio Balcells, Ignacio Porta, Agustin Yañez, Buenaventura Sahuc, Juan
Bautista Foix, José Calveras, Francisco Juanich i Ramon Yañez .

EL DIARIO GENERAL DE LAS CIENCIAS MÉDICAS

També en els darrers anys del regnat absolutista de Ferran VII, conegut com la dècada
ominosa (1823-33) es dóna el cas d’una publicació especialitzada, en aquest cas men-
sual, que comparteix solitàriament amb el Diario de Barcelona la presència en l’escena
periodística. Es tracta del Diario General de las Ciencias Médicas (1826-33), que tindrà
la companyia ocasional de dos altres periòdics de l’àmbit científic i tècnic: El Tecnológi-
co (1828) i Anales de Nuevos Descubrimientos (1828-29). Aquest darrer es publica durant
una interrupció de la publicació del primer, que té una vida una mica accidentada, amb
un total de dues interrupcions i tres canvis d’impressor

El Diario General de las Ciencias Médicas o Colección periódica de noticias y discursos
relativos a la medicina y ciencias auxiliares s’inspira, probablement en una publicació
francesa de títol semblant i que tradueix com Diario general de medicina, o Colección
periódica de los trabajos de la Sociedad de Medicina de París. No apareixen en la col·lecció
consultada els noms dels editors i redactors, que l’any 1832 sembla que foren Pere Felip
Monlau i Wenceslao Picas. Els propòsits enunciats en un discurs preliminar són:

Jaume Guillamet
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“reunir en este periódico cuanto generalmente puede contribuir al adelantamiento
del arte saludable y a llevarlo entre nosotros al mismo grado en que se halla en los
reinos que lo cultivan con más esmero (amb) la noble ambición de contribuir cuanto
sea posible al bien y progreso de las ciencias médicas en él y comunicar a nuestros
comprofesores privados de los oportunos auxilios los conocimientos más importantes
y nuevos del arte saludable que ejercen”, alhora que proporcionar-los “las ventajas
de ahorrar un sin número de obras a nuestros comprofesores, a quienes por lo común
falta el tiempo para leerlas, la proporción para adquirirlas y aun más el dinero para
comprarlas”.

Entre els continguts d’aquest periòdic, destaquem l’atenció a la problemàtica
epidèmica del còlera morbo, molt viu a l’època, tres informes sobre els problemes
sanitaris de la fortalesa militar del castell de Sant Ferran de Figueres i una biografia
médica de Francisco Salvá Campillo. Crida l’atenció per inhabitual la publicació al
final del número 44 d’una “Oda al feliz restablecimiento de la salud de Su Majestad
Fernando VII”.

La vida curta i accidentada d’aquests primers periòdics sobre medicina i sanitat té que
veure amb la dificultat de finançar-ne els costos, en una època que la premsa es finança
exclusivament amb el preu de la subscripció. Tant el Periódico de la Sociedad de Salud
Pública de Cataluña com el Diario General de las Ciencias Médicas tenen dificultats per
a assolir un nombre suficient de subscriptors, tot i comptar-ne de poblacions de fora de
Catalunya.

El Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña  arriba a tenir 123 subscriptors:
37 dels que no diu el lloc, 32 de Barcelona i la resta  de diferents poblacions catalanes,
un de Madrid, dos de París i dos de Londres, a més dels col·legis nacionals de farmàcia
i cirurgia mèdica de Barcelona. El Diario General de las Ciencias Médicas és una empre-
sa inicialment adreçada al mercat espanyol, que després es decanta més cap al públic
català. L’observació de la col·lecció permet detectar problemes de distribució fora de
Barcelona, saber que hi ha només 61 subscriptors: 34 de Barcelona, 14 de Madrid, 8 de
Saragossa i 3 de València.

Potser, l’atenció que els diaris locals donen al temes científics i sanitaris no deixa un
espai suficient per a les publicacions especialitzades, quin cost de producció és també
més alt, per la qualitat superior del paper i la inserció de làmines litogràfiques amb
dibuixos il·lustratius de les novetats i experiments. Altrament, el mercat de premsa del
primer terç del segle XIX és molt reduït i la majoria de periòdics tenen tiratges que
oscil·len entre els cent i els mil exemplars, excepte que la Gaceta de Madrid que en
moments de màxima demanda s’acostar a 10.000.

Metges i medicina en els orígens del periodisme. Tres exemples de Barcelona
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L’afluixament progressiu del control de la premsa i de la censura amb la mort de Ferran
VII, el 1833, i amb l’establiment definitiu de la llibertat d’impremta el 1837, l’interès
creixent per la publicació i lectura de periòdics eixamplarà el mercat informatiu. Disminuirà
percentualment l’atenció als temes científics i tècnics en els diaris, però sorgirà un
sector de revistes i periòdics diaris en el que publicacions mèdiques especialitzades hi
tindran el seu lloc.

NOTES

1. GUILLAMET, Jaume (2003): Els orígens de la premsa a Catalunya. Catàleg de periòdics antics, 1641-1833, Arxiu
Municipal de Barcelona, p. 58-82. Veure també GUILLAMET, Jaume (1998): “Pedro Pablo Huson de Lapazaran i els
inicis del periodisme cultural i científic” a Treballs de Comunicació, 10, Societat Catalana de Comunicació de l’Institut
d’Estudis Catalans, Barcelona, p. 119-130
2. GUILLAMET, J. (2003, p. 195-201, 215-219 i 238-240)

Jaume Guillamet
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PÉREZ PÉREZ, Núria
Observatori de la Comunicació Científica de la UPF

Centre d’Estudis d’Història de les Ciències de la UAB

RESUM: Valoració de la premsa periòdica com  a font de dades mèdiques. La Gazeta de
Barcelona informa sobre la inauguració del Reial Col·legi de Cirurgia (3 abril 1764).
Interès dels fulls volanders en temps d’epidèmies. Aportacions del Diari de Barcelona en
el segle XIX.

Paraules clau: “Gazeta de Barcelona”. “Inauguració Reial  Col·legi  Cirurgia (1764)” “Fulls volanders i epidèmies”
“Diari de Barcelona, segle XIX”.

RESUMEN: Valoración de la prensa periódica como fuente de información médica. La
Gazeta de Barcelona informa sobre la inauguración del Real Colegio de Cirugía (3 de
abril de 1764). Interés de las hojas informativas, en tiempo de epidemias. Aportaciones
del Diario de Barcelona en el siglo XIX.

Palabras clave: “Gazeta de Barcelona” “Inauguración Real Colegio de Cirugía, 1764”. “Hojas informativas y

epidemias” “Diario de Barcelona siglo XIX”.

*

La major part dels fets científics guarden una estreta relació amb aspectes socio-culturals. Per
tant, la història de la premsa no està desvinculada de la història de la ciència i de la tècnica, ni
tampoc del context social i polític en el qual s’emmarca. És per aquest motiu que la premsa diària
proporciona dades molt rellevants per a la recerca històrica i que els mitjans de comunicació
constitueixen una font documental de primer ordre per a la història moderna i contemporània.
Cal tenir en compte, igualment, que la premsa constitueix una capsa de ressonància de les
ideologies dominants en cada moment històric. Per tant, la premsa, al mateix temps que una
font bàsica de coneixement, és també un vehicle propagandístic i ideològic1 .

La premsa periòdica -amb un cert retard- va arribar a Espanya al segle XVII seguint els
models establerts a França 2 . No  va ser fins al segle XVIII que no es va desenvolupar un

Gimbernat, 2007 (*), 47, 25-31

LA PREMSA PERIÒDICA COM A FONT PER A LA RECERCA DE LA
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA
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model de premsa il·lustrada. Tanmateix, com a resultat de les idees revolucionàries
promulgades sota l’ideari de la Revolució Francesa, es va produir a Espanya una suspensió
general de les publicacions. Fent una analogia amb la situació d’alerta que es presentava
en època d’epidèmies, podríem dir que es va establir com a preservatiu un “cordó
sanitari”3 , no ja per lluitar contra el contagi dels miasmes sinó per impedir que nous
corrents de pensament, idees i ideals arrelessin en l’imaginari social al nostre país.

La premsa constitueix un material sensible susceptible de ser sotmès a diferents
interpretacions segons allò que es pretén buscar en el seu contingut. En un moment
donat ens pot interessar saber quins temes generaven notícia, si eren de caire econòmic
o polític, si la medicina la ciència o la tecnologia hi eren presents, és a dir si eren fets
noticiables, entre d’altres possibles aspectes a tenir en compte. Es pot tenir especial
interès en saber per veu de qui s’expressaven unes o d’altres idees, qui eren els
protagonistes de determinats fets, quins personatges, països, espais i persones eren
explícitament nomenades, és a dir de qui és parlava, o dit d’una altra manera, conèixer
sobre què o de qui no se’n parlava mai en els mitjans. I, evidentment, retrospectivament,
es poden consultar les hemeroteques per saber quin ressò mediàtic hauria tingut un
esdeveniment determinat en el seu espai-temps.

Per exemple La Gazeta de Barcelona4 , el dia 3 d’abril de 1764, donava notícia de la
inauguració del Reial Col·legi de Cirurgia, tant del seu flamant nou edifici ubicat dins del
mateix recinte de l’Hospital de Santa Creu, com de l’innovador pla d’estudis mèdico-
quirúrgics impulsat per Pere Virgili que seguia el model iniciat a Espanya l’any 1749 amb
la creació del Real Colegio de Cirugía de la Armada a Cadis, el primer fundat seguint
aquestes característiques renovadores5 . Tenint en compte que l’acte d’inauguració va
tenir lloc el 29 de març, una primera apreciació de la difusió que va tenir aquest
esdeveniment posa de manifest que la gaseta se’n va fer ressò molt ràpidament de
l’acte.

«El día 29 del mes próximo pasado el Real Colegio de Cirugía erigido por S.M.
En el Hospital General de esta plaza,  celebró el Acto de apertura de sus
Estudios, habiéndose presidido y autorizado el Excmo. Sr. Marqués de la Mina,
la Oficialidad y Nobleza del País; ejerciéndose esta función en el Anfiteatro del
Real Colegio, pieza verdaderamente digna de la universal aclamación, que ha
merecido a cuantos han llegado a verla. Luego de apearse su Exc. en la puerta
del Hospital, le recibieron el Vicepresidente con los cinco profesores, y le acom-
pañaron hasta el anfiteatro donde tomó su Exc. el lugar de presidencia e
inmediatamente destinó los asientos a los Generales y distinguida Nobleza y
empezó la función con la Oración gratulatoria al Rey nuestro Señor, que hizo
con general aplauso D. Diego Velasco, primer Ayudante Consultor de los Rea-

Nuria Pérez Pérez
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les Ejércitos y uno de los cinco profesores. Concluido este acto, se fue su Exc.
con los Generales y Nobleza a registrar todas las piezas concernientes a la
enseñanza y gobierno del expresado Colegio, de que manifestó singular com-
placencia, por ver que así el Director, como los Impresarios (sic) parece han
agotado sus talentos, para que esta importantísima fábrica saliese con la más
grande perfección,  y plenamente convencido su Exc. publicó la satisfacción
que pudieran esperar estos Arquitectos y que será obra que inmortalizará la
memoria de nuestro benignísimo Monarca. Salió su Exc. acompañado del Vice-
Presidente y Profesores hasta la puerta del Hospital, de donde se dirigió a su
Palacio. Decir el numeroso lucido concurso que asistió a este Acto y expresar
las aclamaciones con que celebraron esta grande obra, sería poder descifrar
en breve suma lo que se lleva toda la adecuación del aplauso,  y solo en lo más
entendido y noble de esta guarnición y Ciudad que asistió a esta función
Regia, cabe formar el debido concepto de esta suntuosa fábrica. Todo lo res-
tante del día estuvo abierto el Real Colegio para poder satisfacer la curiosidad
del público y fue tanto el concurso de ambos sexos que parecía iban todos a
buscar la salud, cuando no había más que el primer ensayo de esta felicidad.
No pudieron el Vice-Presidente y Profesores manifestar a su Exc. el agradeci-
miento a la honra que le merecieron más que poniendo en su mano un corto
diseño de su ultimísimo trabajo y le presentaron una cabeza de cera que con
distinción explicaba las imbricadas piezas que la componen para que viese su
Exc. que apelaba a su Patrocinio y Memoria desde los lindes de su laboriosa
tarea.» Gazeta de Barcelona, 3 d’abril de 1764.

Una anàlisi del contingut d’aquesta notícia permetria identificar una primera part, de
caire eminentment protocol·lària, en la qual es feia menció de les persones que van
assistir a l’acte: el marquès de la Mina, acompanyat dels poders militars i la noblesa; de
l’espai físic on es van agrupar, és a dir, al voltant de l’amfiteatre anatòmic del col·legi,
lloc emblemàtic on es va dur a terme el primer discurs d’obertura -l’anomenada llavors
oració inaugural- a càrrec del seu primer vice-president, el professor Diego Velasco;
passant la comitiva tot seguit a efectuar la visita a l’establiment. En una segona part, de
caire més social, la crònica de l’acte inaugural es feia ressò de les bones expectatives
que l’existència del col·legi obria als ciutadans. Reforcen encara més la idea de la
conveniència del recent creat col·legi el fet que la institució rebés la visita d’un públic -
homes i dones- encuriosits que vinculaven el col·legi a valors tant desitjats com la salut
i la felicitat. De la mateixa manera es destacava en el text la bona voluntat i disposició
dels professors amb l’obsequi que van oferir en agraïment al marquès.

Així doncs, els periòdics no constitueixen només una valuosa font de documentació
històrica, són també font pròpia d’estudi. És més, els periòdics constitueixen el que

La premsa periòdica com a font per a la recerca de la història de la ciència...
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Josep Maria Figueres ha anomenat “arxius de la quotiniaditat”6 . En efecte, aquesta
particularitat la il·lustra perfectament una notícia publicada per un altre emblemàtic
mitjà de comunicació, el Diario de Barcelona, sobre l’existència en el mercat de flascons
d’ús individual que a finals del segle XVIII i principis del XIX elaborava un vidrier del Call,
en Josep Valls7 . Eren petits flascons de doble vidre els quals havien de romandre ben
tapats ja que contenien dues parts de sal comuna per una de manganès i aigua. Aquesta
barreja formava una massa espessa que tenia la particularitat de produir unes emanacions
capaces de purificar l’aire en el moment en què se li afegien de 20 a 25 gotes d’àcid
sulfúric. La notícia formava part d’una col·lecció d’articles que tenien com a objectiu fer
difusió dels diferents procediments que es tenien aleshores a l’abast per lluitar contra
les malalties infeccioses. Es creia llavors que les fumigacions eren el millor mètode per
prevenir els contagis en temps d’epidèmies. Les instruccions d’ús personal d’aquest
mètode químic per produir les desitjades emanacions venien ben especificades en el
mateix mitjà: “al entrar en el quarto de un enfermo sospechoso, o que despida mal olor
(...) tápese después y puede ir en el bolsillo, porque apenas ocupa más lugar que un
anteojo de teatro.” La tasca divulgadora que feien en aquell moment els mitjans de
comunicació era de cabdal importància per crear un estat d’informació determinat entre
la població.

I es que les epidèmies havien generat notícia des del periodisme més incipient. El treball
de Ricard Blasco8  sobre els orígens de la premsa valenciana ho demostra. Comenta
aquest autor que un dels primers suports emprats per a la difusió de notícies, els fulls
volanders9 , moltes vegades versaven sobre epidèmies. Així doncs, no és d’estranyar que
en el Diario de Barcelona les epidèmies fossin igualment notícia en un moment en què,
com el professor Guillamet comentarà en aquesta mateixa taula rodona, els diaris
generalistes constituïen l’únic mitjà on poder difondre aquest tipus d’informacions abans
de l’adveniment de les publicacions especialitzades. Entre 1803 i 1804, -i cito aquest
període perquè correspon al que he treballat més recentment10 - el Diario de Barcelona,
incloïa notícies i edictes al voltant dels brots de febre groga que assolaven molts indrets
de la península, i que van arribar a afectar la ciutat de Barcelona. El to dels articles
publicats anava en consonància amb la urgència de les circumstàncies. Des de notícies
de caire divulgatiu, com l’esmentat anteriorment sobre els flascons d’higiene domèstica,
a notícies de caràcter més normatiu i coercitiu a mesura que les circumstàncies ho
requerien. Aquest mateix mitjà esdevenia el suport apropiat per a la difusió d’edictes i
d’altres disposicions avalades per personatges de prestigi social. Aquest era el cas de
l’article publicat del bisbe de Barcelona a través del qual justificava les fumigacions a les
esglésies tot dient: “no permita Dios que los Fieles por nuestra negligencia sufran, ni
pierdan las vidas de los cuerpos, yendo a buscar en ellos la vida de las almas”11 . En
resum, en temps d’epidèmies el Diario de Barcelona es feia ressò de les veus més
influents i amb competències sanitàries al Principat.

Nuria Pérez Pérez
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Els exemples mostrats són una petita prova del potencial que ostenta la premsa escrita
com a font històrica i documental i, per tant, la importància de considerar els tresors
hemerogràfics com a patrimoni cultural, la qual cosa vol dir que és fa indispensable
destinar recursos per a la seva catalogació, estudi i difusió. Potser perquè s’han assignat
pocs recursos, sovint s’ha oblidat l’estudi d’aquesta important font d’informació, a la
vegada que font històrica. Jordi Berrio afirma que és a partir dels anys 80 quan la història
de la comunicació social, tot just comença a configurar-se de manera seriosa, des d’una
perspectiva científica i exigent. Aquest mateix autor destaca com a treballs de referència
els realitzats per en Jaume Guillamet,  Josep Gifreu, Miquel Moragas, Josep Maria Casasús,
entre d’altres, treballs tots ells pioners i que són els fonaments dels treballs de recerca
que es duen a terme en l’actualitat12 .

Pel que fa a l’ús del català en el periodisme a Catalunya, tot i que el nostre país ha
conegut un desenvolupament periodístic semblant als països i cultures del seu entorn,
tanmateix, el periodisme en llengua catalana ha estat sovint absent, per oblit o per
prohibició. L’any 1810, durant el govern de Napoleó, el Diario de Barcelona va arribar a
redactar-se en francès i en català, però això només va perdurar cinc mesos13 . Lo Pare
Arcàngel, full periòdic i humorístic considerat el primer cas de premsa en català a la
ciutat de Barcelona, va publicar tant sols tres números,  en tres diumenges successius,
l’any 1841. Lo Verdader Català revista religiosa, política, científica, industrial y literaria,
primera revista en català, de publicació quinzenal, només va poder treure a la llum sis
números per manca de subscripcions. No va ser fins al 1879 que Valentí Almirall va
fundar el Diari Català, el primer diari imprès en llengua catalana, el qual va funcionar fins
al 30 de juny de 1881, després de 692 números14 .

Pel que fa a l’estudi de la difusió de la ciència i la tecnologia a Catalunya en llengua
catalana, precisament en aquests moments un equip d’investigadors dirigits pel professor
Josep Maria Casasús15  del Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la
UPF, està treballant en un projecte –que m’ha donat permís per citar- l’objectiu del qual
serà reunir i estudiar les notícies publicades al llarg del segle XIX, sobre medicina, ciència
i tecnologia en els diaris i revistes dels països catalans escrits en llengua catalana. Una
altra iniciativa de recerca, recentment començada, aplega un grup d’investigadors del
Centre d’Estudis d’Història de la Ciència de la UAB, que estudia la divulgació de la
medicina, la ciència i la tecnologia en els diaris barcelonins de finals del segle XIX i
principis del segle XX16 . De moment és una petita contribució, una experiència pilot, però
amb voluntat de continuació i que té la intenció de dur-se a terme en col·laboració amb
d’altres països europeus (Portugal, Grècia i Dinamarca).

Sense anar més lluny, a propòsit de la celebració dels 100 anys de la creació de l’Hospital
Clínic de Barcelona, efemèrides que el Congrés d’Història de la Medicina Catalana ha

La premsa periòdica com a font per a la recerca de la història de la ciència...
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volgut commemorar en la seva catorzena edició, si anéssim a l’hemeroteca i consultéssim
quines notícies es van publicar al Diario de Barcelona, al voltant de primers d’octubre de
1906, ens hauria de cridar l’atenció la crònica de la seva inauguració17 . El dia primer
d’octubre de 1906, el baró de Bonet18 , metge i aleshores rector de la Universitat de
Barcelona va obsequiar a les autoritats i als membres de la junta de l’Hospital Clínic amb
un banquet solemne al restaurant Justin, com a acte oficial de la inauguració del nou
hospital. Informació bastant diferent d’una altra de les notícies d’aquell dia segons la
qual el mateix rector havia hagut de suspendre la inauguració del curs acadèmic a la
universitat degut als aldarulls ocasionats pels assistents.

Aleshores, ens adonaríem que la notícia d’ambdues inauguracions, la del Reial Col·legi
de Cirurgia i la de l’Hospital Clínic,  presenten bastants elements en comú. L’acte solem-
ne havia tingut lloc en l’amfiteatre de l’Hospital, de la mateixa manera que en el cas del
col·legi, la notícia feia una exhaustiva descripció de les autoritats que van ser presents a
l’acte. Igualment es van fer al·lusions de gènere, ja que es comentava que entre els
assistents hi havia “algunas señoras y señoritas”19 .  En la noticia que el Diario de Barce-
lona va dedicar a l’acte,  es deia com a missatge de legitimació,  que l’edifici estava
destinat a acollir sota el mateix sostre la ciència i la caritat, i que es reunien en el seu
interior, la facultat, és a dir, la docència, i també la clínica, és a dir, la pràctica mèdica, i
tot perquè “resultaba ya insuficiente la antigua fundación del benemérito Virgili”20 , fent
menció explícita al Reial Col·legi de Cirurgia, que aleshores tenia ja 142 anys i que en el
seu moment va significar els inicis d’una nova manera d’entendre la medicina i la cirurgia.

NOTES

1. FIGUERES, Josep Maria (1994), Breu história de la premsa a Catalunya, Barcelona, Barcanova.
2. La primera publicació periòdica coneguda a la península ibèrica va ser la Gazeta (1641), editada a Barcelona en
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TOMÀS i CABOT, Josep

RESUM: Record de publicacions de l’autor de caràcter sanitari. Intervenció en Congressos
d’Història de la Medicina Catalana. Record de la figura de Miquel Servet. Referències a
l’escorbut i el descobriment de la vitamina C. Els metges de la família de Felip II.  Altres
aspectes.

Paraules clau: Miquel Servet. Escorbut. Descobriment vitamina C. Metges de Felip II.

RESUMEN: Referencia de las publicaciones del autor de caràcter sanitario. Intervención
en los Congresos de Historia de la Medicina Catalana. Recuerdo de la figura de Miguel
Servet.  Referencias al escorbuto y el descubrimiento de la vitamina C. Los médicos de
la familia de Felipe II. Otros aspectos.

Palabras clave: “Miguel Server “Escorbuto” “Descubrimiento vitamina C” “Médicos de Felipe II”

*

En aquesta meva intervenció sobre la medicina i els mitjans de comunicació, em limitaré
a explicar algunes anècdotes relacionades amb el tema, viscudes directament per mi
quan exercia de periodista, és a dir, quan encara no estava jubilat. Es tracta de fets
anteriors a l’any 1997. Potser massa antics. Però com que la majoria dels meus oients
d’avui són historiadors acostumats a estudiar i a comprendre el passat, ells em podran
perdonar que no els parli de fets actuals, sinó de records més aviat llunyans.

L’any 1980 em va cridar el Sr. Frederic Rahola, propietari de l’Editorial Teide, per fer-me
una comanda. El seu sogre, el prestigiós metge i polític republicà Jaume Aiguader, que
havia estat alcalde de Barcelona abans de la guerra civil i ministre en dues ocasions
després del 1936, havia publicat l’any 1945, durant el seu obligat exili a Mèxic, una
biografia del metge aragonès (o català, segons alguns) Miquel Servet, descobridor de la
circulació pulmonar de la sang. La intenció del senyor Rahola era fer una segona edició
d’aquest llibre trenta-cinc anys després de la primera i aquesta vegada no fer-la a Mèxic
amb problemes i dificultats de totes menes, sinó a Catalunya amb tots els honors. Jo, per
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encàrrec del mateix Sr. Rahola, havia de redactar un apèndix bibliogràfic on constessin
totes les obres —llibres i articles importants— publicats més tard que el llibre d’Aiguader
i que continguessin dades i opinions útils per completar o corregir alguns punts d’aquell
llibre.

Vaig fer-ho de bon grat. I el meu apèndix, publicat al final de la segona edició de la
biografia original , va sortir l’any 1981. Ocupava més de quaranta pàgines i comentava
quasi una centena de treballs notables, escrits sobre el mateix tema servetià a partir de
1945. La sensació que vaig tenir en acabar aquesta feina era que el tema històric de
Servet interessava molta gent i que, en general, la història de la medicina era un camp de
la cultura humanística conreat amb passió i encert per molts erudits, un camp quasi
sempre apreciat i fèrtil.

Però molt aviat vaig tenir l’ocasió de comprovar el fet contrari, és a dir, una gran manca
d’interès cap a la història de la ciència per part de la societat culta del nostre temps. Què
havia passat? Senzillament, que els meus estudis sobre Servet i la coneixença intensa
que jo tenia d’aquest personatge em van portar a escriure una novel·la on ell hi tenia un
paper destacat, L’inesperat arcàngel del matí, que va ser finalista del premi Ramon Llull
l’any 1986 (amb només un vot menys que l’obra guanyadora, escrita per Olga Xirinachs).
Immediatament la meva novel·la fou editada, traduïda al castellà i reeditada per Edito-
rial Planeta.

L’obra va tenir bastants lectors i extenses crítiques aparegudes en importants mitjans de
comunicació. Doncs bé, pel que jo vaig poder saber llavors, quasi cap lector s’havia
assabentat de qui era Michael Villanovanus, pseudònim emprat per Miquel Servet quan
se sentia perseguit i amenaçat pels seus nombrosos enemics. Però el personatge tampoc
no era identificat per la majoria dels lectors ni per molts crítics quan jo li posava a la
novel·la el nom autèntic. Quasi ningú no sabia qui era Miquel Servet. Els més doctes
podien dir que el seu nom els sonava perquè estava segurament relacionat amb la
circulació de la sang, però si els preguntàveu algun altre detall de la seva vida, no sabien
què contestar.

Podríem dir, doncs, que respecte a la història de la medicina, hi ha efectivament una
minoria de treballadors intel·lectuals que fan recerca en aquest camp, coincideixen als
congressos, es coneixen entre ells i moltes vegades discuteixen per detalls insignificants
que consideren importantíssims. Si jutgem només per aquest petit grup, podríem pensar
—com jo ho feia l’any 1980— que la història interessa i apassiona molta gent. Però si
sortim d’aquesta minoria tancada i mirem la societat en general, acabem constatant
d’una forma evident la ignorància i la manca d’interès que existeix quasi a tot arreu
respecte a aquests temes específics.

Josep Tomàs i Cabot
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Una altra qüestió, de la qual jo també podria parlar per experiència personal, és la dels
articles divulgatius en el camp de la història de la medicina i de la ciència. Poden interessar
mes o menys als lectors (depèn de la traça del periodista), però no sempre son interpretats
com caldria. Us explicaré unes anècdotes reals, en que la reacció del destinatari —
positiva en uns casos i negativa en d’altres— va resultar inesperada i sorprenent per a
l’autor dels articles.

Una vegada vaig publicar a La Vanguardia un article sobre el científic nord- americà Linus
Pauling, que havia rebut el premi Nobel de Química l’any 1954 pels seus estudis sobre
l’estructura molecular. Aquest senyor era, d’altra banda, un defensor aferrissat de l’àcid
ascòrbic o vitamina C, que considerava útil no sols per curar malalties carencials i preve-
nir infeccions, sinó per evitar el càncer i proporcionar una vida llarga i feliç. La seva opinió
en aquest camp mereixia respecte i crèdit. Però quan l’home, pocs anys després, es va
manifestar obertament a favor de la pau i contrari a la guerra del Vietnam, que encara
era considerada al començament dels anys seixanta com una empresa noble i patriòtica,
la ciència del seu país, influïda segurament per la política, va començar a discutir algunes
de les seves teories, especialment la relativa a la omnipotència de l’àcid ascòrbic, que
llavors, com qualsevol altra vitamina, només es va considerar útil en casos de flagrant
carència alimentària.

La conclusió del meu article era molt personal. Confessava que, malgrat totes les teories
en contra, jo continuava prenent cítrics contínuament, perquè tenia fe en les seves
virtuts i pensava que podien prevenir i curar quasi totes les malalties. La sorpresa es
produí uns mesos més tard, quan vaig retrobar una persona coneguda que mai no havia
menjat taronges perquè, segons m’havia explicat uns mesos abans, es pensava que “li
cremaven l’estómac”, però que llavors, per culpa del meu article, havia modificat totalment
la seva dieta. Resulta que s’havia acostumat al suc de taronja diari i només en podia
cantar les excel·lències. Li havia passat la depressió, dormia bé a les nits, tenia bona
gana i la feina professional li resultava molt més grata i fàcil que abans.

Un altre article d’un tema molt semblant és el que vaig escriure a la revista “Historia y
Vida” sobre la historia de l’escorbut i la seva curació. Allà explicava les desgràcies
promogudes per aquesta malaltia en les llargues travessies marítimes per l’Atlàntic i
el Pacífic als segles XVI i XVII. Comentava també els experiments del metge anglès
James Lind i reproduïa la seva recomanació als navegants: que procuressin consumir
moltes fruites i vegetals frescos durant els seus llargs viatges, ja que la malaltia,
anomenada llavors “scurvy”, era provocada per la carència d’un principi contingut en
aquells aliments. També explicava en el meu article que la teoria fou aplicada amb èxit
pel capità James Cook, un dels mariners anglesos que més va viatjar per tot el món
durant el segle XVIII.

Taula rodona sobre comunicació i història de la medicina en el XIV Congrés d’Història...
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La meva sorpresa després de la publicació de l’article me la va proporcionar un col·lega
de la Universitat, bon historiador, que em va confessar que l’havia llegit amb interès i que
li havia suggerit la següent idea: que el predomini marítim dels anglesos als segles XVIII
i XIX i la constitució del seu gran imperi colonial eren deguts sobretot a la oportuna
aplicació de les lliçons dietètiques de Lind i de Cook. Sense ells, l’escorbut no hauria
deixat de fer malvestats durant els llargs viatges dels mariners anglesos, perquè aquests
haurien continuat sense fer parades a l’oceà i no haurien recollit nous aliments, com
passava en el cas dels espanyols i dels portuguesos, que van acabar perdent els seus
imperis per aquesta causa.

Uns altres articles meus van provocar no elogis, sinó crítiques i rèpliques. En alguns
casos, això també em va sorprendre, però menys que l’acceptació que havien tingut els
dos treballs que acabo de citar. En un d’aquests altres articles, jo explicava la polèmica
entre Jaume Ferran, bacteriòleg a Barcelona, i Santiago Ramon i Cajal, professor a
València quan era jove. La tècnica de vacunació de Ferran contra el còlera es basava en
l’ús d’un bacil molt poc atenuat i això podia semblar perillós per a la salut d’alguns
individus convalescents o amb poques defenses.

Cajal es va manifestar públicament en aquest sentit. Jo, en l’article, intentava exposar
objectivament les opinions de l’un i de l’altre sense donar la raó a Ferran, almenys d’una
manera franca i clara. I més d’un lector em va dir llavors que semblava mentida que un
periodista català com jo no hagués aprofitat aquella ocasió per haver donat un bon cop
de palmeta al castellà Cajal i per no haver defensat amb més entusiasme la ciència
catalana, sempre menyspreada i atacada per la resta dels peninsulars.

En un altre article jo parlava del descobriment de la penicil·lina, sense oblidar, naturalment,
l’observació i la intuïció de Fleming, però sense negligir tampoc el llarg treball de Florey i
Chain a la Dunn School d’Oxford quan aquell ja havia oblidat en gran part el seu
descobriment i havia renunciat a portar-lo a la pràctica. El premi Nobel, el van compartir
tots tres l’any 1945. Jo feia constar aquests fets en el meu article i assenyalava literalment
que “la història de la penicil·lina ens mostra com la ciència avança al mateix temps
gràcies al talent individual i al treball de tot un equip.” Alguns lectors es van mostrar
enutjats perquè van interpretar que jo havia volgut negar o menysprear els mèrits de
Fleming, considerat per ells un mite intocable, “el salvador de tantas vidas de toreros,
héroe invencible contra la infección de las cornadas”, deia un d’aquells panegiristes en
el més pur i encès llenguatge de la tauromàquia....

Un altre treball meu sobre història de la medicina fou discutit i calgué modificar-lo abans
de ser publicat. Era l’estiu de l’any 1998, i jo, que acabava de publicar una biografia del
rei Felip II (Editorial Planeta, 1997), vaig ser invitat a un simposi organitzat pels pares

Josep Tomàs i Cabot
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agustins de l’Escorial. La meva comunicació es titulava Los médicos de la familia real en
el reinado de Felipe II i tractava, com es pot deduir del títol, de totes aquelles persones
conegudes que van ser cridades per atendre aquest rei i la seva família quan es posaven
malalts.

Jo vivia al convent amb els organitzadors del simposi i era atès per unes monges molt
simpàtiques que em feien el llit i em servien els àpats al mateix refectori dels monjos.
Una d’elles, en saber que jo era català, em va explicar que tenia un cunyat que també ho
era i que ella, per aquest motiu, estimava particularment Catalunya. A mi, em tractava
amb una amabilitat especial. Em reservava les millors ensaïmades per esmorzar i a
l’hora de dinar em posava al plat els bistecs més ufanosos. Era, d’altra banda, una dona
culta que seguia el simposi amb interès.

El dia que jo havia de llegir la meva comunicació, la vaig invitar a la sala de conferencies.
Em va escoltar atentament. Parlant del príncep don Carles, de la seva caiguda a Alcalà i
del seu estat de salut gravíssim a conseqüència d’aquell fet, vaig explicar que el rei, per
salvar-li la vida, havia disposat que desenterressin el cadàver d’un frare amb fama de
sant, fray Diego de Alcalà, i que posessin la mòmia al llit del príncep, al seu mateix costat.
Era un costum habitual a la cort de Felip II aquest de fer intervenir relíquies de sants –
ossos, cabells i de vegades la mòmia sencera— en casos desesperats com aquell.

Però jo, parlant d’això, no vaig poder evitar un comentari més aviat burlesc. Recordo que
vaig dir que allò de posar cadàvers desenterrats als llits dels malalts no sols era una
bestiesa, sinó que podia provocar infeccions i uns altres trastorns de salut molt més
greus que aquells que volien prevenir o curar. La monja amiga meva, que m’havia escoltat
amb molta atenció, en sortir de la sala semblava enutjada i només em va dir amb una
cara llarga i aspra: “Usted se ríe de los santos y esto es lo peor que puede hacer un buen
catòlico, como suponía que era usted...” Es van acabar, naturalment, les ensaïmades
ensucrades i els millors talls de carn i de peix.

A l’hora de presentar la redacció definitiva de la comunicació per ser publicada al llibre
d’actes, vaig tenir la precaució de corregir els paràgrafs que feien al·lusió a les mòmies.
Si no ho feia jo, ho haurien fet segurament els monjos. El text va quedar així, em sembla
que prou neutre i no pas gens irrespectuós: “... Tampoco se descuidaron los presuntos
remedios milagrosos: la presencia junto al lecho del enfermo de los restos de un fraile
muerto con fama de santo” (pag. 637 de les Actes) “Por otra parte, la confianza del rey
en las reliquias capaces de curar enfermedades estaba muy arraigada en él. Por este
motivo concedía crédito y audiencia a casi todos los frailes, sacerdotes y religiosas que
le recomendaban o le traían alguno de aquellos objetos sacros, dignos de atención y
reverencia por sus propiedades milagrosas...” (pag. 646).

Taula rodona sobre comunicació i història de la medicina en el XIV Congrés d’Història...
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En resum, avui, en aquesta taula rodona, he intentat mostrar a través d’uns exemples
viscuts, el que pot passar —i habitualment passa— quan un divulgador de la història
escriu als diaris o completa un llibre ja publicat. La intervenció en un terreny bibliogràfic
poc conegut pot induir-nos al principi a considerar enganyosament que la història de la
medicina i de la ciència interessa molta gent. Després comprenem que això és una
apreciació falsa, perquè en realitat aquests coneixements històrics només són patrimoni
d’una reduïda minoria, potser molt visible als congressos especialitzats, però gairebé
desconeguda i poc valorada fora d’aquests llocs.

Pel que fa als articles de diari o revista sobre temes històrics, malauradament no sempre
tenen el resultat que l’autor espera. Poden ser supervalorats amb efectes sorprenents.
Però el més corrent és que no siguin ben entesos ni a vegades tan sols ben acceptats. En
els exemples que he posat avui, un “patriotisme” mal entès (la defensa del català Ferran
contra l’aragonès Cajal), l’exagerada mitificació d’un personatge (Fleming) o un abrandat
sentiment religiós (història de Felip II feta des del Escorial), tres fets subjectius, poden
enterbolir o desfigurar la normal comprensió d’uns treballs que pretenien ser imparcials
i més o menys assenyats.

Josep Tomàs i Cabot
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RIERA i BLANCO, Manuel

RESUM: Treball extens en el que s’analitzen amb detall alguns aspectes del funcionament
de l’ensenyament de la medicina a Barcelona en els segles XV i XVI. Consulta de fonts d’arxiu
amb documentació abundant.  Període de fundació. Metges i protofísics. Privilegi de l’any
1488. Els pretors dels remeis. Privilegis de Ferran II. Ordenances, Concòrdies i altres aspectes.

Paraules clau: “Estudi de Medicina Barcelona, segles XV-XVI” “Pretors dels Remeis” “Privilegi de 1488”

RESUMEN: Trabajo extenso en el que se analizan con detalle algunos aspectos del
funcionamiento  de la enseñanza de la medicina en Barcelona en los siglos XV y XVI.
Consulta de fuentes de archivo con documentación abundante. Período de fundación.
Médicos y Protofísicos. Privilegio del año 1488, Los pretores de los remedios. Privilegios
de Fernando II. Ordenanzas. Concordias. Otros aspectos.

Palabras clave: “Estudio de Medicina Barcelona, siglos XV-XVI” “Pretores de los remedios” “Privilegio de 1488”

*

Estudiats, analitzats i valorats, en una altre comunicació al Congrés, els documents
d’arxiu de la fundació del “ Estudi General d’ Arts i Medicina de Barcelona “ en el temps
comprés entre 1401 i 1419, ens porta al nostre actual objectiu que és realitzar un estudi
esquemàtic dels documents d’arxiu que ens donen notícia de la seva evolució i incidències,
que segueixen fins a l’any 1565, amb l’afany de veure les possibilitats d’ampliar després
la investigació i estudis amb algun article o petita monografia.

Excepte en uns pocs casos, el treball d’investigació va ser veure, tocar i comunicar-me amb els
documents d’arxiu originals que he pogut localitzar, investigar-los i procurar després expressar-
me en el seu estil, en el que pugui. En cada document estudiat una nota en parèntesis
senyala la seva referència. Es dóna també un detall del moment històric de cada etapa.

La pauta a seguir ens la facilita un document de l’Arxiu notarial de Barcelona de l’any
1558, que ens senyala les fites i expressió de la seva evolució, son aquestes :
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* Fundà l’Acadèmia de l’Estudi General d’ Arts i Medicina de Barcelona el sereníssim rei
d’Aragó Martí I l’any 1401, decorada de singulars privilegis.

* Va ésser confirmada el 23 de desembre de 1419, per l’eximi Alfons V d’Aragó

* El 14 de gener de 1488, pel Catholicum Hyspaniare regem Ferran II,va ser confirmada a
Saragossa, amb una llarga i amplíssima insigne gràcia .
* I sobre tot, el 3 d’octubre de 1533 en el castell de Montsó, pel sacratíssim Carles V,
César August màxim dels romans Emperador invictíssim, confirmà el privilegi del rei Ferran
II donat a Saragossa al 1488.

Amb aquesta darrera confirmació s’inicià l’última etapa de l’Estudi General del rei Martí.

I - PERÍODE DE FUNDACIÓ:

La fundació de l’Estudi General de Barcelona ja s’ha estudiat en una altra comunicació
al Congrés, però aquí podem fer algunes consideracions:

*= L’esmentat document de 1558, ens diu que l’Acadèmia de l‘Estudi General d’Arts i
Medicina de Barcelona “celebèrrima en el mon Cristià”, va ser decorada i sublimada per
singulars privilegis, intervenint el consentiment i autoritat del Santíssim en Crist Pare, el
Senyor Benet XIII Papa d’Avinyó, en data de les segones nones ( 6 de juliol) del setè any
del seu pontificat, iniciat al 1394, per tant el setè any era el juliol de 1400. Però a l’any
1398, el Papa concedí al rei Martí un privilegi per fundar un Estudi de tota facultat no
utilitzat i el 10 de desembre de 1400, el rei va sol·licitar el Privilegi per l’Estudi General de
Medicina, que va fundar el 10 de gener de 1401 a Barcelona i posteriorment, el 24 de
setembre de 1402, va tenir d’insistir perquè el Papa Benet XIII li concedís els privilegis al
seu Estudi General d’Arts i Medicina, doncs les peticions anteriors no havien sigut ateses
ni rebutjades.

*= Nosaltres sabem que el rei Martí havia prohibit el 18 octubre de 1397, que els metges
exercissin sens el previ examen i que el 10 de gener de 1401, el rei va fundar un “Estudi
General de las arts auxiliars de la egrègia Medicina necessàries per sustentar la indigent
fragilitat humana”, per aquest privilegi l‘Estudi general tenia les següents facultats:

- Es prohibia l’ensenyament de la medicina a Barcelona i el seu territori fora de l’Estudi
General instituït i ordenat de nova planta i que no es pogués practicar si no fos a títol de
“ magisterii insignitus”, o sia de mestre.

Manuel Riera i Blanco



41Gimbernat, 2007 (*), 47

- El rei Martí concedia a la universitat de l’Estudi tots els privilegis donats pels seus
antecessors i altres a l’Estudi General de la vila de Montpeller, i en el seu estil podien
elegir col·legi i fundar totes les activitats.
- La universitat liberalment podia establir estatuts i ordenances a la seva conveniència i
utilitat.
- Per l’elecció dels càrrecs tenien la facultat de governar-se per sí mateixos.
- Els donà facultat de concedir els graus de mestre, llicenciat o batxiller, als estudiants
que trobin aptes.
- Els concedeix dos condemnats a l‘any, morts degollats o per submersió, per realitzar
pràctiques d’autòpsia amb tal que no sia oriünd de la ciutat de Barcelona.

Després de passats setze mesos, el rei va adjuntar a l’Estudi General el singular privilegi
de la facultat d’Arts que va ser redactat amb frau i tenia concessions subreptícies, que
van necessitar ser acompanyades de dos edictes reials: un per esmenar les citades
concessions fraudulentes i un altre per reprimir la conducta del mestres de l’Estudi
General. En realitat, el privilegi complert de la concessió de l’Estudi General de Barcelona
format per dos privilegis: el de fundació de l’Estudi General de Medicina, 10 de gener de
1401 i el de fundació de la facultat d’Arts, de 10 de maig de 1402. En aquest privilegi, a
continuació de la firma del Rei, es va escriure l’edicte de correcció de les concessions
subreptícies de 15 de setembre 1402. En tot el conjunt, tenim encara que unir l’edicte de
correcció de les conductes dels mestres de 10 de gener de 1403. Les correccions també
afectaren de forma indirecta el privilegi inicial de 1401, pel fet de determinar l’edicte de
correcció la unió de les dues facultats de Medicina i Arts en la persona d’un únic Canceller
general i el ser el seu nomenament propi de la persona del Rei i no per elecció de la
universitat l’Estudi General.

La Facultat d’Arts es va instituir a l’Estudi de Medicina de Barcelona, perquè els mestres
de Medicina que fossin graduats en Arts tinguessin el dret de donar, junts o per separat,
el grau de mestre o batxiller en Arts a aquells que ho meresquessin, com era concedit als
mestres de Arts i Medicina, professors de l’Estudi de Lleida, però a Lleida la llicència de
magisteri i els graus acadèmics els concedia el canceller, com esdevenia a tots els
Estudis Generals. També disposava que d’acord amb la “seva bona consciència”, podien
ordenar tot el que fes referència a exàmens, expenses i detalls pertinents, sense apartar-
se del que es va concedir a l’Estudi General de Lleida, tal com poden fer-ho els Mestres
de Medicina de l’Estudi de Barcelona, d’acord a l’establert en el privilegi de fundació.

Per tant, fem notar que les dues facultats de Arts i Medicina a l’Estudi formaven un cos
unit, amb el mateix canceller, però es donaven els graus de Medicina i Arts per separat:
els graus de Medicina pels privilegis de Montpeller i els graus d’Arts amb els reglaments
i estatuts de l’Estudi de Medicina de Lleida. Per les Constitucions eren “Metges de art de
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Phisica”, segons les Corts de Cervera de 1359, que els obligava a estudiar tres anys en
un Estudi General.

L’únic Canceller general havia de ser metge, amb el grau de Mestre en Arts, era l’únic que
tenia, per delegació del Rei, la potestat de concedir els graus acadèmics, tan en Medicina
com en Arts.

Entre les opinions sobre les clàusules subreptícies, el Dr. Rubió i Balaguer ens diu: “ no
parece probable que un error de redacción se hubiese deslizado en una disposición
autentificada por el regente de la cancilleria y tan solemnemente promulgada” . A nosaltres
ens sembla quasi segur fou realitzada amb frau per aconseguir allò que d’altra manera
no s’aconseguiria: el rei ens diu que es va fer de manera oculta i el rei Martí tenia, com
el seu pare, l’actuació justa que no volia es confonguessin els mestres que tenien
ciència dels que no en tenien, missió que a la dignitat regia pertoca, d’aquí les citades
correccions al privilegi.

*= Els Privilegis de fundació eren concedits a la universitat de l’Estudi General, no a la
ciutat de Barcelona. Si s’hagués fundat només per la ciutat de Barcelona, no seria un
Estudi General, seria un estudi particular: qui li donava caràcter era el senyor Rei, l’Estudi
General era una Institució reial, acompanyada o no per una butlla del Sant Pare. El cas
es que, eren del rei l’Estudi i la ciutat de Barcelona i aquesta pagava els sous.

*= L’Estudi General es dirà d’Arts i Medicina de Barcelona, tan sols dues vegades, en dos
cartes del rei datades el 7 de novembre de 1402, es cita com de Medicina i Arts (ACA reg.
2245, fol. 56r). Sense els mestres d’Arts consideraven l’Estudi de Medicina sense
fonament. Actualment existeix un “virus” entre els historiadors de la terra que produeixen
una síndrome mèdica històrica histriònica i es freqüent trobar qui el considera un “Estudi
de Medicina i Arts de Barcelona”.

Era missió de la dignitat del rei millorar les estructures sanitàries i les ensenyances de la
medicina i procurar que es concedissin els graus acadèmics amb el mèrit que corresponia
a la ciència, però aquests estímuls s’unien a una pobre variable econòmica, ( en paraules
de Desclot ), “d’uns reis que no tenien tresors” : Jaume I es queixava que el seu pare havia
prodigat el patrimoni familiar; posteriorment amb Alfons III i Jaume II el procés continuà
amb pèrdua dels tributs i drets reials; la lluita contra la energia feudal obligà al rei Pere IV
a empenyorar una sèrie de territoris i jurisdiccions; i Marti I, per mantenir dintre de la
monarquia el patrimoni de Sardenya i Sicília, havia venut a la ciutat de Barcelona, amb
pacte de gràcia i retrovendendo, la meitat del comtat d’Empúries, les baronies d’Elx,
Crevillent, Tàrrega, Vilagrassa, Terrassa i Sabadell, a la Diputació del General l’altre meitat
del comtat d’Empúries i també estaven empenyorades les rendes reials dels comtats del
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Rosselló i Cerdanya, ah! i la reina Maria de Luna va morir al 1408, en la indigència. No
podem dir del rei Martí I que només donés un privilegi i que no assignés cap quantitat pel
sosteniment de l’Estudi General, també es volia encarregar de la seva organització i govern
superior amb una sèrie de correccions. En cent anys els reis havien fundat quatre estudis
generals: Lleida, Perpinyà, Osca i Barcelona, semblen masses en el país i com si busquessin
resoldre la variable econòmica, encara en van fundar quatre més, una cosa enlloc vista.

El rei Martí va morir el 31 de maig de 1410, i s’extingí la dinastia comtal i reial. Després d’un
interregne de dos anys, el Compromís de Casp havia de determinar qui tenia millor dret per
ser rei d’Aragó i no per elegir un comte feudal de Barcelona. El 28-05-1412, els
compromissaris reconeixien el millor dret de Ferran d’Antequera i quedava proclamat per
ser rei d’Aragó, tenia el millor dret com a fill de Leonor d’Aragó i casualment, de tots els
aspirants, era qui tenia més valor econòmic, no sols per ell, també per la seva muller la reina
Leonor d’Alburquerque. Aprofitant el conflicte social, polític i militar, a les Corts de Barcelona
de 1412-1413, el van imposar atorgar dos concessions que podien tenir efecte en la
valoració de l’Estudi General de Barcelona. A les Corts de 1413, els senyors feudals civils i
eclesiàstics, mirant d’oprimir als pagesos de remença, pretengueren que:“ el privilegi atorgat
tollent ley paccionada de dret no val “ i “ el privilegi atorgat contra el bé públic és nullà” .

II – METGES EXAMINADORS I PROTOFÍSICS DEL REI.

El document de pauta que seguim de l’any 1558, ens diu: Que l’ Estudi General d’Arts i
Medicina de Barcelona va ser confirmat per l’eximi rei Alfons d’Aragó el dia 23 de desembre
de 1419. El document que es cita amb aquesta data no és una confirmació d’un privilegi
donat per un rei antecessor i demanat al rei actual amb petició de gràcia, no son els
metges de l’Estudi que es dirigeixen al Rei. El document no expressava la concessió
d’una gràcia, sinó que és un edicte: El rei havia rebut la noticia que els oficials de l’Estudi
de “Phisice i cirurgia “ examinaven i donaven llicència per exercir les dites arts, i va
prohibir amb un edicte inicial que fessin aquests actes. Els oficials de l’Estudi reclamaren
que tenien les facultats per regia munificència. Davant la reclamació, en un segon edicte
de 23 de desembre 1419 als oficials reials ordinaris, el rei Alfons considerava que com
“ningú pot ser privat de lo que té ”, donava un termini per demostrar que tenien les
potestats atribuïdes i reclamades, si no les tenien fossin privats d’examinar i donar
llicències i si tenien el privilegi fossin confirmats i protegits en el seu exercici. No sabem
quina part dels privilegis presentaren els de l’Estudi als oficials reials ordinaris, sospitem
que amb el primer de 10 de gener de 1401, en van tindré prou.

Ara la universitat apareixia amb el nom de “ pro Studii artis phisice et cirurgie civitatis
Barchinona” , en la meva traducció: pels de l’Estudi de les arts de la física i cirurgia, ara
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no es denominava Estudi General i sembla que, com el metge de medicina era també el
físic, em d’entendre que l’ Estudi era de les “arts de la Medicina i la Cirurgia“ , i això vint
i cinc anys després de ser expulsats els cirurgians de l’Estudi de Medicina de Montpeller,
i quan els privilegis i estatuts d’aquest estudi de Barcelona deurien de tenir per guia les
normes de l’Estudi de Montpeller. Se’ns presenta també a l’Estudi de Barcelona,
concedint llicències per exercir la cirurgia, quan no estava prevista aquesta concessió en
el privilegi del rei Martí. Estimem que l’Estudi no podia donar llicències per a exercir
sense seguir els cursos dels graus acadèmics de Arts i Medicina.

Pels antecedents exposats creiem que la universitat de l’Estudi de Barcelona, en el
moment d’acreditar davant el rei Alfons els seus drets, deuria presentar tan sols el
privilegi de fundació de l’Estudi de Medicina de 10 gener 1401, on no es manifestaven
aquests fraus i es guardarien o destruirien els privilegis de la facultat d’Arts i la correcció
de la concessió obtinguda per subrepció.

Exposarem a continuació una sèrie de dades de documents d’arxiu que ens donen fe de
la existència i vida de l’Estudi d’Arts a Medicina de Barcelona:

*= El rei Martí havia deixat la qüestió de l’Estudi en mans del degà dels canonges de la
catedral de Tortosa Guillem Ramon, la concòrdia que va establir aquest àrbitre seria molt
efectiva, doncs les tres preeminències de la oposició es succeïren pacíficament sense
cap més qüestió coneguda. El mestre Francesc Granollachs continuà com a canceller de
l’Estudi General de Barcelona, el 26 de setembre de 1405 en el moment de la concòrdia
citada encara ho era, el 1 agost de 1420 va fer testament i al morir, segons diuen, el va
succeir a la cancelleria Antoni Ricart, iniciat com professor de l’Estudi de Lleida, al 1395
Juan I l’hi encarregà uns informes de l’estat sanitari del Rosselló, passà a Barcelona i
fou professor de l‘Estudi General, va ser metge del rei Alfons com físic de la casa del rei
i examinador reial, dels que exercien la medicina i de la salut dels pobles : al 1416 i 1419,
va fer unes declaracions sobre l’estat sanitari de Barcelona i de la reina Maria. Qualificat
d’humanista, és la personalitat mes destacada de l’Estudi d’Arts i Medicina, pels estudis
que va deixar (“De quantitatibus et proportionibus humorum” i dedicà al rei Martí un
“Compendium secundi operis de arte graduandi medicinas compositas ..”) que s’han
estudiat com una temptativa medieval per aplicar les matemàtiques a la Medicina, va
escriure també en català dos llibres, un “Tractat de horines” i un altre “ De coneixement
de polsos “. No tinc clar el període que se li assigna, cap el 1420 com a canceller de
l’Estudi General de Barcelona, estava a Itàlia de mestre examinador general del rei
Alfons, si bé podia tenir un substitut. Mort a finals de 1422, passà a ser canceller de
l’Estudi l’altre discordant, mestre Pere Pau o Pauli , que per la pau de l’Estudi allargà la
vida fins a l’any 1453.
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*= En aquest últim període, a partir de 1431, es presentaren a Barcelona les qüestions
dela unió d’escoles d’arts lliberals de la ciutat, enfrontats pel seu control entre el Bisbe
i canonges per una banda i Consell municipal per l’altra, qüestions que podrien afectar
a l’Estudi General per la seva facultat de les Arts lliberals agregada a la Medicina, però
Barcelona, fa notar el Dr. Rubió i Balaguer “parece que hubiera la consigna de no citarlo
en los años anteriores a 1484” ( Notes: pàg 35 ), i les ordenances de la ciutat de 1431,
no diuen res de la seva unificació.

*= La universitat de l’Estudi de Arts i Medicina tenia la seva seu o acadèmia a la torre “al
costat del portal vulgarment dit de la Boqueria”, o de Santa Eulàlia. Crec que podem
deduir era una torre romana de la antiga muralla de Barcelona al cantó de la Rambla,
que el rei Martí els hi cediria, perquè podia haver perdut l’interès militar amb l’ampliació,
uns pocs anys abans, del perímetre de Barcelona amb la muralla del segle XIV. Es diu
que no sempre la facultat d’Arts estava junta amb la Facultat de Medicina, però hem de
tenir en compte que a Barcelona hi havia varies escoles d’Arts.

 *=Des de Barcelona, el 22 de maig de 1436, la reina Maria recomanà als reis de Castella
el metge Rodrigo de Toledo, que ha vingut de Castella per graduar-se en medicina a
Barcelona i ja torna a aquell regne. ( ACA:Commune, reg. 2988, fol. 8 ).

*= Els consellers del Consell municipal de Barcelona, el 18 de febrer de 1440, escriuen
a l’Estudi de Medicina de Montpeller en recomanació del metge Bernat de Granollachs,
mestre en arts i batxiller en medicina, que es dirigeix a aquella universitat per graduar-se
en mestre en medicina. Declaren que durant casi dotze anys ha exercit la medicina en la
ciutat, tornant la salut a molts malalts. Tenia esquírria de l’Estudi local ?: sembla que el
motiu del viatge és que el metge torna a l’escola en que va ser graduat de batxiller i
juraven que tornarien a obtenir el grau superior (AHCB Lletres patents 11,).

*= La reina Maria des de València, el 12 de març de 1441, manà a Joan Corbera, governador
de Catalunya, que li envií informació sobre la qüestió de Francesc Oliver seller de la ciutat
de Barcelona que “mogut de temeritat e menyspreant la correcció divinal i del senyor rei
hauria injuriat i ferit N’Antic Beer, bedell del col·legi del Studi de Medecina d’aqueixa
ciutat, stant segons se diu, en salvaguàrdia del senyor rei e nostra”, (ACA. reg.3182 f.
25v). Es efecte de la protecció del rei Martí concedida al Privilegi.

*= L’Estudi General de Barcelona seguia funcionant i examinant cirurgians, el 15 de
desembre de 1441, la reina Maria, lloctinent del rei, escriu des de Saragossa “als amats
nostres lo rector e canceller e officials del Studi de Medicina en Barcelona” que castiguin
al cirurgià Joan de Galbarra, el qual acusà injustament a Gabriel Garcia, “feel Fisic nostre”,
d’haver revocat una carta d’examen, atorgada per vosaltres al dit Galbarra. La reina els
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envià la informació i proves, perquè procedeixin segons el dret i raó “però si us hi trobàrem
necligents o remissos, ço que no creem , provehirem a les dites coses justicia mediant”.
( ACA reg. 3269, f. 4 ).

També concedien llicències als jueus per exercir la Medicina, sabem que des de Tortosa
el 9 de novembre de 1442, la reina Maria escriu una carta al rector i al canceller de
l’Estudi de Medicina de la ciutat de Barcelona i els hi diu que estant a Saragossa, per les
seves culpes, va privar al jueu de la mateixa ciutat Juce Cominet del exercici de la medicina.
Els adverteix perquè no es deixin enganyar pel jueu, ni li donin llicència per exercir.(ACA.
reg.3181 f. 131).

El que no trobem en aquest període metges en Art i Medicina en que ens diguin s’han
graduat passant d’un grau a l’altre a l’Estudi General d’Arts i Medicina de Barcelona i
que siguin: mestres en Arts i Medicina, mestres en Arts i batxillers en Medicina, o bé
batxillers en Arts i mestres en Medicina, expressions de les seves titulacions en el examen
de graus. Els mestres en Arts sabien llatí i podien llegir els llibres de la Medicina.

*= A partir de 1448, en el Consell de Cent de la ciutat de Barcelona, per millorar la qüestió
econòmica de la ciutat i no la ciència, es començà a tractar de fundar un Estudi General de
tota facultat invocant el privilegi reial i el papal. Després de informar-se a l’Estudi General
de Perpinyà, a l’any 1450, envià els seus ambaixadors a Itàlia. Amb el rei Alfons no hi va
haver-hi problemes: el 3 de setembre, el rei autoritzà als consellers per construir-lo i els
donà els privilegis per quan estes fundat. Però el privilegi del Sant Pare, si bé l’obtingueren
aviat, ja es més qüestionable i misteriós: demanaven al Papa Nicolau V que fundés un
Estudi i la cúria romana expedeix la butlla el 30 de setembre, però dos mesos després, el 19
de novembre, el Papa comunicà als consellers que suspenia la concessió anterior per erigir
un Estudi. Aquesta butlla denegatòria dirigida als consellers, es troba a l’arxiu municipal de
Lleida i no al de Barcelona. No es troba tampoc en el registre de secretis de l’any quart de
Nicolau V a l’Arxiu Vaticà. Podem plantejar de nou, una concessió subreptícia o sia realitzada
amb frau: la butlla primera havia sigut firmada per tots els que tenien que firmar-la, però
s’havia obtingut de forma oculta, era falsa, com les concessions obtingudes per subrepció
de l’Estudi General d’Arts i Medicina de Barcelona. Queda aquí aquesta seqüència, de
moment aquest Estudi General no seguí endavant.

A l’any 1453, amb la mort del canceller Pere Pau, començaren les malícies de la flaquesa
humana a l’Estudi General d’Arts i Medicina de Barcelona, els afers estan en relació al
nomenament del Canceller de l’Estudi, seguirem dos documents d’arxiu:

*= El rei Alfons des d’ Itàlia, en la data ens diu, in Terra nostra de Fogie, 3 abril de 1453,
concedeix pels seus mèrits l’ofici de canceller de l’Estudi General de Barcelona a Francesc
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de Pedralbes mestre en Arts i Medicina, amb totes les prerrogatives, honors, salaris,
emoluments, etc. ( ACA Reg.2600, fol 153v-154r ). Francesc de Pedralbes metge del rei
i examinador reial, era de família conversa i seria una persona d’edat.

*= A Barcelona el 20 de juliol 1453 ( ACA Div. Reg. Maria Reg. 3158, fol 175v- 178v ), o sia
més de tres mesos després de l’anterior nomenament del canceller, a la torre de la
muralla estatge de l’escola, al costat del portal dit de la Boqueria, es convoquen i
reuneixen la universitat de l’Estudi General d’Arts i Medicina, per a procedir a l’elecció i
promoció del Canceller. Ens diuen que s’han convocat i estan presents tots els membres
del Col·legi i citen: els mestres d’Art i Medicina: Pere Femenia, rector; Bernat de
Granollacs, Lluis de Ribesaltes, Gabriel Garcia, Francesc de Pedralbes, Joan Roser ( o
Rossell ), Gaspar Jorba, Francesc de Granollacs, Juan Avellà, Fernando de Ayerbe, Antoni
Pont y Pere Vicens. Estan presents també els batxillers de Medicina següents: Antoni
Gelabert, Joan Badia, Gabriel Duran, Joan Riba, Bartomeu Torelló i Joan Bonanat i els
estudiants, sense citar el nombre que no son membres del Col·legi.

Hem d’aclarir que a la llista inicial que donen de mestres d’Art i Medicina estan barrejats:
perquè: Gaspar Jorba y Joan Avellà només son mestres en la ciència de la medicina; i
Antoni Pons i Pere Vicens son mestres professors en arts. Així resulta que tenien al
Col·legi de l’Estudi General en total 17 membres: 8 mestres en Arts i Medicina, 2 mestres
de Medecina; 5 Batxillers de medecina ; dos mestres en Arts, professors de l’Estudi; i un
bidell, Juan Esteva.

La convocatòria no és normal a la vida de l’Estudi General, és extraordinària, estan
presents: Juan Oliver notari i escrivà de l’Estudi General i una sèrie de testimonis estranys
a la universitat de l’Estudi com: el cavaller Juan de Montbui ( si llegeixo bé ), militar i
agutzil fidelíssim de la Reina Maria; Burdo Vilar paratore de Granollers; Gaspar Anglès,
apotecari; Cosme Bartomeu com a àrbitre electe pels membres del Col·legi “nemine
discrepante”: i el discret Pere Marfà notari de la ciutat de Barcelona. Tenien previstos el
reforç d’alguns doctors i canonges experts en Dret. A més, a tenor dels privilegis i estatuts
de l’Estudi, han nomenat com a àrbitres de l’elecció i promoció de canceller a cinc
membres col·legials, els venerables: Juan Roser, Gaspar Jorba, Antoni Pont, Juan Avellà
i Pere Vicens.

La causa de l’elecció i promoció del Canceller ens diuen és per l’acefàlia que patia
l’Estudi per la mort del mestre Pere Pau, professor en Art i Medicina, que el presidia, es
diu que morí “die ex tercia”, però saben pel document abans citat del 2 d’abril, que havia
sigut promogut pel rei Alfons al càrrec de canceller el mestre Francesc de Pedralbes: de
moment no podem aclarir si és que no havia arribat encara el nomenament des d’ Itàlia,
o bé es donava com a no rebut i es procedia en contra, si bé el mestre Francesc de

Mestres d’Arts i Medicina, els pretors dels remeis i doctors en medicina (1401-1565)



48 Gimbernat, 2007 (*), 47

Pedralbes es trobava entre els electors i elegibles. Sembla que el mestre Pere Pau va
morir el dia extercia de juliol 1453, en aquest cas el nomenament de Francesc de
Pedralbes el 2 d’abril, va ser anterior a la mort de Pere Pau.

Presumeixen que la reunió convocada era segons les costums de l’Escola i que l’acte de
l’elecció i promoció del nou canceller està d’acord amb els privilegis i estatuts de la
universitat de l‘Estudi i diuen que volen posar al davant de la cancelleria alguna persona
notable, perquè la major part dels propis mestres guarnint-se ells mateixos, creuen que
a cada un d’ells pertany el dit ofici de canceller i així els mestres en Arts i Medicina de
l’Estudi General pretenen que l’elecció del canceller a “ipsos pertinere et pertinere
debere” i tot d’acord amb els privilegis, estatuts, ordenances i encara amb les
“constitucions de Catalunya i altres“, i per aquest aspecte tenen previstos els doctors en
dret i canonges. En quan els privilegis que tenen, només ho podrien dir pel privilegi de
fundació inicial de 10 de gener 1401, però com ja em dit: l’edicte corrector del privilegi de
la faculta d’Arts, l’afectava indirectament al establir un únic canceller general per l’Estudi
d’Arts i Medicina, com una única entitat i es dona al canceller l’autoritat per delegació
reial i era el rei qui tenia que nomenar-lo com a tots els Estudis Generals. Sols podien
defensar el que volien, amb la trampa de silenciar o fer desaparèixer el document que
els van donar del privilegi de 9 de maig de 1402, a on es tenia que unir, després de la
firma del rei, l’edicte de correcció, segons l’edicte mateix establia i presentar solament
el privilegi de 10 de gener de 1401. A l’Arxiu reial l’original de l’edicte de correcció es
troba separat del privilegi que corregeix en el mateix registre.

El notari Juan Oliver redactà el document públic del procés que segueixen des de la
convocatòria a l’elecció i nominació del canceller: es elegit Gabriel Garcia metge de la
reina Maria, se li han oposat Bernat de Granollachcs i Francesc de Granollachs. Tots
declararen elegiren a tenor dels estatuts “seu mente core “ i en bona harmonia i cap
discrepant, es declarà l’elecció per justa i el rector Pere Femenia aixecant-se va prendre
per la ma a Gabriel Garcia i el va portar i l’assentà a la càtedra a on de costum està el
canceller i des de on, va jurar tenir la cancelleria amb la justa forma que senyalaven els
estatuts i tots acceptaren a Gabriel Garcia per canceller. Redactat l‘instrument públic
pel notari, precisaren el reconeixement per la reina: era una altre formalitat per la trampa,
un element més per adquirir i acreditar drets que mai havien tingut.

El document d’Arxiu (ACA 3158 fol. 175v 178v), amb data a Barcelona de 7 agost 1453,
que expressa tot el que acabem de dir, escrit en llengua llatina i titulat com “ confirmatio:
sentencia in favorem Studi artium et medicine civitatis Barchinona”: no és una decisió
d’un òrgan judicial, ni de la reina lloctinent que encapçala el document, en el preàmbul
es dirigeix a “ Vos fidelis fisice noster Gabriel Garcia in artibus et medina magister”, i li diu
“que sens dupte elegit i promogut vas ser en el ofici de canceller de l’estudi d’Arts i
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Medicina d’aquesta ciutat, del modo que es evident a tenor del instrument públic següent”.
A continuació s’exposava el contingut del “instrument públic”, amb la firma del notari
públic Juan Oliver, datat a Barcelona universitat de l’Estudi, sense dia, mes ni any. A
continuació hi ha una exposició d’errors del text precedent: en quatre punts hi ha que
afegir quatre línies; i en cinc punts més hi ha que fer correccions. Aquí acabava l’exposició
del instrument públic, hi tindria que haver la data i no hi és. Segueix la resposta de la
súplica a la reina i aquesta confirma l’elecció i promoció de Gabriel Garcia, lauda, robora
i mana als que exerceixen de governador de Catalunya, al veguer i batlle de Barcelona i
al rector de l’Estudi que a Gabriel Garcia el tindran i reputaran per canceller. Conclou i
cita el segell penjant i data de 7 d’agost 1453 i amb ortografia diferent: està escrit a mà
esquerra =“fuit suplicata”= y a mà dreta = La Reyna = y a sota “ Sna. Regina mandavit mí
Jacobo de Villa =. Considerem que l’estil, cal·ligrafia, forma del document i la firma del
notari, no es propi de la cancelleria reial, més aviat creiem es va redactar pel notari Juan
Oliver a la casa de l’Estudi com diu i el portà a la reina el mateix Gabriel Garcia.

*= El 31 d’agost de 1453 una carta de la reina Maria, lloctinent de Catalunya, escrita en
català (ACA. reg. 3215 fol., 85r), fa referència del “novell canceller e físic del senyor rei
Jacme Quintà “ i ens confirma que a la mort del mestre Pere Pau, els mestres de la
universitat de l’Estudi d’Arts i Medicina de Barcelona “han elegit a Francesc Garcia i que
si li oposà Bernat de Granollachs” . Així tenim, que al mateix més de ser acceptada per la
reina lloctinent l’elecció i la promoció en contra el dret, el rei Alfons corregia l’abús
d’usurpar la potestat reial: destituïa a Francesc Garcia, el canceller elegit i nomenat amb
falta, i procedia al nomenament de Jaume Quintà protofísic, com a canceller de l’Estudi
General d’Arts i Medicina de Barcelona, des de 1420 havia estat metge examinador a
Catalunya, Sardenya, Nàpols i Sicilia. Amb tot, a l’octubre de 1453, Gabriel Garcia titulant-
se canceller, nomenava a Gabriel Iranzo daguer de Barcelona, com a procurador i
administrador dels seus bens, però el Canceller de l’Estudi era Jaume Quintà o Quintana,
es possible fos fill d’un dels primers mestres de l’Estudi General.

*= Al 1453, després de clausurar les Corts, la reina viatjà a Castella i es separà de l’ofici
de lloctinenta i per la seva absència el 19 d’octubre de 1453, Galceran de Requesens va
prendre possessió de la Lloctinència de Catalunya i el 30 de novembre de 1453 s’inicià
la reforma i democratització del govern de la ciutat de Barcelona, nomenant per reial
decret cinc consellers: dos ciutadans, un mercader, un artista i un menestral. L’any
següent, el 31-05-1454, el Rei Alfons nomenà al seu germà Joan de Navarra, Lloctinent
general de Catalunya.

*=Jaume Quintà o Jaume Quintana va morir el 13 de gener de 1457 sent canceller de
l’Estudi, es presenten les mateixes qüestions, per la cancelleria de l’Estudi d’Arts i
Medicina el mestre Bernat de Granollachs segueix sent l’intrigant, assolí que l’Estudi el
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nomeni canceller en contra que: “la elecció com la colació del ofici de canceller de
l’Estudi d’Arts i Medicina de la ciutat de Barcelona, al Serenissim Senyor rei pertany i
pertànyer deurà“. Datada des de Sant Andreu el 8 de març de 1458 ( ACA. reg. 3302 foli
94v-95v), tenim una carta escrita en català de l’infant Joan, lloctinent de Catalunya, al
seu germà el rei Alfons, on li consulta i demana que cal fer en el conflicte sobre l’ofici de
canceller de l’Estudi d’Arts i Medicina de Barcelona. Litiguen: d’una banda, mossèn
Gaspar Pelegrí, cavaller, metge del rei, proveït pel rei de l’ofici de canceller, amb el
mestre Pere Artigó, mestre en medicina, lloctinent i substitut seu; i d’una altre part el
mestre Bernat de Granollachs, canceller de l’Estudi nomenat per la universitat del dit
Estudi, segons el privilegi que té.

   Els primers al·leguen que la provisió pertany al Rei, del qual ha usat i concretament usà
quan fou elegit mestre Gabriel Garcia per la universitat de l’Estudi, però el Rei hi proveí a
mestre Jaume Quintana que, per virtut d’aquesta provisió fou revocada l’elecció de
Gabriel Garcia i mestre Quintana usà l’ofici per molt temps. La universitat de l’Estudi
negà aquesta pretensió i diu que li toca l’elecció en virtut del privilegi del rei Martí, de
gloriosa memòria, i altres reis passats. Del privilegi citat l’infant Joan envià còpia al rei
Alfons i al final li diu que tramet la carta de consulta al Rei de voluntat de les dues parts
i que determini el que li sembli.

Així es confirma que després de cinquanta anys envien solament un privilegi, l’inicial de
10 de gener de 1401, que permetia l’elecció del canceller i demés càrrecs i no els
privilegis i correccions completes que formen la veritable concessió del rei Martí a l’Estudi;
ara, que neguin al rei tot el que ell mateix a disposat en els últims cinc anys és
incomprensible. Encara més, pretenien vincular l’ofici de canceller a les persones que
estiguessin incorporades a la pròpia universitat de l’Estudi, en contra l’esperit de la
fundació i la missió del Canceller.

Sembla que no volien o no podien entendre que la seva professió era institucionalitzada
i que formaven una institució reial: que eren un col·legi i ells actuaven com si fossin un
gremi o una confraria, si bé no coneixem els estatuts del col·legi, que podien ser al seu
gust respectant els privilegis guia de Montpeller.

El 27 de juny de 1458, morí a Nàpols el rei Alfons V ( IV de Barcelona ), als 64 anys, arribà
la noticia a Barcelona l’11 de juliol. La reina Maria moria l’11 de setembre del mateix
any. Va quedar la corona d’Aragó pel seu germà Joan de Navarra, lloctinent de Catalunya,
els dos germans tenien el mateix concepte de la Justícia, aquesta deien: “requiere sea
igualmente tratado el pobre como el rico, el pequeño como el grande” com no el van
entendre, al 1462 s’inicià una revolució aristocràtica feudal, civil i eclesiàstica. L’exèrcit,
que era feudal, es va dividir i seguí una guerra civil. El rei per salvar la reina i el seu fill
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assetjats a Girona, va tenir que empenyorar al rei de França les rendes reials dels comtats
del Rosselló i la Cerdanya, que el seu pare havia desempenyorat amb diners del patrimoni
de la seva mare. Els pagesos de la muntanya els defensaren i al seu entorn formaren el
primer exèrcit reial a Europa, ningú ha considerat aquest fet, victoriosos a la muntanya
durant deu anys de guerra, les mainades dels seus contraris no s’atrevien a pujar-hi.

En aquests temps, amb la revolució aristocràtica i feudal i els deu anys de guerra, la
medicina també es pot dividir en dues parts:

*= No saben si abans de morir el rei Alfons va decidir en la consulta del litigi sobre el
canceller de la universitat de l’Estudi d’Arts i Medicina de Barcelona, però a partir de
1462 és de esperar seguís de canceller Bernat de Granollachs, per l’elecció
antireglamentària a la mort del mestre Jaume Quintana i quedà al servei dels reis i
lloctinents que arribaven i es substituïen per mort a causa d’una malaltia del seu
predecessor. Amb tot sabem que un dels metges de la universitat de l’Estudi, Gaspar
Jorba, a partir de 1464 va ser metge de Pere de Portugal, nomenat com a rei d’Aragó.
Trobem al 1467, a Bernat de Granollachs com a canceller de l’Estudi i delegat del fill de
Renat d’ Anjou, confirmà la validesa d’una llicència “per curar mals de ventrell” a una
dona dita Antònia, donada al 1460 pel protometge Juan de Vesac. Suposem que l’Estudi
poc a poc es va convertir en una oficina de metges examinadors per expedir i cobrar les
llicències per exercir algun aspecte de la medicina. Bernat era membre de una família de
metges de Barcelona entre ells, Francesc Granollachs canceller de l’Estudi al 1401. Un
altre Bernat de Granollacs havia escrit el “Llunari perpetuo”, com si fos indicatiu del
caràcter d’aquests mestres: de demanar la lluna. El Llunari és una obra astrològica
destinada als treballadors del camp, també per a metges, en particular per a la sagnia.

*= El rei Joan II, que al 1459 havia augmentat els salaris dels professors de la universitat
de l’Estudi de Lleida, a causa de la guerra passà l’Estudi de Lleida a Osca, que ja
funcionava i li donà empenta. En aquest temps seria interessant estudiar en un mateix
treball els protofísics o protometges de Juan II : Joan de Vesach, Ferran de Ayerbe, antic
membre del Col·legi de l’Estudi de Barcelona al 1453; Joan Badoç i Juan de Ribesaltes,
que eren d’origen convers, gran quantitat de jueus obtingueren llicència reial per exercir
la medicina i cirurgia, es diu que es deuria matisar el valor del nivell intel·lectual: doncs
les llicències s’obtenien pagant les tarifes establertes i l’examen previ a partir dels
protofísics examinadors eren pur tràmit, a més raó respecte als jueus, perquè la majoria
dels protofísics eren conversos. Ara amb Joan II, tenim un moment estel·lar de la habilitat
manual quirúrgica dels oculistes jueus, es produeix l’11 de setembre i el 12 d’octubre de
1468, en que el rei recuperà la visió del seus ulls amb la doble operació de cataractes
que li practicà un físic cirurgià jueu, utilitzant la “tècnica de depressió” ja empleada
abans per cirurgians àrabs i mossàrabs. També desenvoluparen la fabricació de vidres

Mestres d’Arts i Medicina, els pretors dels remeis i doctors en medicina (1401-1565)



52 Gimbernat, 2007 (*), 47

correctors de defectes visuals, per la necessitat que tenien les cosidores i sastres jueus
de sargir peces de roba vella per revendre-les després de restaurar-se, en aquest treball
sobresurten de tal manera que no es veu a la costura cap senyal. A aquest pacient
treball es dedicaven tot el dia, fins ben entrada la nit, treball que exigia una gran fixesa
visual i es convertien en miops o curts de vista. Els oculistes jueus pretenien resoldre
aquest problema ergonòmic d’aptitud laboral, necessari per viure, degut a les poques
activitats en que se’ls permetia treballar.

A la mort de Joan II el Magne, amb més de 80 anys, el 19 de gener 1479, el seu fill hereter
Ferran ja era rei de Sicília i corregent dels altres regnes de la Corona i es trobava, com rei de
Castella, en la fase final de la resolució definitiva de la última guerra civil de Castella del segle
XV (1475-1479), tenia la pau amb França i esperances de pau amb Portugal (1479). Amb el rei
Ferran II, entrem a la tercera fase de l’Estudi General d’Arts i Medicina de Barcelona.

III - EL PRIVILEGI DE L’ANY 1488 I ELS PRETORS DELS REMEIS.

Ferran i Isabel abans de ser reis d’Aragó, el 30 de març de 1477, des de Madrid havien
donat la llei de fundació del Tribunal del Protomedicat, per vigilar els mancaments en
l’exercici de la medicina i concessions de llicències per exercir. La idea venia d’ Itàlia i
dels protofísics o protometges d’Alfons el Magnànim. Per la llei primera del Protomedicat
es donaven les jurisdiccions i facultats dels protometges i alcaldes examinadors “ que
de Nos tuvieren poder, lo sean de todos nuestros Reinos i Señorios, que agora son i lo
fuesen de aqui adelante” , l’objecte era :

“ para examinar los Físicos y cirujanos, y ensalmadores y Boticarios,y especieros y
herbolarios, y otras personas que en todo y en parte usasen de estos oficios , y en oficios
á ellos y á cada uno de ellos anexo i conexo, ansi a hombres como mujeres de cualquier
lei, estado, preeminencia i dignidad que sean : para que si los hallasen idoneos y
pertenecientes, les den cartas de exámen y aprobación , y licencia para que usen de los
dichos oficios libres y desembargadamente sin pena ni calumnia alguna ; y que los que
hallasen que no son tales para poder usar de los dichos oficios , o de alguno dellos los
manden i defiendan que no usen de ellos “.

Quan al gener de 1479, Ferran II succeí al seu pare, en la medicina i sanitat va seguir la
mateixa línia política d’envoltar-se de conversos i afavorir el seu ascens social, mantenint
en els seus llocs als protofísics conversos de Joan II: Llorens Badoç i Joan de Ribesaltes,
el quals seguiren expedint llicències a qualsevol metge que les sol·licitava. Ribesaltes es
va mantenir en el càrrec fins a la seva mort al 1491, any en que el Rei va nomenar des de
Granada, el 25 de maig de 1491, com a Protofísic de Catalunya a Bernat de Casaldòvol,

Manuel Riera i Blanco



53Gimbernat, 2007 (*), 47

en absència dels protofísics normals i ho va fer a petició de “aliquis familiaribus nostris
quibus in maioribus complacere desideramus“ , sembla que la interinitat durà menys de
dos anys. El familiar del rei que el recomanava ha de ser l’infant Enric, duc de Sogorb i
compte d’Empúries, lloctinent de Catalunya.

Però així com la idea del Protomedicat sortí d’Itàlia, passà a Catalunya i després a
Castella, ara a l’any 1493, arriben des de Castella a la Corona d’Aragó els protofísics
següents: Gabriel Alvarez d’Avarca (ACA. reg. 3552, f. 208r-209r), es descriu com   “vulgus
dicto doctor de la reina, es protomédico, doctor, catedràtico de Prima de Salamanca”;
després la carta del rei parlava de: Joan de Guadalupe, Joan Rodríguez de Toledo i
Nicolau de Soto i els nomenava protofísics a tots tres a l’hora, destinats a Aragó, València
i Catalunya, i els senyalava les seves funcions. El rei deia que tenia aquests protofísics i
com que havia mort Joan de Guadalupe, el substituïa per Gabriel Álvarez d’Avarca. Eren
doctors però graduats de mestres per l’Estudi General de Salamanca. Son els primers
doctors en Medicina que trobo a Catalunya en els papers de l’Arxiu reial, després de
Ramon de Monsó cap a l’any 1414 (vid: Rev. Gimbernat vol.41, p. 269). Eren doctors,
però estaven graduats de mestres per l’ Estudi General de Salamanca: segueixo creient
que és el rei qui donava l’estatus de doctor de medicina a un mestre professor d’un
Estudi General. El mestre en Arts i Medicina Bernat Casaldòvol també es posava les
insígnies de doctor. A l’any 1480 a Toledo, Ferran i Isabel havien prohibit conferir graus
per rescripte i butlles apostòliques, es va tenir que repetir la prohibició a Burgos el 1496
i a Valladolid el 1523, en aquest cas per l’Emperador Carles i la reina Joana. Amb
aquests antecedents seguirem les seqüències :

*= Després de la guerra feudal catalana, a partir de 1472, els consellers de Barcelona al
final del seu mandat recomanaven en els seus testaments, l’erecció d’un Estudi General
( Rovira, Hist. VII p. 439), L’esperit de la fundació era l’econòmic de sempre, per redreçar
la vida de la ciutat i, des del punt de vista escolar, la ciutat seguia pendent de la unificació
d’escoles. A l’any 1484, el Consell de la Ciutat tornà a airejar la idea de la fundació de
l’Estudi General, com a l’any 1450, amb el motiu de la petició d’alguns ciutadans.
.
*= Segons Esteve Gilavert Bruniquer ( Vol.II p. 342), el 14-12-1487, els consellers escriuen
al Rei recomanant un Estudi General a Barcelona i el demanen com si ja no en tinguessin
un. El rei està amb els problemes de la aplicació de la Sentència de Guadalupe per la
redempció dels pagesos y amb la guerra de Granada, a on inicià la substitució del exèrcit
feudal per un exèrcit reial hi ho fa amb camperols suïssos, com el seu pare havia fet amb
pagesos catalans.

*= Al mateix any de 1487, després de la conquesta de Màlaga, el rei Ferran va decidir la
propera estada de la Cort reial a Saragossa, per la proximitat del rei, els afers celebrats
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en aquesta ciutat entre novembre de 1487 i febrer de 1488, foren importants pel Principat
de Catalunya, tant per la presència del lloctinent l’infant Enric, com per la qualitat i
nombre de persones unides en el seu entorn i per la política reial respecte: al General de
Catalunya, la Inquisició al Bisbat de Barcelona, el foment de la economia pública i
privada i el perfeccionament de la aplicació de la Sentència arbitral de Guadalupe, que
va resoldre el llarg i absurd problema dels serfs i pagesos de la terra. Dintre aquesta
activitat política i la demanda de gràcies trobem el 14 de gener de 1488, el privilegi de
Ferran II concedit “al canceller i universitat del Estudi de les arts i els metges de la nostre
ciutat de Barcelona” ( ACA. reg. 3551 fol. 8v a 12 r. ).

*= El privilegi de 14 de gener de 1488, fem notar no es concedia a la ciutat de Barcelona
ni la autoritzava com va fer el rei Alfons, tampoc es concedia al Bisbe de Barcelona, sinó
al canceller i a la universitat de l’Estudi, o sia a tots els de l’Estudi. En quan a la petició
de la ciutat de Barcelona, citada abans per Bruniquer, notari i síndic de Barcelona a l’any
1608, si els consellers van realitzar la petició al rei el 14 de desembre anterior a la
concessió del privilegi, arribarien tard.

El privilegi donat a Saragossa el 14 de gener de 1488, està escrit tot en llengua llatina, va
ser sol·licitat pel canceller i universitat de l’Estudi de Barcelona, com l’aprovació d’uns
capítols de demanda, disset en total i el rei els aprovà tots, amb les paraules “placet
regie maistati” , al gust complert dels sol·licitants, sense la més mínima correcció. No
descriuré els capítols, només exposaré els punts més sorprenents, que ho son molt: el
privilegi unificà tots els estudis de les arts a Barcelona; regla els ensenyaments i exercici
de la medicina i aquí desconcerta més no es faci en cap moment referència al protofísic
o protometge, que el rei Ferran va exportar com institució a Castella el 1477; el rei donà
moltes coses de l’Estudi de Lleida que no eren passables a Barcelona, deuria dir quines
coses convenien a Barcelona; és estrany l’aprovació de tots els capítols sense matisar,
com si el privilegi no fos informat segons el Dret per un lletrat conseller del rei. Pel
privilegi es concedia el control escolàstic de Barcelona a una universitat laica, en que els
professors de les Arts havien de ser metges. I si tot això fos poc, hi ha moltes coses que
no tenen sentit: falten els privilegis que tenia l’Església, es dóna l’exclusiva d’un Estudi
d’Arts i Medicina format per divuit membres, als que es tenen que sotmetre totes les
escoles i estudis de Barcelona, i també sense cap ingerència dels consellers de la ciutat.
Considerem que el que es pretenia en el privilegi, correspon al temps de la Il·lustració,
expulsió dels jesuïtes i el regalisme. En un principi vaig pensar si el document era fals i
col·locat subrepticiament a l’arxiu, però es autèntic, segueixen les referències els anys
següents i es repeteix al 1533, escrita la normativa en català.

 Ens preguntem si tot era explicable pel humor celta del rei Trastàmara i el seu esperit
progressista i ho justificava el desordre escolàstic de Barcelona, a on el Bisbe i la Ciutat
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no eren capaços de resoldre l’ordre i la unió d’escoles, resolt a València al 1414. Resulta
intrigant, a part del rei, saber qui eren aquests progressistes de l’Estudi d’Arts i Medicina
de Barcelona en quant el canceller tenim el nom de Joan de Ribesaltes, que va morir com
a canceller de l’Estudi al 1491, però era protofísic del rei i no encaixa que aquest càrrec
quedés fora de la normativa, només veig com possible padrí de la concessió l’infant
Enric, lloctinent del rei.

*=El privilegi de gener 1488, no podia agradar al Bisbe ni a la Ciutat: el primer quedà
callat, en realitat podia organitzar escoles de Gramàtica i Arts sense necessitat de la
aprovació reial, el que no podia fer era crear facultats i concedir graus; els consellers
protestaren amb retard, fins el 13 de març de 1491, al·legaren que derogava la concessió
del rei Alfons V i del Papa Nicolau V ( AHCB. LC 1490-94, f. 41v ), quan aquesta no estava
vigent ni era vàlida, havia sigut derogada per falsa dos mesos després de concedir-se per
subrepció, per la denúncia i instàncies de Antoni Cerdà Cerdan el cardenal lleidatà; i la
concessió del rei Alfons no era una fundació amb la concessió d’un reglament i potestats
reial ( com el cas del rei Martí ), era només un permís al Consell de Cent per fundar un Estudi
General. Els consellers insistiren dient que tenien el projecte de crear un Estudi General
que entrava dins el pla de redreçament de la ciutat, ja plantejat a l’any 1448 i els passà el
temps sense fer res, però no deixen de sol·licitar la anul·lació del privilegi de 1488.

*= Citem la noticia d’una causa del notari Lluis Jorba major ( AHPB. Manual 13, sèrie
filias ), per la qual el dimarts 27 setembre de 1491, Bernat de Casaldòvol, síndic de la
universitat i Estudi de Arts i Medicina, pagà 10 sous per actes i escriptures davant l’escrivà
del Governador General de Catalunya per causa tinguda entre: la universitat de l’Estudi
d’Arts i Medicina de Barcelona de una part i per l’altre part els apotecaris, quirúrgics i
alguns mestres d’escoles de dita ciutat. Existeix una sentència anterior, de 22 desembre
de 1490, donada pels consellers en relació a quatre examinadors del col·legi de cirurgians
y els mestres de medicina.

*= Tenim alguna referència de com funcionava l’Estudi de les Arts i la Medicina en
aquests anys. Són uns antecedents històrics, que els mateixos mestres de l’Estudi
expliquen, el 13 de juny de 1410, al notari Joan de Lunes. Fan una referència històrica
del lloctinent l’infant Enric, duc de Sogorb i Empúries, ( va ser-ho de gener de 1480 a
gener de 1495 ), en que els mestres de l’Estudi de Arts i Medicina continuaven amb les
seves discòrdies: ens diuen que a la mort dels cancellers, el Col·legi seguia elegint-los,
segons deien en virtut del privilegi del rei Martí. Així, a la mort del canceller mestre
Ribesaltes, protofísic ( que per altre document sabem va morir al 1491), el Col·legi de
l’Estudi elegí a mestre Noguers, mestre de la dita universitat, com a canceller de l’ Estudi
i després de prosseguir un temps, renuncià per incapacitat al ofici de canceller i ens
diuen:
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“ Appres Señor molt excelentisim se son seguits alguns abusos per cobdicia e ambició
d’alguns mestres en Medecina que ab favors han bastat a desmallar la el·lecció que ad
la universitat competia per virtut del privilegi. Inpretant neprecies per a ells del Infant don
Enric, en temps que presidia el dit principat lo que de justicia fer no podia, del que en son
seguits moltes discordies, fets per los tals impetrans apoderan-se del dit ofici com si fos
cosa de lur patrimoni donant graus aslliterars, segons se diu, per pertinyes e en altre
manera de on gran disputació que no sia aniquilatio fos seguida a la dita universitat...”

Consideren el perjudici de la cosa pública que , “per la inhabilitat dels dits graduats, es
seguiran cada dia majors inconvenients, si per la Vostra Majestat no era proveït el remei
i el redrês de l’Estudi” i ara el remei era aconseguir la pau, el repòs i la igualtat dels
mestres i demanar un nou privilegi. La igualtat de mestres pot ser en raó a les diferències
del títol de doctor. Hem de creure, al no tenir altres dades, que es refereixen al temps en
que el doctor Bernat Casaldòvol va deixar la interinitat de protofísic i essent síndic de
l’Estudi va ser nomenat canceller avanç de 1495, any en que el duc de Sogorb va deixar
la lloctinència. Ja no ens sorprèn que ens diguin que el nomenament de canceller ells hi
pertoca i per tant el lloctinent per justícia no podia fer-ho , perquè de la trampa inicial van
desmemoriar-se i seguiren el somni del seu interès i ells es creien que lo que somniaven
era la veritat.

*= Hem dit que el privilegi de Saragossa de 1488, unificava a Barcelona tots els Estudis
de les Arts lliberals perquè hi havien moltes escoles d’arts amb diversos lectors que no
presidia cap canceller ni rector, sense cap principi d’ordre útil i algun professor dels
estudis sense capacitat docent. Per evitar el desordre es manà que ningú pugues tenir
escoles de Arts en la ciutat de Barcelona, sense expressa llicència del canceller de
l’Estudi d’Arts y Medicina, d’acord amb el privilegi i els seus capítols de 1488, donats a
Saragossa. Es compren bé, que un canceller de l’Estudi amb potestats reials, “ vice
nostri” deia el rei Martí, no podia ser nomenat ni elegit per uns mestres d’Arts i Medicina
que només ho somniaven. Amb els anteriors antecedents el lloctinent Joan de Lanuza, el
25 de setembre de 1495, es dirigí als consellers de la Reial Audiència perquè fessin
baixar la executòria en relació al privilegi de Saragossa de 1488 (ACA reg. 3804 f. 109v-
110v), en aquests moments eren canceller de l’Estudi Bernat de Casaldòvol, mestre en
Arts i Medicina i rector per l’any present Joan Ferrer o Ferrari, mestre en Arts. Cada un
dels capítols del privilegi de 1488, en totes i cada una de les coses en ells contingudes,
es manà fossin complides i conduïdes per les executòries. Ara s’havia d’esperar que
baixessin de la reial Audiència. Mentrestant a les conclusions civils de 1496–99 ( ACA
Audiència 1496-99 vol núm. 39 fol 34v ), trobem una súplica presentada per part dels
artistes i metges de la ciutat de Barcelona contra el mestre Antoni Amiguet i altres, diu:
“Feta relació pel dit Franc, fou conclòs que dita súplica sigui intimada a l’altra part, que
la causa segueixi el seu curs i que sigui proveït que, pendent causa i fins que es proveeixi
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altrament, la ciutat de Barcelona i la universitat de l’Estudi General de la ciutat continuïn
fent els seus exàmens con fins ara, i siguin mantinguts en la seva possessió”.

*= Tenim noticia que el 20 d’octubre de 1498, la Reial Audiència, en virtut del privilegi de
Ferran II donat al gener 1488, sentencià que fossin tancades totes les escoles d’arts de
Barcelona exceptuant “ ille que publice celebrentur in vico Forn de Ripoll” , i es manà als
escolars no assisteixin a altres escoles que a la mencionada. i també que s’exigeixi les
penes previstes en el privilegi reial ( ACA Audiència C.C. vol 39 fol 202v ). Aquestes eren
les escoles de la ciutat, però encara sortiren incidències, doncs el veïns nos les volien al
seu barri, hi es van tenir que traslladar al Call. Ara el privilegi de 1488, senyalava s’havien
de reunir les escoles “ en loc ahon se acostuma a legir de Medicina “ o sigui en la torre
del portal de la Boqueria però van seguir al Call, a la casa de Guillem Colom que ja havien
ocupat a l’any 1438 i encara al 1503, la seva viuda hi cobrava el lloguer, 22 lliures a l’any.

*= La unió d’escoles d’Arts lliberals disposada per “Don Fernando, rey nostre“ avançava
lentament. Al 5 de desembre de 1504, el Lloctinent General del rei, comte de Ribagorça,
manà publicar a Barcelona per un ban, que s’exigeix observar el privilegi de 1488 de
Ferran el Catòlic, a favor de la universitat de l’Estudi General d’Arts i Medicina ( AHCB.
observacions originals). Sembla que entrem ara en el període dels ban o crides. Cita
Rubió i Balaguer ( U. B. Notes pàg. 63), que quatre anys després, el 9 d’octubre de 1408,
el veguer de Barcelona ordenà publicar els acords del Consell de Cent sobre el
funcionament de les escoles d’Arts unides ara en aquell lloc citat en el decret del rei
Ferran el Catòlic de 1488: “ en lo loc ahon se acostuma legir de medicina” , així en
aquests moment les escoles d’Arts, han deixat la casa de la vidua Colom al Call i han
passat a la torre de la Boqueria junt al Estudi de Medicina. Hem de fer notar que el Rubió
esmenta un decret de 1488, que sembla escrit en català i les paraules citades no es
troben al privilegi de 1488 que a més, està escrit tot en llatí. Aquest decret de 1488 del
rei Ferran no l’he trobat.

El doctor. Rubió i Balaguer quedà astorat perquè el preàmbul del ban “presenta errores
inverosimiles... porque demuestra como, mas de un siglo después, el recuerdo de la
fundación del rei Martin habia desplazado al del rei Alfonso V de Aragón “. Diu la crida :
que els antics regidors de Barcelona obtingueren del rei Martí un privilegi “ de fundar y
construir ...studi general en lo qual se legis de les dites arts liberals y altres facultats “ i
a més agrega que “ lo dit Rei En Marti i Papa Nicolau sinquè “ van concedir a l’Estudi les
gràcies i exempcions atorgades a altres estudis generals. En el meu concepte jo no veig
error, els consellers van buscar un historiador o un equip d’ells que adaptés la història
de l’Estudi del rei Martí, que tenia prioritat a les necessitats polítiques dels consellers i
es va manipular la història adaptant-la als seus interessos. Encara diu el Rubió que en el
mateix arxiu de la ciutat de Barcelona hi ha una crida posterior en la qual s’atribuïa
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correctament la fundació de l’Estudi General al rei Martí, però això sí, dient que la fundació
la efectua a precs dels consellers que era la base dels seus interessos, demostrar el
contrari del que ells havien fet, ara com historiadors no mentien, somniaven que era la
realitat: és una malaltia professional amb síndrome mèdica. Rubió tenia com objectiu
publicar un segon volum amb els “Documentos para la Història de la Universitat de
Barcelona” a partir de 1451, no és d’estranyar que amb els fets que van sortint i anem
exposant deixés de fer-ho.

*= Existien qüestions i enfrontaments entre els metges i els cirurgians de Barcelona, una
ens arriba de la Audiència amb sentència el 19 d’abril de 1509 ( C.C. ! foli 102 r i en fol
105), es diu: En el fet dels metges de Barcelona i els quirúrgics de la ciutat, fou conclòs,
per observança de les constitucions, que el privilegi reial concedit als metges havia que
ser publicat pels llocs habituals en la ciutat i portat a execució pels oficials reials, no
obstant les coses al·legades en contrari: no condemnant cap de les parts en despeses
del procés. El 4 de octubre de 1511, es va produir una concòrdia “in portam notari” Lluís
Jorba de Barcelona “superfacto concordia et anuencia.”, que posteriorment a Valladolid
el 7 de febrer de 1513, el rei Ferran donà un decret de concòrdia i aprovà els capítols i
conveni firmats entre metges i cirurgians, i manà evacuar el decret sota mandat nostre el
notari públic Pere Jaume. Crec que al costat d’aquestes concòrdies es tindria que veure
si encaixava “La concòrdia dels apotecaris de Barcelona de 1511”.

*= En la política la majoria de les eleccions eren per coaptació, però a partir del primer
terç del segle XV anava donant bons resultats el procés d’elecció per insaculació de
rodolins per elegir els càrrecs i trencar el monopoli de determinats grups i els
enfrontaments personals per seleccionar les persones del govern municipal i els col·legis,
gremis i confraries. Al Consell de Cent de Barcelona l’elecció per insaculació es va
establir al 1498, no és d’estranyar doncs que la universitat de l’Estudi General, veiés el
nou sistema per trobar el que volien i per això feren petició al rei d’un privilegi d’insaculació
a les Corts de Montsó de 1510.

 Coneixem el procés que es seguí en la petició per una còpia del privilegi de l’any 1533,
quan el privilegi fou renovat per Carles I, procedeix del “lliber Studi generalis medicorum
et artis” . En el privilegi renovat per Carles I, es troba transcrit el privilegi d’insaculació
concedit a l’Estudi de Arts i Medicina de Barcelona pel rei Ferran II, el 13 de juny de 1510,
a les Corts de Montsó. En la part corresponent al rei Ferran no es diu qui era el síndic que
presentà la sol·licitud, però en la part de Carles I es diu que va ésser el “mateix síndic”,
per tant el síndic de l’Estudi que va presentar la sol·licitud als dos reis era: Cosme
Amiguet que es qualifica al any 1533 com “artem et medicine doctorem ”. El document
està escrit en català en la part de la súplica i demanda al rei: consta d’un preàmbul que
hem transcrit més amunt a on s’exposen el que es consideren mals de la medicina a
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l’Estudi deu anys abans; i continuen els capítols de demanda. Aquests capítols son set,
demanen:

1- Insacular els oficis de canceller, rector i tresorer el dia de santa Magdalena de juliol,
per l’ofici de canceller ès precís ser mestres d’Arts i Medicina i els que no ho son poden
insacular en les altres dites facultats. Explica la forma d’insacular.
2- Que el temps en l’ofici sia anual, també el de canceller des del primer d’agost. Diu com
s’ha de fer l’extracció dels rodolins amb assistència del veguer.
3- No es pot repetir en el càrrec si no ha transcorregut un bienni i si és debitor de la
universitat no pot concórrer a l’ofici .
4- El reconeixement de la bossa en incorporacions serà anual, per santa Magdalena.
5- Que els canceller, rector i tresorer, ells sols, puguin fer ordenances.
6- Que el canceller no pugui graduar a cap persona si no “ab arranyamen” de tots els
mestres col·legiats o la major part d’ells.
7- Demanen que les coses antecedents aprovades en cada capítol pel rei, siguin aprovades
sense ser afectades per cap privilegi general o particular usant la clàusula del beneplàcit
reservada per l’ Il·lustre infant Enric, Lloctinent General, en la provisió de mestre Bernat de
Casaldòvol en el dit ofici de canceller, revocant expressament i de certa ciència, lo dit
beneplàcit i abrogar la nota infàmia de dit mestre Bernat de Casaldòvol. I que no obstant
qualsevol altres privilegis, així de la vostra Majestat com del dit Il·lustre Infant i altres
qualsevol lloctinent general, emanades que foren vistes al present privilegi d’insaculació,
de forma indirecta no el puguin obviar i contravenir. El síndic i la universitat de l’Estudi
suplica a vostra Altesa per plena gràcia, revocar i anular la clàusula del beneplàcit.

Com hem dit en altre lloc, aquests metges tenen esperit gremial no científic, crec hi ha
paranys per enganyar: en el preàmbul deien que el rei Martí concedí a l’Estudi, entre
altres coses per poder elegir canceller rector i qualsevol oficial necessaris a la universitat,
tant d’Arts com de Medicina, i sabien que l’elecció del canceller, certament concedida
en el primer privilegi del rei Martí, va ser corregida al unificar-se els dos cancellers d’Arts
i Medicina, no obstant això a la petició: en el punt primer pretenien insacular l’ofici de
canceller; i en el segon que la duració de l’ofici de canceller fos anual. En la setena
petició crec que s’entra en la intenció d’aconseguir concessions per subrepció, anul·lant
al rei i al lloctinent la clàusula del beneplàcit: amagant sota un privilegi d’insaculació pel
nomenament de càrrecs, que no tenia res que veure en abrogar o anular prerrogatives
reials. D’aprovar-se aquestes peticions amb un excel·lent arxiu reial, sembla que entra
en els límits de l’absurd, seria estrambòtic. Doncs bé es va aprovar, cada capítol de
súplica porta el “plau al senyor Rey” . No ho creuria si no tingués altres dades:

A les Corts Generals de 1510, convocades al castell de Montsó, Ferran II aprovava el
privilegi d’insaculació de l’Estudi general de les Arts i la Medicina de Barcelona, si bé en
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las 40 línies que necessita la reial concessió, ni hi ha una línia que diu : “que el rei retent
per ell i es reserva la potestat de explicar, de interpretar, de corregir i esmenar els
sobredits capítols. Passat un més, durant les mateixes Corts de Montsó el dia 12 de juliol
de 1410, el mateix Ferran II anul·là el Privilegi d’insaculació. Però els mestres de medicina
i els altres de l’Estudi no en van fer cas, ni van abolir la nota d’infàmia del mestre Bernat
de Casaldòvol i pel privilegi d’insaculació el varen fer fora del càrrec de canceller de
l’Estudi General augmentant el blasme públic.

*= El mestre Bernat de Casaldòvol, que ara confirmen que va ser nomenat Canceller de
l’Estudi pel lloctinent l’infant Enric, va recórrer als provisors de Greuges de les Corts i a
l’any 1511 demanà l’execució de la sentència dictada a favor seu ( ACA. C. Civils any
1511, fol. 15r.), la conclusió de 20 de febrer de 1511, diu així: “En el fet de l’execució real
demanada pel Mestre Bernat de Casaldòvol cavaller i mestre en arts i medicina, que
demana l’execució de la sentència dictada pels provisors de greuges de corts en favor
seu, fou conclòs que algun algutzir reial porti a execució la sentència manant a TOTHOM
I A TOTA LA UNIVERSITAT I ESTUDI D’ARTS I MEDICINA que admetin el dit Bernat com a
Canceller i el mantinguin en la possessió de la cancelleria, i es revoqui tot el que fou
proveït, per qui sigui, en contra.

Aquest fet, execució de la sentència, ha de ser consecutiu a la pròpia sentència que pot
ser una copia que hi ha al “llibre de Studi “ anotada a l’any 1557, quaranta set anys
desprès, que diu: “ Quant al greuge donat per el mestre Bernat de Casaldòvol sobre lo
privilegi de la Insaculació de canceller i altres officis obtengut per los sindics de la
universitat del Studi de arts i medicina de la ciutat de Barcelona declaram e sententiam
que lo dit mestre Bernat de Casaldòvol sie mantegut en la possessió del offici de canceller
de dita universitat de dit Studi en lo que era abans de la impetratió del dit privilegi de
insaculatió en fi que totes les cosses attentades en perjuy del mestre Bernat de Casaldòvol
sien revocades en lo dit privilegi de insaculatió, sortesca son efecte quant al dit offici de
canceller apres mort el dit mestre Bernat de Casaldòvol. Data Barcelona anni. nat. dom.
quarta decima, MD decima “

Aquí diu que aquesta sentència de desembre de 1510, que tingui efecte fins el dia de la
mort de Bernat Casaldòvol i a partir d’aquest dia el privilegi torni a tenir efecte i resulta
que no el pot tenir perquè va ser revocat pel propi rei i seria anul·lat i penat per la reina.

Recordem que en el preàmbul de la petició de 13 de juny de 1510, la universitat havia
demanat : “pau, repòs e igualtat dels mestres”. La igualtat dels mestres pot ser degut al
títol de doctor i el fet de ser cavaller Casaldòvol, com eren cavallers la família “de
Granollacs” i també a fets polítics, doncs en aquests temps accediren els cavallers als
càrrecs de la ciutat de Barcelona.
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 = A l’any següent de 1512, es convocaren Corts generals de nou al castell de Montsó,
inaugurades el 5 de juliol, no hi assistia el rei Ferran i les presidia la reina Germana de Foix
en el document de l’acte de Cort ( ACA. Reg. 3688, foli 19r-v també 114r-v, ) l’escrit al mes
d’agost de 1412, sense dia del mes, tot en llatí, ve encapçalat com ” Pro Col·legio medicorum
civitatis Ilerda”. S’inicia així: La reina Germana saluda als nobles fidels i magnífics conseller
lloctinent, governadors, veguer, batlle i consellers de la ciutat de Barcelona i a tots els altres
oficials, i al final cita al Col·legi de metges de dita ciutat de Barcelona. La reina els hi diu que
ha rebut de l’exterior ( de fora el castell ), una carta del sereníssim rei senyor nostre, la carta
del rei Ferran està datada a la vila de Montsó, el dia 12 de juliol de 1510, per tant, correspon
a les Corts antecedents a les que se estan celebrant al 1512. Resumiré les seqüències de
la carta: es dirigeix, als nobles i magnífics consellers, als governadors principals de Catalunya,
als consellers, veguers i batlles de la ciutat de Barcelona. El rei diu:

“concedim, fa poc, al Col·legi de metges i Estudi General de Arts i Medicina de la Il·lustre
Ciutat, certs capítols “ In saqui “ ( tradueixo d‘insacular ), pel qual privilegi el dilecte nostre
Gisperto Mateus, síndic de la ciutat nostre de Lleida, té una “empara non purgata” (una
espècie d’embarg feudal de protecció no justificat), i el rei considera que el privilegi
d’insaculació dels metges fou expedit pel nostre protonotari per aconseguir el que ell dirà,
i també pel dret en contra de les ordenances de casa nostra. La execució del dit privilegi
d’insaculació està embarassada i encara el privilegi, prescriurà abandonada la nostre
presència i es considerarà justificada i examinada dita empara per nos i per altre manera
que sigui per mandat jurídic. A vosaltres diem i manem la pena de mil florins d’or i perquè
en vostres mans no sia costum el dit privilegi, i el rei reprenent a aquests PRETORS DELS
REMEIS els tracte de DETENTADORS, o sia d’aquells que retenen la possessió del que no
es seu. Per tant, el privilegi d’insacular té que tornar a les mans del rei. En quan al protonotari,
en sí la primera figura (doncs va expedir el privilegi abans de clausurar les Corts ), restituirà
tenint i custodiant la empara al predit canceller de la manera que sia de preveure. Entre tan
per la cosa deguda, es considera la inexecució del dit privilegi” .

Després de la carta del rei de l’any 1510, continua la concessió de la reina Germana, del
mes d’agost de 1412 ( la data no te el dia ) i ens diu: ” per quan Juan de la Mora i Arnaldo
Gort, doctors en lleis de la ciutat de Lleida, que han traslladat la carta més amunt
inserida i reivindicant que el privilegi fou executat, malgrat de que per ells aquesta carta
havia sigut presentada. Demanant a la reina la deguda execució de la demanda, la reina
recolza generosament la petició dels advocats de Lleida i imposa la pena de mil florins
d’or de afegiment i manà que les reials lletres preinserides en totes i cada una de les
coses contingudes tinguin observació equànime”.

En quan als “pretors del remeis” , recordem que els pretors, com a magistrats d’origen
plebeu, aparegueren a Roma en el període republicà amb jurisdicció a les ciutats i
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després ampliaren les funcions als territoris de les províncies. Tenien poder absolut
dintre d’el seu territori: sembla que aquests “pretors del remeis” , si bé no tenien poder
absolut en la seva professió el buscaven. Està escrit pretor i no prior, en aquest cas
serien els primers del col·legi.

*= Hem de tornar a les Corts de 1510. Es diu per diversos historiadors que el 12 de juliol
de 1510, per les protestes de la ciutat de Lleida, Ferran II va tenir que derogar la concessió
del seu privilegi 1488, donat a Saragossa a l’Estudi General dels artistes i metges de
Barcelona. Per tant, fou abolit en la mateixa data del Privilegi d’insaculació de l’Estudi
dels artistes i metges de Barcelona, que havia sigut concedit pel rei un mes abans. Jo no
he trobat la revocació del privilegi de 1488 del rei Ferran i vaig pensar si havia confusió
amb el privilegi d’ìnsaculació que acabem de descriure i no mencionaven.

Però comenta. Rubió i Balaguer “ es curioso tal como ocurre en la revocación de la bula
de Nicolas V, tampoco hay copia que yo sepa de la de Don Fernando en el AHCB. El
Consell de Cent no parece haber hecho ningún caso de ella y, desde 1509, por lo menos
pagó los sueldos a los maestros...” ( Notas p. 63). Sembla que aquesta anul·lació del
privilegi de 1488 es feu en virtut del interdicte de Jaume II, es troba a l’Arxiu municipal de
Lleida, com la revocació de la butlla de Nicolau V. Tenim que acceptar-ho per investigar,
doncs l’interdicte de Jaume II a ensenyar Filosofia, Medicina i els dos Drets fora de
l’Estudi General de Lleida, no afectava els ensenyaments de les Arts amb la Gramàtica
llatina i a la Teologia. Si va ser, com es diu, a l’Estudi i Col·legi Artistes i Metges encara els
quedaria el privilegi del rei Martí.

Crec que el període de 1512 a 1533 és el més baix com institució de l’Estudi General
d’Arts i Medicina fundat pel rei Martí, no es troben qüestions com les que hem anat
seguint, potser perquè estaven pagant les dues penes de mil florins d’or imposades una
pel rei i l’altre per la reina Germana de Foix.

IV - L’EMPERADOR CARLES, I ELS PRIVILEGIS DE FERRAN II.

A les Corts de Montsó de l’any 1533, presidides pel rei Carles I, l’Emperador Carles V,
Cosme Amiguet “artis et medicine doctore sindicum universitatis et col·legi medicore
civitatis Barchinone “ va aconseguir la confirmació dels dos privilegis del seu avi el rei
Ferran:- el privilegi concedit a Saragossa el 14 de gener de 1488 i revocat a les Corts de
Montsó el 12 de juliol de 1510;- i el privilegi d’insaculació concedit a les Corts de Montsó
el 13 de juny de 1510 i revocat el 12 de juliol del mateix any, i com la revocació no s’havia
complert, la reina Germana imposà una pena al agost de 1512.
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ELS PRIVILEGIS : Cosme Amiguet mestre en Arts i Medicina, ja presumint de doctor, com
a síndic de l’Estudi i Col·legi d’Arts i Medicina de Barcelona, amagant els fets de les
revocacions, anul·lacions i penes imposades, havia aconseguit en les Corts presidides
pel rei Carles, confirmar i aprovar els dos privilegis de Ferran II, el de 1488 i el de 1510, era
el moment estel·lar de l’Estudi i els pretors dels remeis: Aconseguir un privilegi de
l’Emperador era equivalent a obtenir una butlla papal respecte al ” ius ubique docendi”
o sia, que els graus dels titulats a l’Estudi de Barcelona tinguessin valor per poder
ensenyar a tot el mon cristià i no sols al regne d’Aragó com fins ara.

*= El privilegi de 1488 renovat el 3 octubre de 1533 al Castell de Montsó pel rei i Emperador
Carles i Joana la seva mare, com a reina propietària. El privilegi ( ACA. reg.3889 fol.303r-
312r), té un curt preàmbul en llengua llatina: es dona la nova renovació a petició del
síndic Cosme Amiguet, a la “Universitatis artis et medicorum civitatis Barchinone “; a
continuació transcriu el privilegi del rei Ferran de 14 gener de 1488 i té la diferència del
primitiu d’aquest any, pel fet d’estar escrits en llegua catalana els 17 capítols de demanda
i el rei els aprovà dient “ plau a la real Majestat.”, sense matisar res i en un punt llegeixo
“plau a la sua real magestat” .

A l’any 1533, encara no hem arribat al temps de la il·lustració i el regalisme, per tant ens
mantenim en les coses ja dites més amunt de que no tenen sentit i encara podem afegir-
hi més: referent al capítol segon que estableix el nomenament dels càrrecs per elecció,
no podia aprovar-ho el rei i l’emperador, perquè per la dotació dels càrrecs al 1533 es
procedia per insaculació, que encara no havien establert a Barcelona a l’any 1488, data
del privilegi inicial. També en el capítol deu, va contra el “ Ius ubique docendi“, que els hi
dóna al ser un privilegi de l’ emperador, doncs refermen la gabella o monopoli entre ells,
demanen que qualsevol mestre en medicina que sia graduat “ no en dita universitat mas
en altra part” i voldrà practicar de medicina a Barcelona abans que totes les coses tindrà
que presentar-se davant del canceller i fer fe del seu grau i a més tenir “un acte o
disputació pública” o sia, “examinar-lo en el lloc que li seria assignat pel canceller i
mestres del dit Estudi i si serà estat idoni li serà lícit i permès practicar la Medicina”. Crec
que precisava que a la votació no surtis cap bola negra. Tot en contra el principi fonamental
del “ Ius ubique docendi” i això no pot ésser al segle XV ni a l’any 1533. I encarà més, en
capítol onzè, ens presenten el concepte de una “universitat aprovada” i està en un
document escrit en llatí del segle XV, en un altre de 1533 escrit en català i no es admissible
el concepte de universitat aprovada, no existia encara la Universitat de València, neix el
concepte en el segle XVII i segueix al XVIII, quan es funden 23 noves universitats a
Espanya. I finalment aquests pretors dels remeis, mestres en Arts i Medicina, pretenen
en el capítol dotzè controlar la cirurgia, a tal efecte demanen al rei “que home algú de
qualsevol condició no pugui en dita ciutat de Barcelona practicar de cirurgia sinó ha
estat examinat i aprovat en alguna universitat que tingui llicencia per aprovar semblants
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coses i el que contra farà la pena de cinquanta lliures “ . Aquestes universitats han de ser
els gremis de barbers o cirurgians, doncs dels Estudis Generals havien exclòs la cirurgia.

*= El privilegi d’insaculació aprovat per Ferran II el 13 de juny, revocat al cap d’un mes el
12 de juliol de 1510 i anul·lat i sancionat a l’agost de 1512, va ésser de nou aprovat per
Carles I amb el capítol setè que afectava a les constitucions de la casa del rei, ( AHNB.
notari. Joan Lunes ). Però la sorpresa que surt ara és que, pel privilegi anterior de 1488,
demanen i aconsegueixen que els càrrecs del col·legi es donin per elecció entre els
mestres en Arts i Medicina; i en canvi amb el privilegi d’insaculació es demana i
aconsegueixen que el càrrecs de l’Estudi es donin de sac i sort . Ja no sé que dir dels
pretors del remeis i de la burocràcia reial a Barcelona.

LES ACTIVITATS SOCIALS: En aquest temps sabem que l’Estudi i Col·legi segueixen amb
la seva llar o acadèmia al portal vulgo dit de Santa Eulàlia, abans de la Boqueria, era
canceller Miquel Cortadellas i el rector Antoni Primera i d’ordre d’aquest, el bidell Ferran
Gucian convocà a la universitat de l’Estudi General d’Arts i Medicina pel dia primer
d’agost 1534, per tal de procedir a l’elecció per insaculació del canceller. Falten dades
de l’any 1535. Per l’any 1536, son presents dotze electors no hi ha cap cognom de
cavaller, es realitzà la lectura del privilegi, en suposició el d’insaculació per estar present
al llibre d’actes, i es realitzà l’elecció de canceller per extracció dels redolins que en
diuen bellotes, i surt elegit Bertomeu Alcalis i per debitor del Col·legi es qüestiona ser
anul·lada, en dues extraccions més surten per sorts Alfonsus Vazquez i Cosme Amiguet.
L’Estudi a la fi ha aconseguit l’elecció del càrrec de canceller de medicina per un temps
anual, també existeix un canceller d’arts, per tant no hi ha el canceller únic previst pel
fundador, el rei Martí.

Segueixen les convocatòries anuals i fan insaculacions de càrrecs cada tres anys. Al
1538 es concedeixen graus a cinc aspirants, un d’ells ha estudiat a Lleida, París,
Salamanca i Montpeller; i s’estableixen estatuts. Aquest any 1538, serà per llarga
temporada l’últim canceller anual que nomenen els mestres, perquè el dos de gener de
1539, es convocà consell a l’Estudi per Narcís de Solà, en virtut de reials sentències i
provisions, per les quals el protometge i cavaller Narcís de Solà pren possessió del càrrec
de canceller de l’Estudi, ara hi torna a haver canceller únic. Segueixen els anys vinents
les convocatòries anuals de càrrecs de l’Estudi excepte el de canceller, les eleccions es
fan en presència de notari, no sempre hi ha la assistència del veguer.

*= Les reunions anuals dels anys 1540 a 1542 son d’una sola sessió, sense interès, no
es cita la presència del canceller; a l’any 1543 hi ha dues sessions, al juliol i agost, en
aquesta última d’extracció d’oficis o càrrecs es citen 24 membres, és rector Cosme
Amiguet. A l’any 1544 es produeix també una convocatòria per elegir professors de
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l’Estudi i al octubre es tenen reunions en forma de consell entre el canceller Narcís de
Solà, el conseller cinquè de la Ciutat i canonges del Bisbe, sembla un consell de
col·laboració. A l‘any 1545 es nomenen professors de l’Estudi d’Arts i àrab; i es reconeixen
les bosses d’insaculació; i als anys de 1545 i 1546, es comproven les bosses del tresorer;
també es produeixen aquests anys problemes d’intrusisme professional en medicina i
cirurgia. A l’octubre de 1544 i setembre de 1545, hi ha dues sentències d’excomunió,
una cada any. Al 1546 segueixen els problemes per intrusisme. A l’any 1547, Arusios
Gregori, doctor en Arts i Medicina, formà un sindicat general de la universitat de l’Estudi,
parlen d’instituir ordenances i apareixen aquí unes ordenances de 12 octubre de 1544,
aprovades pels consellers de Barcelona. A l’any 1548, es parlà de la institució
d’ordenances i es conten tretze capítols . Falten folis de l’any 1549.

*= Al 27 agost de 1550, hi ha una altre sentència d’excomunió per la elecció de mestres
i tracten d’elegir lectors de retòrica, exercicis d’escriure i gramàtica llatina i els seus
salaris. El 24 de juliol, de 1551, es convocà un consell general del Col·legi de la universitat
i a l’agost següent el reconeixement de les bosses d’insaculació. En 1452, en processos
de tràmit hi apareix el nom d’un tercer bidell. Al 1553, es donà noticia d’una altre
“excomunicationis sententia”. Al 1554, hi ha un sol foli i la convocatòria anual pel dia de
Santa Magdalena, amb la presència de només nou mestres i el nom d’un altre bidell. A
l’any 1555, ens diuen que el canceller i protometge Narcis de Solà, té el fill Enric que s’ha
examinat; i sembla hi ha un acte acadèmic amb el col·legi d’Apotecaris, tracten de la
“Theriacam maioris Andreomachi” o sia, la triaga de Andrómaco, espècie d’antídot contra
tots els verins format per més de setanta substàncies. No tenim actes de l’any 1556 per
faltar pagines de 62v a74r.

A l’any 1557 a primers de gener, es donaren graus, al 14 de gener es convocà el Col·legi
i el 15 de gener es tornen a donar graus de Batxiller, un d’ells originari de Portugal.

*=També aquest any el 6 de març de 1557, el lloctinent reial Per Afan de Rivera, duc
d’Alcalà, donà llicència als mestres “ i doctors i altres” del Col·legi i universitat de Medicina
i Arts de Barcelona, perquè puguin fer elecció dels càrrecs el dia distint del que assenyalen
el privilegi d’insaculació, atorgat pel rei Ferran i confirmat pel rei Carles a Montsó el 3
d’octubre de 1433 ( ACA. Reg, 4212 fol. 13r i 14r.). Així podien fer les extraccions en data
diferent a la de Santa Magdalena. Nosaltres sabem que aquest document no el va
atorgar Ferran II, en realitat el va revocar al mes següent després de concedit i després a
l’any següent en Corts va ésser anul·lat i penat. Es diu dels fets històrics, per assegurar
la veritat, que estan documentats i en realitat no sempre en son garantia.

*=El dia 7 de març es produeix la mort del canceller i protometge Narcís de Solà i s’inicien
les qüestions per gaudir el càrrec de canceller; al llibre d’actes del Col·legi, la fulla
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anterior a la noticia de la seva mort, està escrita la sentència dels”proveidors de greuges”,
pel greuge donat a Bernat de Granollacs al desembre de 1510, que com ja hem vist no té
la mateixa data que la procedent de la Audiència i que dona la possibilitat de pledejar i
aplicar el privilegi a partir de la mort de Bernat Casaldòvol per insacular el càrrec de
canceller a favor del Col·legi. Crec no pot ser altre el motiu després del temps passat de
1510 a 1557.

*= A continuació de la noticia de la mort de Narcis de Solà hi ha la concessió en que “ Nos
don Carles “ modificà el privilegi d’insaculació, però el rei Carles havia abdicat en 1556
i informa que era “rey de Alemanya” i està escrit tot en català amb una forma no pròpia
de la cancelleria. Cal estudiar aquest document i comparar-lo amb el de l’arxiu reial citat
del duc d’Alcalà (ACA. reg.4212 fol. 13r i 14r).

*= Hi ha les actes de l’any 1557, que es de molta activitat, es reuneixen el 17 i 18 de març
i tractaren d’ordenances; després el 10 i 15 de juny i es parlà de l’examen de Hieronim
Magarola fill de ciutadà honorable de Barcelona i d’altres dos examinats. A la convocatòria
del Col·legi a primer d’agost, l’assistència és molt nombrosa: disset persones amb el
nom de Francesc Osset de canceller i Francesc Castelló de rector, fan les comprovacions
i en la extracció apareix de canceller Cosme Amiguet, hi ha qüestions pel càrrec de
canceller, es diu hi ha pocs insaculats en aquest ofici. Apareixen dos exàmens. Segueixen
més reunions dels mestres el 21 i 27 d’agost i el 10 i 30 de setembre, no apareix el nom
del canceller. Nova convocatòria el 5, 6 i 7 d’octubre, els dos últims dies és Cosme
Amiguet el canceller en uns exàmens de graus.

Les actes del “Liber Studi Generalis” del notari Joan de Lunes, van de primer agost de
1534 al 20 de juny de 1559, dels dos últims anys només tinc tres folis de l’any 1558, amb
graduacions d’alumnes, un d’ells amb les dates històriques del principi del treball. Fins
al mes d’octubre de 1559 no s’inauguraren les classes al nou edifici edificat a la Rambla
per acord del Consell de Cent d’agost de 1536, havien col·locat la primera pedra al mes
d’agost.

REIAL AUDIÈNCIA, CONCLUSIONS CIVILS : Entre les activitats socials hem de separar les
relacions de l’Estudi i demés professions sanitàries per qüestions relacionades a la reial
Audiència, entre 1513 i 1530 no trobem en las conclusions civils sentències que afectin
a plets de l’Estudi General, sols podriem considerar de forma secundaria el fet de 19 de
juny 1519, que la reina Joana i el seu fill Carles escriuen als oficials reials perquè prestin
el seu concurs als Protometges reials en l’exercici de les seves atribucions, perquè hi ha
alguns metges, com cirurgians, apotecaris i altres persones, que no volen obeir els seus
mandats (ACA, Reg, 3663, fol. 15r-v). A l’abril de 1533, Cosme Amiguet com a metge,
procurador i síndic del Col·legi, té causa interposada amb Pere Dalmau quirúrgic; al 1535
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i 1536, és el síndic del Col·legi, Narcís de Solà que té causa contra el metge Francesc
Castellví i altres. A partir de 1543 al 1547 per un plet i qüestions del Col·legi hi ha una
sèrie de processos contra metges i quirúrgics. Al 1561 trobem una requesta dels consellers
als metges de la ciutat perquè no se n’anessin sinó que es quedessin i visitessin els
malalts, perquè pertany a l’ofici dels Consellers fitxar el nombre de metges i quirúrgics de
la ciutat. També del 1543 al 1547 tenen qüestions els apotecaris contra els adroguers
pel privilegi obtingut pels apotecaris del rei i Emperador Carles el 31 d’octubre de 1537.

LES ORDENANCES: Hem de considerar les ordenances de l’Estudi. Les primeres ens
donen dades el 14 setembre de 1538, on es citen els nom dels mestres que les aprovaren,
essent canceller Cosme Amiguet.

A l’any 1547, entre les actes de l’Estudi apareixen cinc folis amb les ordenances del nou
Estudi General de Barcelona, aprovades pels Consellers primer, quart i cinquè de
Barcelona el 12 octubre de 1544, escrites en llegua catalana.

En les actes de l’Estudi de la sessió de primer agost de 1548, després de convocada i
congregada la universitat, sense referir el nom dels congregats, apareixien les ordinacions
per aquells que en Arts lliberals i en Medicina a l’Estudi volguessin iniciar-se en el grau
de Batxiller i determinen també com iniciar-se en l’exercici de la medicina i com obtenir
el “doctorat auro” de la medicina, les ordenances estan escrites en llatí , en total son 13
items i l’últim exposa les funcions del bidell.  En 24 de juliol de 1551, el “sapientissimi
viri” Narcís de Solà, com canceller de l’Estudi, convocà el Consell general del Col·legi de
la universitat per canviar les ordenances d’acord amb el privilegi i es canviaren les normes
per fer DOCTORS DE MEDICINA i d’ARTS, no junts, però sí en facultats separades. En el
consell celebrat, després de diversos col·loquis, tots quedaren d’acord nemine
discrepante, resolent el problema de la igualtat dels mestres, d’aquesta manera:

“ Que en temps passat se feu una ordinacio que en efecte conté que no es pogués
admetre ningú per subir examen de Doctor en Medicina sens que primer no fos
mestre en arts de universitat aprovada i perquè es contra honra i utilitat de la
universitat per ço que molts se farien Doctors en Medicina que no ho fan pusque en
las universitats famoses de Itàlia y Spaña, nos serva tal pràctica, sino que liberalment
los admetten per a subir examen de doctor en medicina, o sien mestres en arts, o no
feren deliberació y statuiren, que per subir examen de Doctor en Medicina basta
que tinga algun titol en arts ço es batchaller, o mestre. Entés empero que lo qui
doctor se fara haja de donar guans e collatió, si empero collatió se donará així als
mestres en arts que presents en lo acte devociorat se trose trobarà com els doctors
en Medicina y així mateix als advocat i notari de la dita universitat“ (AHNB. not. Joan
de Lunes: “Liber Estudi” fol 43v).
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 No entenia com passaven els metges a la Corona d’Aragó de Batxillers a Doctors, aquí
tenim el miracle, des de juliol del any 1551 per invenció del cavaller Narcís de Solà. Pel
que diuen, deuria ser d’origen viking o sia pioner. El Batxiller en Medicina era el període
de pràctiques al costat d’un mestre per examinar-se al davant del protometge i obtenir la
llicència per curar. Així si aconseguien passar de batxillers a doctors escapaven de
l’examen del protometge, tot era qüestió de regalar guants i lliures. En el text transcrit
ens surt el concepte de universitat aprovada a l’any 1551, tindré que acceptar-ho a partir
d’aquesta data. Resulta curiós que per canviar la data d’eleccions del dia de Santa
Magdalena, tinguin que demanar-ho al lloctinent i puguin canviar la denominació del
grau de mestre per doctor amb un canvi d’ordenances.

Hem vist que s’ha iniciat la comunicació entre l’Estudi del rei Martí, els canonges i el
Bisbe i els Consellers de Barcelona, per aquest motiu les “Ordinacions per reformació i
perpetua fundació de la universitat del Estudi general “ de tota facultat, que té data de
22 de setembre de 1559 i que tenim que buscar a l’arxiu de la ciutat de Barcelona (
AHCB. Llibre d’Ordinacions IV-18 ).

A les ordenances de 1559, es fa ja referència als estudis de medicina, planificant els
ensenyaments per tres doctors doctes i pràctics, a fi de llegir el primer doctor la “natura
humana de Hipocràtes” , el segon la “introductió seu medicus Galeno” i el tercer la
lliçó del llibre intitulat ” constitucitions arts medici Galenii”. Obliguen a cada doctor a
tenir de quinze en quinze dies conclusions amb els deixebles; tenien que practicar
Anatomia dues vegades a l’any o almenys una cada doctor; i els dies abans del
diumenge anar a herboritzar. Creiem era aquest el primitiu pla d’estudis de medicina
perquè en les dites ordenances, en el punt de concessió dels graus, es diu que els
metges i la Medicina tenen estatuts i cancellers particulars, que acostumen a donar-
les els graus. Encara el laic Estudi General d’Arts i Medicina es mantenia a Barcelona
independent, si bé dintre del qual ja es notaren eclesiàstics a partir de 1538 en relació
als estudis d’Arts.

LES CONCORDIES I LA UNIÓ: En aquests anys no sabem com a la fi es va produir la
concòrdia del senyor bisbe i els magnífics consellers de Barcelona per fundar un Estudi
General de tota facultat, sota el control del bisbe i la ciutat, hem vist es fan un embolic
amb els antecedents històrics. El cas és que tenen tres privilegis reials, dels reis Martí I,
Alfons V i Carles I , però no tenen privilegi del Sant Pare, ja que va ser anul·lada la butlla
de Nicolau V, en el primer intent de crear l’Estudi amb permís d’Alfons el Magnànim, per
tant no tenien privilegi per donar valor als diplomes “ urbi et Orbi”, però pensem que al
1533, el privilegi de l’Estudi General d’Arts i Medicina el renovà l el rei i Emperador Carles
i suplia la falta de concessió del Papa.
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 Amb la concòrdia de 1565, s’integrà la Institució laica de l’Estudi General d’Arts i Medicina
del rei Martí, dintre d’una institució religiosa de la que és patrona la ciutat, iniciada per
la concessió de Carles I sobre un privilegi donat i anul·lat pel seu avi a la dita institució
laica. Aquesta, com a col·legi de doctors de Medicina, s’integrà dintre de la universitat de
l’Estudi General de Barcelona, del que era patrona la ciutat, transmetent-li tots els
privilegis concedits, però ara s’imposà una vegada realitzada la unió, que no podia ser
anomenat cap canceller ni rector de l’Estudi que fos doctor de la Facultat de Medicina i
es diu “segons tenien costum de nomenar”, en efecte fou així per costum adquirida
contra la llei; i per tant, per la llei, la universitat de l’Estudi tingué en totes les seves
facultats un sol canceller que per sí o el seu lloctinent ( vice-canceller ) administrava i
governava tota la universitat de l’Estudi, i com aquests càrrecs son ara eclesiàstics,
vinculats al bisbe, es produeix un adreç d’acord amb el segle XVI. A primer d’abril de
1565, les ordenances d’aquest any i la concòrdia d’unió, foren presentades i llegides en
el Consell de Cent, jurades i acceptades. Aquesta és la data de la unió dels metges a
l’Estudi General de Barcelona, un estudi de tota facultat.

Crec que s’inicià dintre de la Institució religiosa un període de gran satisfacció pels
metges integrats al Col·legi: deixaven de ser mestres de medicina i definitivament
s’engolaren de doctors, lluïen insígnies doctorals, podien cenyir espasa a la cintura i a la
administració de la ciutat insaculaven en les bosses de consellers i podien sortir i sortien
Consellers en Cap. En l’aspecte professional crec que no va afectar-los la pragmàtica
donada a Madrid a l’any 1563, que establia quatre anys d’estudi per obtenir el grau de
batxiller de medicina, ells continuaren amb els tres anys d’estudi establerts al 1359 per
les Corts de Vilafranca-Cervera; passaven directament, en un examen de batxillers a
doctors; i amb el grau de doctor estaven exempts de l’examen del protomedicat, si bé
semblava que el protofísic del rei a Catalunya era el canceller i cap del Col·legi, primer
dels mestres i després dels doctors, pel que hem anat veien.

No trobem cursos específics de ciències matemàtiques com es pot esperar al segle XVI
de la Orde de Sant Domènec i cancellers eclesiàstics integrats a l’Estudi General. Es
més, al 1559 han previst sotmetre a regla els lectors aventurers estrangers o de la terra,
mestres en arts o altres doctors i homes doctes que voldrien en dit Estudi, llegir algunes
lliçons de matemàtiques o de llengües o altre cosa que acostumava a portar molta
utilitat als Estudis Generals i, que és causa que els mestres ordinaris o assalariats no
siguin negligents i millor s’animin els estudiants. Als aventurers els prohibeixen llegir les
dites facultats fora de l’Estudi i a cap lloc de la ciutat, i si algú dels dits estrangers
aventurers “voldra legir qualsevulla facultat pus (mes) no sie de gramàtica ni curs de arts
se legiran en dit studi, si doncs no eren mathematicas com son los llibres de Euclides,
Arismetica de Genmet i Vincio, la musea de Fabia, sfera de Sacrobusto, las theorias de
planetas de Purvachio, Astrolabi de Aristofelio y la Cosmografia de Pompiano Mela o de
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altres qualsevol facultats“. Tot el que a l’any 1565 semblava prohibit i molt més, formava
part dels quatre cursos de matemàtiques aprovats pel pla d’estudis de 1595 per la
Universitat de Salamanca, que va ser frustrat al segle XVII. I no parlem de la pragmàtica
de Felip II , de 22 de novembre de 1559, que prohibia sortir a estudiar, aprendre i residir
al estranger, perquè no afectava a Catalunya, ni al regne d’Aragó, segons diu la pragmàtica.
Després d’aquest llarg viatge als segles XV i XVI, tenim que tornar als segle XX i XXI i en els
últims anys i començament d’aquests segles trobem les mateixes qüestions que hem
estudiat respecte a les ensenyances pública i laica i les ensenyances privades i religioses,
també respecte a l’afany dels senyors i pretors d’obtenir concessions per subrepció de
la Constitució. Podria anar més amunt i sense les qüestions, rancúnies i competències
entre metges d’hospitals del 1914 al 1921, el relator no hauria nascut. Tot cap dintre de
la Sanitat al segle XX, tema base del actual XIV Congrés d’Història de la Medicina. Els
temps canvien, però canvien poc.

CONCLUSIONS

*= L’actual Universitat de Barcelona és una Universitat laica, per tant la seva història
bàsica és l’Estudi General d’Arts i Medicina fundat pel rei Martí I d’ensenyança laica,
impulsada en la línia seguida per Alfons el Magnànim i els seus protofísics, Ferran el
Catòlic el progressista i Carles l’Emperador del urbi et orbi. I és curiós que a l’any 1405
i 1565 necessites ajuda clerical per mantenir la concòrdia i l’ordre.

*=Ni a la Universitat de l’Estudi General d’Arts i Medicina de Barcelona ni al Consell de la
ciutat no existia ergonomia de la regulació que es necessitava en tots els nivell del
treball: faltava equilibri de regulació entre les diferents disciplines i entre tots els homes
que cooperaven a la organització del treball i sobre tot faltava l’equilibri entre quins
tenien que manar a l’Estudi i aquells que tenen que obeir. Hi havia interessos particulars
protegits per la ciutat i davant la amenaça d’aquests interessos es responia amb la
sorruderia i l’anarquia civil, en lloc de dedicar-se al treball i a la cooperació en organitzar,
reglamentar i buscar rigor als estudis de medicina i arts, l’equip de mestres es dedicava
a la discussió de competències i preeminències i a la anarquia. Aquesta serà la constant,
una reforma dels estudis i una reforma de l’exercici de la medicina, en la que cap rei va
poder seguir. No se bé si la Ergonomia es pot aplicar en el treball de la investigació
històrica.
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NOTES D’ARXIU

Com es tracte d’una descripció esquemàtica i cronològica dels documents que hem pogut localitzar, la referència
arxivística s’ha preferit exposar-la adjunta al document descrit.
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RIERA i BLANCO, Manuel

RESUM: Dades sobre l’ensenyament de la medicina a Catalunya i València a la Baixa
Edat Mitjana. Els estudis del regne de València. Metges examinadors (Corts de 1329). El
fur de Jaume I i altres privilegis. La Unió d’Escoles a València i els seus estatuts. La Unió
d’Estudis a Barcelona.

Paraules clau: “Ensenyament medicina Baixa Edat Mitjana” “Unió d’Escoles a València”. Metges examinadors

(1329). “Unió d’Estudis a Barcelona”.

RESUMEN: Datos sobre la enseñanza de la medicina en Catalunya y Valencia en la Baja
Edad Media. Los Estudios del reino de Valencia. Médicos examinadores (Cortes de
1329). El Fuero de Jaime I y otros privilegios. La Unión de Escuelas de Valencia y sus
estatutos. La Unión de Estudios en Barcelona.

Palabras clave: “Enseñanza medicina Baja Edad Media” “Unión de Escuelas en Valencia” “Médicos examinadores

(1329)” “Unión de Estudios en Barcelona”.

*

Esta comunicación al Congreso, es complementaria a la investigación del Estudio Gene-
ral de Artes y Medicina de Barcelona y su evolución en los siglos XV y XVI, unido a los
conceptos de la libertad de enseñanza y a la unión de las escuelas de las Artes liberales
en las ciudades de Valencia y Barcelona, porque los problemas de la libertad de ense-
ñanzas, la unión de escuelas, el fuero del rey Don Jaime y la jactanciosa pretensión de
poseer antiguos privilegios deis reis en Jaume i en Pere, consideramos que se iniciaron
primero en Valencia y pasaron después a Barcelona. Utilizo como base de estudio el
“Viaje Literario a las Iglesias de España” de Jaime Villanueva, los “ Documentos para la
Historia de la Universidad de Barcelona” de Antonio de la Torre y las notas del Dr. Jordi
Rubió Balaguer. Exponemos la situación primero en Valencia y después pasaremos a
Barcelona, como punto de comparación y para estudiar la primera fase de la cuestión de
la unión de Escuelas de las enseñanzas de Artes.
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I. ESTUDIOS DEL REINO DE VALENCIA

Hemos de considerar los estudios o enseñanzas que se impartían en la ciudad y reino de
Valencia. Se pretende que después de la conquista de la ciudad (a. 1238 ), se estable-
cieron unas escuelas con base a las enseñanzas de artes de los musulmanes.

*= El caso es que el obispo Ferrer de Sanmartí, en el año 1241, al distribuir las rentas con
su cabildo, señaló a un tal maestro Domingo doscientos besantes para cuidar de la
escuela de la ciudad (N-1) y las escuelas de Gramática de la Catedral no aparecen
hasta el año 1259 (N-2). Unos años antes, hacia 1245, el rey Jaime I había proyecta-
do erigir en la ciudad de Valencia un Estudio General, como se deduce de un breve
del Papa Inocencio IV, dado el 15 de Julio de 1245, en el que, dice al rey: “ cum tu
ferventi cupias animo in ipsa civitati Valentia studium ordinari, quod utique non solum
regno preadicto, sed aliis etiam vicinis erit utile “ (N-3). El Estudio ordinario represen-
ta reunir las escuelas en una sola institución y, en este proyecto del rey, nos ofrece el
contraste de presentársenos a Jaime I concediendo el fuero de la libertad de ense-
ñanza y con ello el principio de la dispersión de las escuelas. Villanueva (N-4) nota
este contraste, entre el fuero y el breve del Papa Inocencio IV y considera que algunos
escollos debieron encontrar los proyectos del rey en su “Studium“ cuando se vio
obligado a establecer un fuero tan opuesto en sus efectos, a lo que propuso en el
plan de estudios inicial y considera que lo singular es que, sobre no haberse logrado
el establecimiento del Estudio General, ni aún la libertad de enseñar todas las artes
y ciencias, tuvo efecto en Valencia por espacio de muchos años, permitiéndose en la
ciudad solamente las escuelas de Gramática y Lógica hasta el año 1345, en que se
establecieron las enseñanzas de Teología (N-5). Villanueva no se da cuenta que el
fuero de Jaime I sobre la libertad de enseñanza de todas las ciencias y artes, no
aparece alegado por la ciudad hasta el año 1374, o sea 129 años después. ¿Fue
inventado este fuero en el año 1374?.

*= La realidad es que no tenemos datos que la enseñanza pública y libre de todas las
ciencias se cumpliese en Valencia entre los años 1245 a 1300, por otro lado sabe-
mos que, a partir de este año, sólo se enseñaba la Gramática y la Lógica y aún en el
año 1319, el Justicia de la villa de Játiva se oponía a la erección en ella de escuelas
de Gramática y Lógica, pretextando el interdicto que establecía el monopolio del
Estudio General de Lleida en las enseñanzas de Filosofía, Medicina y ambos Dere-
chos. Sobre esta cuestión planteada entre el Oficial Real y los magistrados de la villa
de Játiva, el rey Jaime II desde Barcelona, el 30 de abril de 1319, concedió un privile-
gio a dicha Villa, en el que, dejando vigente la prohibición de enseñanzas mayores de
Filosofía, Medicina y ambos Derechos, declaró que no fue su ánimo extender su
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prohibición a las enseñanzas de Gramática y Lógica y en su consecuencia mandó que
se fundaran en Játiva estas enseñanzas como lo estaban en otras ciudades y villas
de su Reino (N-6). Esto confirma lo que hemos expuesto de que estas enseñanzas de
Gramática y Lógica, quedaban por exclusión fuera del interdicto en favor de Lleida y
en estas fechas, en Valencia como en Barcelona, no podemos esperar otros estu-
dios que los citados, lo que no quiere decir no hubiese en Valencia personas doctas
en todos los estados y en los conventos no existiesen profesores de lenguas árabe,
hebrea, o teólogos y oradores eminentes.

En las Cortes de Valencia del año 1329, Alfonso IV instituyó que cada año se eligiesen
dos médicos examinadores de los que pretendiesen ejercer la medicina en Valencia y su
reino, exponiendo la forma de hacerlo para que: -“sien fisichs de auctoritat” . Comenta
Villanueva que en esta disposición, no se hace ninguna mención de enseñanza oficial de
este arte, ni aún de los que tuviesen escuelas particulares separadas de la enseñanza
oficial (N-7), hecho que induce a creer que no existían y a dudar, una vez más, de la
pretendida libertad de enseñanza establecida por la concesión del rey Jaime I; y si
aparecen documentos que induzcan a creer en estas escuelas de enseñanza mayor y
libre, hemos de ver como y donde aparecen. En las cortes de Valencia de 1329, se
establecieron también las normas para realizar los exámenes de valoración de las capa-
cidades profesionales a los abogados, médicos y notarios, de acuerdo con el capítulo de
las Cortes Generales de Monzón de 1289. Por lo que respecta al ejercicio de la medicina
por las mujeres, estas Cortes de 1329, les permitieron realizar curaciones por fuera del
cuerpo humano, pero no administrar medicinas de efecto interno.

En 30 de mayo de 1345, el obispo de Valencia Raimundo Gastón, estableció en la Catedral
una lectura pública de Teología que fue regentada por los dominicos hasta el año 1443, en
cuyo año fueron excluidos estos religiosos, siendo substituidos por los canónigos o benefi-
ciarios de la catedral y en su defecto, por cualquier clérigo de la diócesis que estuviese
graduado en sagrada Teología (N-8). La provisión de esta cátedra pertenecía al Obispo y
Cabildo, su lectura se realizaba hasta 1358, en la Casa de la “almoyna”, a partir de esta
fecha se realizó en el aula Capitular de la Catedral de Valencia. Estas enseñanzas no
estaban prohibidas por el privilegio de Lleida del año 1300.

El 30 de diciembre de 1350, la ciudad de Lleida se opuso a los empeños que venían
manifestando los valencianos de tener un Estudio General propio. Villanueva dice que
en el “Manual de Consejos Generales“ de Lleida, existe un memorial de la ciudad al Rey
y en él se dice: “car an entés, que á Valencia se volen fer doctors, e azo no es pot fer en
tot el regne del señor Rey“ (N-9). Al referirse a los doctores no hemos de entender que se
están refiriendo a los médicos, sino a los doctores de ambos derechos el Civil y el
Canónico.
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II. EL FUERO DE JAIME I Y OTROS PRIVILEGIOS.

Posteriormente, en el año 1373, se suscitaron en Valencia competencias entre los ma-
gistrados de la Ciudad y su obispo don Jaime de Aragón, sobre el derecho de erigir y
arreglar las escuelas. Se inicia cuando la ciudad compra un edificio para establecer sus
escuelas y el obispo y los canónigos se oponen a su erección por la preeminencia de las
suyas. La disputa llegó al limite de las excomuniones y el obispo mandó encarcelar a
Pedro Costa, bachiller en Artes que dirigía la escuela situada en el edificio que la Ciudad
había comprado. La ciudad protestó ante el obispo mandando mensajeros, logrando la
libertad de Costa y es en este momento crítico del litigio entre la ciudad y su obispo,
cuando aparece el fuero de Jaime I sobre la libertad de enseñanza: un privilegio que
permaneció escondido y no vigente durante 129 largos años. Este privilegio o fuero de la
libertad de enseñanza lo halló Villanueva, alegado por los Jurados de la Ciudad de
Valencia, nos lo expone así:

“Por ser esta la única noticia que pude adquirir del tal fuero, me costó
gran trabajo el buscarle en la colección de los de la ciudad y Reino. Al
fin lo hallé en el libro IX, título de “metges apotecaris e especiers”
rubrica XXXII nº 17, y dice así: otorgam que tot Clergue o altre hom
pusque francament, è sens tot servi é tribut tenir studi de gramática de
totes altres arts, e física (medicina) è de dret è canonich en tot loc per
tota la ciutat” (N-10).

No nos dice Villanueva la fecha en que fue escrito y encuadernada esta colección de
privilegios de la ciudad y reino de Valencia, Al silencio de 129 años, aquí se nos ofrecen
otras anomalías: como que aparezca en el concepto y título de médicos, boticarios y
especieros, siendo un tema general que no sólo afectaba a estas profesiones; y se nos
diga que “cualquier hombre pudiese enseñar” sin hacer ninguna referencia al grado
académico alguno, significa esto que podía enseñar cualquier charlatán; por lo mismo,
si es que era un fuero, parece debería decir en cualquier lugar del reino y no “en tot loc
y per tota la ciutat”. Aparece también como instrumento de defensa del magistrado de la
ciudad frente al poder del obispo: si la ciudad con la Iglesia puede topar, aquí, en
Valencia, es su obispo quien topa con los fueros. Era la única salida de los jurados y
prohombres de la ciudad. ¿Por qué no se presentó este fuero a Jaime II, a Alfonso IV y
Pedro IV, frente al Privilegio de Lleida del año 1300?. ¿ Por qué este privilegio a partir de
1374 no tiene ninguna efectividad para las enseñanzas mayores de Filosofía, Medicina
y ambos Derechos?.

Barcelona como Valencia utiliza un instrumento de magia histórica, similar para idénti-
cos fines. Me refiero a los antiguos privilegios aplicados en nombre y en “en virtud de
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privilegis dels reys En Jacme y En Pere de gloriosa recordació a la dita ciutat concedits i
en diverses ordenacións y statuts per dita ciutat fets i publicats ”, sin precisar de que
reyes se trataba, ni de la localización en el archivo real de los citados privilegios, ni
tampoco cuales eran las ordenanzas y estatutos que fundamentaban.

Ya observamos en otra comunicación ( Rev: Gimbernat, any 1998, vol. XXX, pàg.354 ), se
debía comenzar a pensar en la auditoria y el año en que habían sido inventados estos
privilegios, sin indicar su situación en el archivo real, me refiero: al Fuero de Jaime I,
privilegio alegado muchos años después en Valencia en el año 1377; y el privilegio de los
reyes “En Jacme y En Pere”, que en su estilo creo se difundió de Valencia a Barcelona,
alegado por los consellers en el año 1559 y aplicado con historia políticamente manipu-
lada al Estudio General de Artes y Medicina de Barcelona, fundado por el rey Martín.

IIi. LA UNIÓN DE ESCUELAS EN VALENCIA,

En Valencia, a partir de 1373, se pretende reunir en un sólo cuerpo las enseñanzas de
Gramática y Lógica, la pugna está en quien controlará estas Escuelas. Para la unión de
Escuelas era preciso se formasen los estatutos que debían regirlas, en este sentido el
Consejo General de la ciudad el 23 de septiembre de 1389, mandó que dos juristas, dos
médicos y algunos prohombres de la ciudad, examinasen los que había formado Pere
Figuerola, maestro en Artes y en Medicina; y el 12 de octubre del mismo año, mandó el
Consejo General de la ciudad que fuesen puestos en ejecución una vez aprobados por
el Sr. Obispo y el cabildo de señores canónigos (N-11). Antoni Cardoner pretende que se
aprobaron las enseñanzas de Medicina (N-12), pero no nos da referencia, ni cita la
localización de estos estatutos.

El 27 de septiembre de 1399, tenemos noticia de otros estatutos para las Escuelas,
presentados por el franciscano Francesc Eiximenis, los legistas miser Pere Català y
Francesc Tallat y el notario Salvador Ferrando (N-13). Estos dos estatutos no debieron
ser suficientes para resolver la pugna de preeminencias entre la ciudad y el cabildo,
porque se encargó de nuevo el arreglo de las escuelas el 28 de Febrero de 1410. Existían
dos cuestiones importantes: una la repugnancia del Obispo y el Cabildo en aprobar
estatutos formados por personas legas, porque deseaban el control de la escuela; otra
dificultad era que se pretendía la reunión en un sólo cuerpo de las Escuelas dispersas
en la ciudad, con una instrucción ordenada y metódica bajo unas mismas ideas y en
contra la división de sistemas y partidos. En realidad, lo que se planeaba era contrario a
la libertad de enseñanza alegada por la ciudad en 1374. El resultado seguía siendo
infructuoso.
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El Consejo General de la ciudad de Valencia el 7 de octubre de 1411, volvió a decretar
por segunda vez la reunión de todos los Estudios de la ciudad en la casa que era del
noble mossèn Pere Vilaragut, mandándose tratar con el cabildo de canónigos sobre los
estatutos y doctrina que debía seguir el Estudio, como de las dotaciones y demás tocan-
te al gobierno de la Escuela ( N-14). Y esta vez, el 5 de enero de 1412, fueron leídos y
aprobados en el Consejo Municipal de Valencia los nuevos estatutos, después de haber
sido aprobados por el obispo señor Huc de Lupiá, ignoramos si fueron estos estatutos
sólo una reforma de los capítulos de los anteriores o enteramente nuevos (N-15). El
primer capítulo de dichos estatutos, aprobados en 1412, es un atentado contra la alega-
da libertad de enseñanza, dice así:

“que nadie lea, enseñe o instruya pública o clandestinamente en la ciudad de
Valencia de Gramática, Lógica o Filosofía por si o por mediación de maestro, si
no fuere suficiente examinado y entonces no lea, a no ser sino en la escuela,
que ahora de nuevo es ordenada por el reverendísimo señor obispo y el hono-
rable capítulo y cónsules de dicha ciudad”.(N- 16 ).

Lo que aquí se lee, es muy distinto a lo escrito en el pretendido privilegio o fuero del rey
Jaime I, en que se otorgaba: “a todo clérigo a cualquier hombre que sin servicio tributo
pude tener estudio de gramática y todas las otras artes, y de física, de derecho y Canó-
nico en cualquier lugar de toda la Ciudad”.

La ciudad y el obispo ordenaron los Estudios mayores de las Escuelas de su territorio en
el mismo estilo del rey Jaime II al ordenar el Estudio General de la ciudad de Lleida.
Además,

 
en estos Estudios se deduce sigue vigente la prohibición de seguir enseñanzas

mayores fuera de un Estudio General, pues los capítulos de estos estatutos de 1412,
para las escuelas de Valencia, sólo se refieren a las enseñanzas de Gramática y Lógica,
señalándose las penas y el destino de las multas en que incurrirán los que se atrevan a
leer, enseñar e instruir, incumpliendo el capítulo primero de los estatutos.

Se ordena el sistema de enseñanza para los maestros con las horas de lectura y discipli-
nas a impartir, con los libros que deben leerse. Se establecen los actos o funciones de
los camaristas o ayudantes de los maestros, con las penas que pueden incurrir los
alumnos que a los maestros no obedecieran y por los camaristas y escolares que fuesen
rebeldes. En estos estatutos Villanueva encontró a faltar la deliberación de derecho en
la provisión de cátedras, su número y salario.

Hemos dicho que Antoni Cardoner pretendía, sin fundamento documental, se habían
establecido oficialmente enseñanzas de Medicina en Valencia (N-17 ), e insiste era
evidente la existencia del Estudio de Medicina en el año 1402: “data que el rei Martí
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escrivia als prohoms de la Ciutat que rebeessin els components de l’esmentat Estudi,
especialment en aquells moments que hi havia pestilencia“ (N-18). En esta última afir-
mación Cardoner se apoya en una referencia documental de Bofarull y el documento
ACA. Registro 2175. (N-19). Hemos consultado este documento del Archivo de la Corona
de Aragón (ACA, Cancillería real, commune sigilli sec. reg. 2175) y sin ninguna duda debió
tener Cardoner una confusión en la ficha en que tomó nota de este dato documental,
porque es el mismo documento publicado por Antonio de la Torre y comentado por Rubió
y Balaguer (N-20) y otros autores ( N- 21 ).

En este documento el rey Martín I, no se refiere de ninguna manera al Estudio de Medi-
cina de Valencia sino al de Barcelona: es una carta del Rey, escrita en lengua catalana
desde Valencia y dirigida a los “consellers” de Barcelona recomendándoles recibieran
favorablemente el Estudio de Medicina fundado en Barcelona, tanto por la utilidad de la
persona del rey como para la conservación de la salud de los habitantes de la Ciudad. De
no hacerlo así se perjudicarán ellos mismos y el bien público de la Ciudad azotada por la
peste.

Nuestra opinión, a la vista de esta documentación, es que no existía la libertad de
enseñanza de los Estudios de facultades mayores en Valencia, como no existían en
Barcelona. Simplemente, porque se cumplía el interdicto de Jaime II del año 1300 por el
que sólo se permitía estudiar Derecho civil y canónico, Medicina y Filosofía en el Estudio
General de Lleida. Ciertamente Lleida perdió el monopolio de enseñanza por los privile-
gios de Pedro IV para fundar los Estudios Generales de Perpiñán y Huesca, pero esto si
podía suponer una descentralización, no significaba libertad de enseñanza, en Valencia
y Barcelona seguía presente el interdicto.

El monopolio se repartía entre tres: Lleida, Perpiñán y Huesca, pero por lo que respecta
a estas dos últimas, la fundación se mantuvo muchos años sólo sobre el papel o el
pergamino de fundación. Por lo que respecta a Perpiñán, la bula del Papa que confirma-
ba los privilegios, no fue promulgada hasta el 28 de noviembre de 1379 y entre 1380 y
1390, todavía estaban estudiando los estatus por los que debía funcionar el Estudio. El
Estudio General de Huesca es más misterioso, en que el único destello de luz es que no
funcionó en el siglo XIV, porque se nos presenta un privilegio real en que el Rey, concede
“a motu proprio”, los mismos privilegios que gozaban Tolosa, Montpellier y Lleida, cuan-
do la concesión de estos privilegios a los tres Estudios Generales era prerrogativa del
Papa, pues un Papa los había concedido y no el Rey, que sólo podía pedirlos. Aquí está
el misterio.

La libertad de enseñanza es un placer marginal del historiador en exponernos una socie-
dad feudal corno libre. El caso es que el privilegio en que se funda, es también un
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misterio; y los que lo alegan, no buscan la libertad de enseñanza, sino que sólo preten-
den controlarla en su provecho.

IV. LA UNIÓN DE ESTUDIOS EN BARCELONA

Hemos visto el contencioso que se dio en Valencia para la unificación de las Escuelas de
la ciudad y la lucha para el control de estas enseñanzas entre el Arzobispo y el Cabildo de
los canónigos por un lado y el Consejo municipal por el otro, para conseguir finalmente
la unificación con unos estatutos aprobados por las dos partes en 1412. Siguiendo la
documentación del Dr. de la Torre y el Dr. Rubió y Balaguer ( N- 22 ), tenemos noticia que
aparece en Barcelona el año 1431, el problema de la unión de las Escuelas de Gramáti-
ca y Lógica, para conseguir en ambas un mismo régimen escolástico. Los motivos por los
cuales se pretendía la unión de todas las escuelas de artes liberales en Barcelona, eran
los siguientes:

“... que com de algun ternps ença lo studi que antiguament solia esser en la dita ciutat
dé les arts liberals, sie devengut quaix en no res aixi per la rnultiplicació de scoles que
per diversos homens reputant-se dignes de magisteri son estades introduïdes en
diverses parts de la dita ciutat e aixi les escolans o fills de la dita ciutat no han entes ni
pogut ab diligencia en studiar (e) aprende de las dits arts liberals segon fahien en lo dits
temps antics com per insufficiencia de aquells qui han volgut introduir las dites escoles...”
(N 23)

Es evidente que en el año 1431, en Barcelona la libertad de enseñanza a nivel de la
Gramática latina, la Lógica y otras Artes liberales, se había producido una degradación y
decadencia, a nivel de los Estudios tanto por la multiplicidad de escuelas como por el
escaso nivel de los maestros de dichas escuelas, indudablemente cualquier charlatán
podía titularse maestro.

Ante esta situación los consellers y prohombres de la ciudad por determinación del Conse-
jo de Ciento, en 27 de octubre de 1431, ordenan la unión de todas las Escuelas en las
cuales se lean las Artes liberales, de modo que sean reducidas y vueltas al régimen de unas
Escuelas que antiguamente y de mucho tiempo tenía la ciudad y que se llamaban “Scolas
Majors”. Reunidas todas las Escuelas de la ciudad, se mandó fuesen proveídas de maes-
tros aptos y suficientes para enseñar las ciencias liberales. Se dispuso que las dirigiese
Galceran Roca, el “maestro d’accent” de la Catedral, como asimismo que el señor Obispo,
Cabildo de canónigos y consellers de la ciudad intervengan en el examen previo a la
admisión de los maestros. Los consellers podrán corregir y añadir lo que crean convenien-
te, quedando a sus manos la interpretación de los puntos de duda.
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Unos días después, el 16 de noviembre de 1431, el obispo de Barcelona Andreu Bertran
comunicó a todas las personas eclesiásticas y seglares de la Diócesis de Barcelona que
las Escuelas de Gramática y de las otras Artes liberales fundadas por la ciudad, por
acuerdo del Cabildo de canónigos y consellers, se habían reunido en una única Escuela
o Estudio y, por lo tanto, dispone que nadie dentro de Barcelona se atreva a tener otras
Escuelas fuera de las “Escoles Majors” regidas por Galceran Roca, corrector del acento
de la Catedral, bajo la pena de excomunión. (N- 24).

Si en un principio la orden del Consejo y Obispo se cumplió y tuvo lugar la unión de las
Escuelas, no se hizo de forma satisfactoria, ya que el 12 dc abril de 1432, el obispo de
Barcelona Andreu Bertran mandó a Galceran Roca, el maestro del acento, director de las
Escuelas mayores, que cumpliese con el deber de su cargo evitando la indisciplina de los
estudiantes y  las riñas y disputas entre ellos. Si no logra la concordia, le da poder para
detenerlos un día en una cámara de la Escuela y presentarlos al Obispo o a un Oficial
suyo.(N- 25)

Tres años después, el 23 de enero de 1434, se reitera la pena de excomunión con un
texto similar por el obispo de Barcelona Simó Salvador (N-26), pero el nuevo obispo no
cita ahora el acuerdo con los consellers, sino que sólo se atenía al acuerdo del obispo
precedente. Un claro indicio que la unión no seguía un curso satisfactorio.

Reunidos el 9 de octubre de 1348, los consellers con una comisión de prohombres de la
ciudad, se expuso que las Escuelas Mayores de la ciudad actuaban en la casa llamada
Hostal d’en Garcia, la cual no podía alojar a todos los estudiantes. Entonces se manifes-
taron dos opiniones: la que defendía la existencia de muchas escuelas; y la que se
oponía a ello, porque eran causa de disputas y rivalidades, tal como se había visto con
las “Escoles. Majors” y las “novelles”, unas nuevas Escuelas que aparecen por primera
vez en este documento. Por ello los anteriores consellers habían decidido la reunión de
las Escuelas en una sola, según la ordenanza que fue leída en la sesión. Se decidió por
fin que las escuelas fueran concentradas en una, pero sería necesario poder encontrar
un local en lugar apropiado (N-27). No pudiendo encontrarlo se nombraron representan-
tes para que se pusieran de acuerdo con el obispo y cabildo. Esta comisión tampoco dio
con el lugar apropiado y las cosas siguieron igual. La unión de escuelas en Barcelona
siguió sobre el papel y siguió la libertad de enseñanza para la Gramática y las Artes
liberales.

Esta es la primera fase de la reunión de Escuelas de las Artes liberales en Barcelona, en
este mismo año de 1448, se inician los trámites para conseguir los privilegios necesarios
para fundar un Estudio General de toda facultad en la ciudad, pero no se conseguirá
nada, ni en la unión de Escuelas ni en el Estudio General, tendrán que pasar poco más
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de un siglo y en este tiempo los intentos de los Consellers de la ciudad y el Sr. Obispo
evolucionarán paralelos al camino que sigue el Estudio General de Artes y Medicina de
Barcelona, fundado en 1401 por el rey Martín I , a cuyo estudio ofrecemos esta comuni-
cación para completarlo.

CONCLUSIÓN

Nosotros aceptamos la libertad de enseñanza no por el “fuero de Jaime I “ ni por los
privilegios de los “reis En Jacme i en Pere de gloriosa recordacio”, sino por el desorden
y anarquía de las enseñanzas que nos refieren los documentos de la época y por el afán
de controlarlas en su provecho quienes las debían ordenar. En cuanto al fuero y los dos
privilegios como nos los exponen los historiadores creo entran en el concepto de los que
dicen que las leyendas son la poesía de la historia, por tanto su lugar esta en la Gaya
Ciencia, como placer marginal del historiador y no en la Ciencia de la Historia.
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RESUM: Dades sobre Joan Miquel (1669-1713), metge solsoní poc conegut que va  tenir
una actuació política destacada quan la guerra de successió, defensant el grup
austriacista. Dades sobre l’origen familiar i el seu caràcter agosarat. La seva mort violen-
ta en la conquesta de Solsona  pels felipistes (4 d’agost de 1713).

Paraules clau: “Joan Miquel (1669-1713)”  “Solsona” “Metges i guerra de successió”.

RESUMEN: Datos sobre Joan Miquel (1669-1713), médico de Solsona, poco conocido, que
tuvo una actuación política destacada durante la guerra de Sucesión, en defensa del
grupo austriacista. Datos sobre el  origen familiar y su caràcter intrépido. Muerte violenta
durante el asalto y la conquista de Solsona por los felipistas (4 de agosto de 1713).

Palabras clave: “Joan Miquel (1669-1713)”, “Solsona”, “Médicos y guerra de Sucesión”.

*

La ciutat de Solsona ha donat metges i sanitaris més o menys destacats, alguns d’ells
personatges ben peculiars com és el cas del que tractem avui.

Joan Miquel, o de Miquel segons algunes cites, va ser el paradigma d’un metge que va
viure les trifulques, les grans idees del Barroc i va tenir sentiments viscerals sobre una
manera d’entendre el país i la seva obediència.

ANTECEDENTS

De la seva nissaga en sabem poca cosa. El seu avi patern es deia Gabriel Miquel estava
casat amb Elisabet Joana i exercia d’adroguer. El seu pare, Gabriel Miquel i Joana,
exercia la medicina.
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El metge Gabriel Miquel va nàixer l’any 1615 i, probablement, el seu bateig se celebrà el
29 de juliol de 1615.1 El 31 de juliol de 1667 és citat com a practicant en medicina i a
partir del 25 de gener de 1668 ja eL trobem documentat com a doctor en medicina i
tractat de “Magnifich”. Es va casar amb Maria Peres, donzella filla de Joan Peres, botiguer
de teles, i de Gerònima. Van tenir vuit fills, dels quals en sabem les dates dels seus
bateigs: Joan, Gabriel, Marià (10-2-1669); Gabriel Josep, Anton, Gerònim (15-10-1670);
Feliciana, Lluïsa Maria, Rosa (19-2-1674); Pasqual, Anton, Fèlix Josep (4-4-1676); Maria,
Magdalena, Victòria Rosa (19-2-1679); Bartomeu, Peremàrtir, Josep Gervasi (29-4-1682);
Maria, Feliciana, Gertrudis (27-3-1685) i  Francesca, Maria, Teresa (8-5-1687). Els noms
que citem en aquest treball mostren la forma literal i original dels documents.

El dia 16 d’agost de 1688 és enterrada la seva muller, i dos anys després, el 3 de
setembre de 1690 es casa amb Cicília Coma, donzella, filla del notari Bernat Coma i
d’Isabel Joana.2

Amb Cicilia Coma va tenir dues filles més: Llúcia, Maria, Cicilia (14-12-1691) i Maria
Rosa, Josepa, Feliciana (10-6-1693). Val a dir, doncs, que Gabriel Miquel va tenir 2
esposes, 6 filles i 4 fills, i que Joan Miquel va tenir 7 germans i dues germanastres.

L’any 1681 els cònsols de la ciutat van rescindir el contracte d’iguala amb els dos metges
de Solsona, el Dr. Gabriel Miquel i el Dr. Malagarriga, i en signen un de nou.3 Posteriorment,
l’any 1684, els cònsols nomenen al Dr. Gabriel Miquel metge de l’Hospital i del Convent
dels Caputxins.

El 22 d’octubre de 1693, als 78 anys d’edat, mor Gabriel Miquel, i el dia 24 l’enterren dins
l’església, en un vas del que no en donen detall, situat davant de la capella del Claustre.

FILIACIÓ I FAMÍLIA DEL DOCTOR JOAN MIQUEL

No sabem la data del naixement de Joan Miquel que, probablement va ser molt immediata
a la data del seu bateig, que se celebrà el dia 10 de febrer de 1669, segons consta en un
dels llibres de bateigs de l’Arxiu Parroquial de Solsona.4 Foren els seus padrins Joan
Peres, botiguer, l’avi matern, i  Elisabet Joana Miquel, àvia paterna.

El 3 de setembre de 1690 es casa amb Maria Coma, filla del notari Bernat Coma de
Solsona, i de Isabel Joana.5 Es dóna la circumstància a casa de la núvia se celebra una
unió doble: la de Joan Miquel amb Maria Coma, i la del pare d’ell, Gabriel Miquel, amb la
germana de la núvia, Cicilia Coma.6
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Els fills de Joan Miquel i Maria Coma foren: Maria Teresa, Maria Antònia i Josepa (2-9-
1691); Isabel, Joana Maria, Cicilia (3-5-1693); Marianna, Paula, Cicilia (28-6-1694) i
Maria, Josepha, Apolònia (11-10-1696).  Joan Miquel va tenir una sola esposa, quatre
filles i un fill.

La posició social del metge Joan Miquel era bona, com corresponia al fill d’un doctor en
Medicina i nét d’un adroguer. Els que apadrinen germans de Joan Miquel són dos doctors
en Drets. Enterren al seu pare dins del temple, davant la capella del Claustre, un lloc de
privilegi. Tant ell com el seu pare es van casar amb sengles filles del notari Bernat Coma,
un personatge amb un pes important dins la vida cívica de la Solsona d’aquell temps.
Consta que el seu pare Gabriel va fer de padrí en vint ocasions, i ell, en menor espai de
temps, en quatre.

El 28 de juny de 1694, en ocasió del bateig de la seva filla Marianna, Paula, Cicilia, es cita
que ell mateix era Doctor en Medicina. S’havia graduat a Osca l’any 1692.6

bis

UN CIUTADÀ AGOSARAT

En una acta notarial datada el 2 de febrer de 1699, i aixecada a instàncies de Francesc
Bordons, síndic de la Universitat de Solsona, el notari públic solsoní Ramon Vallonga,
davant dels testimonis Josep Corderoure de la parròquia de Castellvell i Melcior Llach,
de Solsona, diu que en la ribera del riu Negre i davant de la casa del tint de l’ofici de
peraires, el camí ral s’ha inundat i ha quedat devastat i impedit per al pas de bèsties i
persones a causa de l’aigua que ha baixat de la peixera o resclosa que el Dr. en Medicina
Joan Miquel havia fet davant del seu tros de terra o vinya.7

S’acompanya d’un altre de 3 de febrer de 1699 en la qual descriu que temps enrera, en
el lloc on Joan Miquel va fer la peixera, prop del camí de Sant Joan, Berga i Cardona, hi
havia un punt on el riu era més fondo i on existia una passera perquè hom la pogués
travessar. Com a conseqüència de la construcció de la peixera la passera s’inundà,
impossibilitant el pas.8 Joan Miquel es va comprometre a fer un pontarró de fusta i a
mantenir-lo, i després a fer-lo de pedra, però aleshores demanava no solament poder
regar sinó també construir i explotar un molí. Se li denegà la petició de bastir un molí, i el
metge considerà que no obtenia compensació per construir el pont. Finalment, demana
al Noble Relator de la causa al que se’l sotmet que s’aturin les accions del Síndic i les
Confraries, i se li concedeixi el permís per construir el pont, comprometent-se a pagar-lo
sense després cobrar drets de pas als que l’utilitzin. El document està signat pel notari
públic Fèlix Cussana. El metge sempre hi surt citat com a doctor.

Joan Miquel (1669-1713), un metge austriacista solsoní
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L’endemà, dia 4 hi ha un auto en el que es reclama que la construcció del pontarró es
pugui fer immediatament per reparar el dany i evitar perjudicis a tercers, amb resposta
del notari per tal de que s’executi l’obra.9

És a dir, el Dr. Joan Miquel  tenia terres en la Ribera, vora el riu Negre. No sabem si les
havia comprat o si les havia heretat del seu pare, mort sis anys abans de l’inici del plet.
Per millorar-les va construir una resclosa per retenir aigua per a fer regadiu, i les aigües
al pujar de nivell van barrar el pas del camí ral, la qual cosa anava contra el dret públic.
Es trencà la resclosa i arrasà el que havia aigües avall. Amb aquest motiu li fan una
demanda pels danys i perquè restableixi el pas, i ell aprofita la situació per construir i
explotar un molí vora la llera, a canvi de fer un pont després d’arranjar la resclosa i no fer
pagar dret de pas. No hi ha dubte que era un negociant poc considerat que vetllava pel
propi interès i que l’anteposava als drets dels altres.

EL CARÀCTER DEL DOCTOR JOAN MIQUEL

Uns documents descriuen que en data 2 de juliol, diada de sant Tomàs d’Aquino, els
llicenciats anaven a les eres dels afores de Solsona per celebrar-ho amb ball i músics.
Com que era un lloc públic hi va anar molta gent, entre els quals alguns joves i fadrins. Un
d’aquests es posà a ballar quan ho feien els llicenciats, i dels assistents li va prohibí i el
feu fora, malgrat tenir dret tothom al ball.

Quan els fadrins i joves se’n van adonar, alguns digueren amb veu alta que de cap
manera havien de deixar de ballar. “Hoint estas paraules lo Dr. en Medicina Joan Miquel
qui estava cerca mirant ditas ballades digue a dits fadrins an paraules molt preñades, de
enfado y imperiosas, q ningu de ells se atrevis en voler ballar, y q si tal feien los faria
saltar lo servell del cap”.

Donada la tensió i el risc de greus confrontacions, un cònsol que hi era present ordenà
als músics que paressin de tocar, però els llicenciats van fer prosseguir la festa fins la nit,
quan en Joseph Vallonga, “en Philosophia Dr.” va dir en referència als fadrins que “per
quatre peus descalsos no devien deixar de ballar”.

En aquest estat de crispació, el cònsol en cap del duc de Cardona, Lluís Tuxones, que per
absència del Batlle també portava la seva vara, va ser avisat del risc, i, una vegada coneixedor
de l’inici de la qüestió, prohibí als fadrins que ballessin per tal d’evitar mals majors.

L’endemà, dia 3, entre les 6 i les 7 de la tarda, ofesos els fadrins per les paraules de
Josep Vallonga, el van anar a esperar que sortís de casa i, aleshores, li van demanar que
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retirés les seves paraules. Sortí ell i el seu germà Ramon i els amenaçaren amb pistoles;
en Josep Vallonga si encarà amb l’espasa i, sentit la fressa, altres llicenciats s’encararen
també amb els fadrins, fins que es van dissoldre sense ferir-se.

Assabentat del tumult, Francesc Estany, batlle del Bisbe de Solsona, va fer deixar l’encàrrec
al servei de la casa de Lluís Tuxones que prenguessin alguns fadrins. Quan aquest
s’assabentà de la proposta, decidí parlar directament amb Estany, i anà a casa seva.

Al passar per la plaça Major vora un cercle de gent, entre els quals hi havia el Dr. Josep
Lluch, el Dr. Joan Miquel, el Dr. Antoni Bordons i altres, portant l’autoritat la seva insígnia
de Jurat i, circumstancialment, la vara de Batlle Real en representació del duc de Cardo-
na, el Dr. Lluch l’acusà públicament dels fets succeïts al carrer de la Regata i li digué que
l’encontre que havien tingut amb els fadrins amb pistoles i espases, el mereixia ell
mateix per haver-los donat raó i patrocinar-los. Tuxones li respongué que no en sabia
res. Aleshores el Dr. Joan Miquel, encoleritzat digué al cònsol amb fortes paraules que si
no fos el que representava ja veuria que li faria i que si era home que deixés la vara i es
tragués la insígnia “que li obriria lo cap a ells i sos companys”. Joan Miquel repetí això
tres vegades i provocativament, “ab modo del tot descompost”, li afegí que no sabia
administrar justícia, que en sabia tant com una sola de sabata, que ell n’hi ensenyaria i
que era indigne del càrrec. El Dr. Bordons afegí al cònsol que no  entenia res de justícia
ni sabia senyar-se i que solament entenia de podar la vinya. Això va ocasionar una
aglomeració de gent, i el cònsol, davant del perill va optar per anar-se’n quedant-se els
llicenciats explicant a tothom el que li havien dit.

Com a conseqüència d’aquest fet, el cònsol informà al duc de Cardona, demanant el
càstig corresponent per a Lluch i Miquel, basant-se en el dret faedor: “pro causa pretextu
guia agitur depuniendo offensam iudici factam, et contra gaudentes privilegio militari”.
El Procurador Fiscal de la Regia Cort va obrir un expedient informatiu i provisions als
llicenciats, que gaudien de privilegis militars. Ignorem si l’expedient va acabar amb
sancions, perquè no hi ha documentació que ho acrediti. Aquest fets ens perfilen un
doctor Joan Miquel com un personatge prepotent i colèric.

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ

A primers de l’any 1705 comença a Catalunya la Guerra de Successió. El mes de juliol
d’aquell any es produeix l’alçament de la Plana de Vic, amb presència d’un grup de
solsonins entre els quals havia el Dr. Joan Miquel,11 de la qual cosa hom advertí al virrei
Velasco.12 Aquest metge seria molt actiu en tot el conflicte, començant per prendre
possessió de Solsona en nom del rei  Carles III.13
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També Cardona va estar en l’òrbita del Dr. Joan Miquel. A primers de setembre es
presentà amb 150 homes armats davant la vila per demanar l’adhesió d’aquesta i el seu
castell a la causa de l’arxiduc, que va ser contestada amb una primera etapa de
resistència a causa d’un malentès i posteriorment concedida.14

En aquella època la vila de Berga era notòriament felipista, fins al punt d’enviar 200
homes per a col·laborar a sufocar la rebel·lió que havia nascut a Vic i havia esdevingut
conflicte al Congost. Aquesta força tingué que tornar a casa a causa dels aixecaments
que varen proliferar arreu, estenent-se el conflicte per tot Catalunya. El dia u de setembre
del mateix any, el Dr. Joan Miquel que aleshores manava els sometents aixecats de
Solsona, fortament armats amb armes fabricades a Solsona mateix15 i de la majoria de
forces de la Segarra, nomenant-se Comissionat del Sereníssim Sr. Arxiduc, ajudant per
Josep Coma i per Josep Vila, ambdós llicenciats en lleis,  Jeroni Andreu, J. Carol i altres,
envià des de Cardona un emissari a Berga per a exigir als consellers immediata obediència
al pretendent Carles. Els consellers li van respondre radicalment en sentit contrari, el
que provocà la insistència de Joan Miquel  i la seva amenaça de tractar-los a sang i foc.
Mentre Berga demanava auxili al governador de Montlluís,16 es preparaven pel setge i la
defensa de la vila. El governador no els pogué ajudar, per la qual cosa, davant d’una
resistència impossible, van comunicar a Joan Miquel que es passaven a la seva causa. El
23 de setembre, el metge i les seves tropes van entrar amb tota pompa a Berga.17. El seu
comportament en la vila va ser una amenaça constant per als botiflers i per aquells que
es pensaven que ho eren.18

A primers de setembre Joan Miquel era tinent coronel de cuirassers o cavalleria, i sembla
que la seva missió era fer aixecar el Bages, Berguedà, Solsonès i Cerdanya en favor de
l’arxiduc.19

Una acta notarial del 8 de setembre de 1705,20  redactada en llengua llatina i signada pel
notari públic de Solsona, Tomàs Llorens, descriu la convocatòria amb pregó, trompetes
i campanes de ciutadans destacats, nobles i autoritats municipals a una reunió a
l’ajuntament de Solsona per tal d’abraçar la causa del candidat austriacista Carles III i
nomenar quatre representants per anar a donar obediència al pretendent. Aquests
foren el noble Domènech de Rovira i Senespleda, l’apotecari Sebastià Fabra,21 l’argenter
Bartomeu Aguilar i el doctor en lleis Josep Pallarés. Aquella convocatòria va ser la resposta
a la carta que des de Calaf envià Joan Miquel als cònsols.

La decisió dels solsonins va arrossegar la dels cardonins, que adoptaren la mateixa
resolució. Primerament el notari Malet va anar a prendre obediència als habitants de
Solsona “...a oferir la obediència de dita vila al capità de cavalls corasas Don Joan de
Miquel...”, i tot seguit als de Cardona, que el dia 17 de setembre de 1705, mitjançant els

Lluís Guerrero i Sala - Joan Pujol i Ros - Enric Bartrina i Corominas



91Gimbernat, 2007 (*), 47

cònsols, membres del Consell i representants del braç militar, retien obediència a Joan
de Miquel en una cerimònia celebrada dins l’església de Sant Miquel. Aquest, s’apoderà
dels diners de la sal que tenia amagats el tresorer ducal, el Doctor Magí Aynès, un total
de 1.161 lliures i 8 sous, dels quals estengué àpoca i després invertí en la causa.22

Després de convèncer Solsona i Cardona i de deixar-hi guarnició, Joan de Miquel
s’assegurava la fidelitat de la vila de Berga i la de Puigcerdà. En data 30 de març de 1706,
Carles III, mitjançant el seu ajudant Enrique de Ganter, remet una carta al Dr. Joan
Miquel23 per tal de que disposi a la ciutat de Solsona a la seva defensa i per que abrandi
a Cardona i als pobles veïns contra els enemics de la seva causa, i li ordena capitanejar-
los.24

El dia 6 d’abril de 1706, Joan Miquel escriu una carta als cònsols de la ciutat de Solsona,
amb signatura de puny i lletra, en la que els demana que cobrin de Francesc Coma i de
Pere Màrtir Cebrià, arrendadors de les Baronies que foren de D. Joan de Josa, la quantitat
de cinc-centes lliures, i que signin l’apoca. Els indica que aquest import l’han de destinar
a repassar les muralles de Solsona, i que tot és al servei de sa Magestat que Déu
guardi.25

El 22 d’abril de 1706 envia una nova carta des de Sant Cugat als cònsols de Solsona
donant instruccions per tal de que Esteva Coma i Tomàs Llorens a qui ell ha escrit, “facin
lo deposit y solta dels dines”.  Respecte a l’evolució de la contesa diu “per assi tots
estam de animo y crehem exirem de una vegada de nostres enemichs, dels quals ne
tenim molts de morts y fins ara no an avansat un palm de terra”. També els recomana
que tinguin preparades les municions pel que pugui esdevenir.26

LA FI DEL DOCTOR JOAN MIQUEL

Hi ha un llarg parèntesi documental que no ens permet saber què va fer el doctor Joan
Miquel entre el 1706 i el 1713.

A partir de 1711 la causa es decanta en favor del duc d’Anjou. El 9 de juliol de 1713 un
home de Riner du als cònsols de Solsona una ordre del governador de Cervera que els
exigeix obediència a la causa felipista. El dia 15 responen amb un escrit al duc de Pòpuli
donant-la-hi. A partir d’aquell moment, entra la tropa felipista a Solsona però hi troba
resistència. En les escaramusses que hi va haver, el 4 d’agost mor d’escopetades el
metge Joan Miquel al carrer de Sant Pau de Solsona.27 Aquesta mort era un important
triomf pels d’Anjou i una gran pèrdua pels partidaris de l’arxiduc, per la qual cosa es va
fer desaparèixer ràpidament el seu cos, de nit i sense solemnitat funeral “perque  axy
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convenia”.28 Es tractava de que els vencedors no poguessin capitalitzar aquella mort
com una gran victòria. Morí prematurament, als 44 anys d’edat, d’una manera coherent
amb el que va ser la seva turmentada vida.

CONCLUSIONS

Aquest és l’esbós biogràfic del doctor en Medicina Joan Miquel, fill del doctor en Medici-
na Gabriel Miquel i Joana. Va ser un home prepotent, colèric, que va dedicar una bona
part de la seva curta vida als ideals austriacistes. No sabem detalls del seu exercici com
a metge, només que la seva dedicació va ser curta, entre 1692 quan va acabar els
estudis, i primers de 1705, quan ja es va dedicar al conflicte successori. Visqué en el risc
i va morir violentament abans de veure la fi de la guerra i la pèrdua de la  seva causa.
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MARÍ i BRULL, Gerard

RESUM: Estudi extens sobre dos metges catalans perseguits per la Inquisició en el segle
XVIII. Tipus de delictes perseguits. Proposicions i processos. Les delacions. El cas de
Domingo López, de sant Feliu de Llobregat.  Naixement el 1714; delació el 1747. El cas
d’Agustí Tamarit, de Salàs (Pallars Jussà), denunciat el 1754.  Dades detallades sobre el
procés.

Paraules clau: “Inquisició segle XVIII” “Domingo López” “Sant Feliu de Llobregat” “Agustí Tamarit” “Salàs (Pallars

Jussà)”.

RESUMEN: Estudio extenso sobre dos médicos catalanes perseguidos por la Inquisición
en el siglo XVIII. Tipos de delitos. Proposiciones y Procesos. Las delaciones. El caso de
Domingo López, de sant Feliu de Llobregat. Nacimiento en 1714, delación en 1747. El
caso de Agustí Tamarit, de Salàs (Pallars Jussà), denunciado en 1754. Detalles del
proceso.

Palabras clave: “Inquisición siglo XVIII” “Domingo López” “Sant Feliu de Llobregat” “Agustín Tamarit “Salàs

(Pallars Jussà”.

*

L’estudi de la Inquisició és complicat per la manca de fonts. Evidentment, una institució
de la magnitud i característiques del Sant Ofici va produir un considerable volum de
documentació que, per la seva naturalesa, estava destinada a conservar-se1 , amb més
motiu pel fet que els inquisidors tenien una cura exemplar en guardar i conservar els
papers2 . Però la realitat és ben diferent, ja que al llarg del segle XIX les seus dels
Tribunals van ser saquejades i va ser destruïda la seva documentació i els seus arxius3 .

A més, tractant-se d’un fenomen històric estudiat sovint a escala només local o regional,
el Tribunal de Barcelona és dels menys coneguts, donat que els historiadors catalans no
ha tingut un interès especial per aquesta institució4 . Cal tenir en compte també que al
Tribunal de Barcelona se li escapava la jurisdicció sobre les diòcesis de Lleida (primer
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independent i després de Saragossa) juntament amb la Seu d’Urgell, i de Tortosa (a
València), quedant limitat a les diòcesis de Barcelona, Tarragona, Vic, Girona i Elna5 .

Els dos textos aportats aquí es conserven en la Secció Inquisición, de l’Archivo Histórico
Nacional, en el lligall 3.724; el de Domingo López amb el número 2 i el d’Agustí Tamarit
amb el número 86. No són desconeguts per la historiografia de la Inquisició, havent estat
catalogats i comentats breument en altres ocasions6 .

LA INQUISICIÓ

Com diu Joan Bada, no ha existit una Inquisició, sinó models diferents de tribunals que
han adoptat aquest nom: la inquisició episcopal, la medieval, l’espanyola i la romana o
universal. Les línies fonamentals són gairebé les mateixes, però cadascuna, nascuda en
circumstàncies diferents, ha tingut les seves pròpies especificitats7 .

Serà a través de la Butlla de Sixte IV Exigit sincerae devotionis affectus, datada l’1 de
novembre de l’any 1478, que neix una nova Inquisició a Espanya, responent a les peticions
del Reis Catòlics per a actuar contra els jueus conversos8 . Tot i tenir com a model la
Inquisició de la Corona d’Aragó i en general la medieval, aquest nou Tribunal restà
estretament vinculat a la Monarquia (llevat d’uns primers anys contradictoris que aca-
ben amb una nova butlla l’any 14839 ), amb una quasi total independència d’acció res-
pecte a la Cúria Romana.

Efectivament, tot i ser un tribunal canònic que havia d’actuar en qüestions de religió i
que el seu poder emanava jurídicament de l’autoritat pontifícia, els inquisidors ja no
depenien directament del Papa, sinó que hi ha un intermediari, l’Inquisidor General: era
a favor d’aquest que el Summe Pontífex havia delegat el poder i qui podia nomenar i
enviar a actuar els inquisidors, però el seu nomenament correspon al rei i Roma no fa
més que ratificar la decisió del monarca10 . El procediment eclesiàstic, executat per
jutges eclesiàstics, passa a dependre de la Monarquia, de manera que correspon a
l’Estat la responsabilitat de descobrir, jutjar i castigar dissidents11 .

Això representa una ruptura amb la tradició medieval i estableix una connexió molt forta
entre la jurisdicció eclesiàstica i la jurisdicció civil, i el Papa acaba perdent el control de
la institució.

Va començar la seva activitat a Sevilla a finals de l’any 1480, actuant contra els jueus
conversos. Tot i que la butlla de Sixte IV no derogava la Inquisició a Catalunya, Ferran II va
impulsar la implantació del nou Tribunal a la Corona d’Aragó, cosa que va ocasionar una
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forta oposició especialment per part del Consell de Cent barceloní. Malgrat tot, el 1487
queda implantat definitivament el nou model d’Inquisició a Catalunya, efectuant  el 14
de desembre un primer acte públic amb una processó de penitenciats, vint-i-un homes i
vint-i-nou dones12 , fet que va quedat recollit als Dietaris del Consell de Cent barceloní:
“La dita professió exí de la sglésia del monestir de prehicadors ab creu alsada
acompenyada dels frares del dit orda ... e aprés anaren los hòmens qui s’eran confessats
hu devant altre, descarats e en cors, portant cascú una garnatxe de canamàs blau
vestida ab creu vermella devant e detràs, ab un ciriet de cera no encès tot negre”13 .

Si bé en un primer moment la seva actuació s’havia de centrar estrictament en el
criptojudaïsme, aviat va començar a perseguir també l’islamisme i el protestantisme, i
amb el temps va estendre la seva acció sobre altres tipus de comportaments, amb
l’argument que podien atemptar contra els sagraments o contra aspectes diversos tocants
a la fe14 , com ara bigàmia, delictes sexuals, bruixeria, actituds blasfemes i sacrílegues,
fins a bandolerisme i maçoneria.

Les finalitats que es pretenia aconseguir a través d’aquesta institució han estat
interpretades des d’òptiques diferents. Per una banda, com una eina per a una unificació
religiosa d’una població molt diversa (cristians, jueus, musulmans, més els conversos).
Però aquesta unitat religiosa està en realitat al servei d’interessos netament polítics, en
un moment que les principals monarquies europees tendeixen a la formació d’esglésies
nacionals controlades per ells mateixos.

La Inquisició va servir també com a instrument polític útil per a l’enfortiment de l’Estat.
Allà on les lleis civils impedien actuar els agents reials, actuaven els inquisidors, que, en
definitiva, eren servidors de l’Estat, encara que jurídicament ho fossin de l’Església15 .
Això feia possible que l’autoritat reial intervingués en territoris on no hi podia entrar
jurídicament per trobar-se sota jurisdicció de la noblesa o dels poderosos Consells
municipals, que escapaven a la voluntat reial mercès a un cos de privilegis potent. Tot i
tenir els seus orígens en l’Edat Mitjana, La Inquisició és una institució unida essencialment
a l’organització de l’Estat modern16 .

Va ser també una eina importantíssima per a la implantació dels criteris de la
Contrareforma, tant pel que fa al coneixement i respecte de la doctrina per part dels laics
com a la disciplina dels clergues: aspecte com la màgia, moral sexual, sol·licitació,
celibat... acaben entrant dins de les activitats perseguides pel sant Ofici a partir del
Concili de Trento17 .

Totes les societats tenen tendència, de manera més o menys accentuada, a controlar
els individus que la configuren18 . La Inquisició no és més que una peculiar forma
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institucional d’una funció sociològica universal i permanent: la funció de control so-
cial19 , de manera que quedin eliminades les discrepàncies ideològiques i s’aconsegueixi
una societat uniforme en aquest sentit. La Inquisició no solament s’esforça a controlar
l’ortodòxia de la ideologia, sinó que és el mecanisme a qui pertoca fer que la societat
compleixi efectivament amb aquesta ortodòxia20 . Amb aquesta intenció es persegueix
no solament les persones, sinó també els llibres (la producció, és a dir, la impremta, però
també la seva difusió), en tant que difusors d’heretgia 21 .

TIPUS DE DELICTES PERSEGUITS

En el model d’una societat confessional, la disfuncionalitat de l’heretgia té un doble
aspecte: és pecat i és delicte. L’heretge és un perill social, una figura delictiva que
comporta una doble transgressió: viola la llei de Déu i transgredeix la llei social. La
defensa i imposició de la ortodòxia és la més important raó d’estat i la Inquisició és el
mecanisme més eficaç per a defensar aquesta raó d’estat22 .

Autors diversos han elaborat llistes diferents sobre els principals delictes perseguits per
la Inquisició, amb classificacions no sempre coincidents23 . Fent una síntesi aproximada,
podem enumerar:

· Judaïsme: cristians d’origen jueu que duien a terme pràctiques de la religió
hebrea.
· Islamisme: cristians d’ascendència islàmica que seguien de manera se-
creta en la seva fe.
· Luteranisme: la fe dels protestants o dels catòlics amb desviacions de la fe
cap a idees pròpies dels protestantisme.
· Misticisme-Il·luminisme: corrent d’espiritualitat mística centrat en l’amor
a Déu i en una relació directa amb Ell.
· Molinistes: corrent ascètica de Miguel de Molinos.
· Blasfèmies i proposicions contra la Fe: insults contra Déu, la Verge, els
sants o la fe cristiana.
· Bigàmia: vida conjugal amb dues dones. Això podia ser a més un senyal
d’islamisme.
· Sol·licitació: petició de tipus sexual feta per una persona eclesiàstica a
una dona durant la confessió sacramental. Es castigava no solament per una
qüestió moral, sinó també pel desprestigi que infligia al sagrament de la
penitència, cosa que donava arguments als protestants en contra d’aquest
sagrament.
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· Faltes contra el Sant Ofici: contra tot allò que fos un impediment o una
dificultat per a l’actuació del Tribunal.
· Bruixeria: creença en l’acció del diable, tant si era per a propiciar la seva
actuació favorable o contrària.
· Delictes sexuals: fornicació, bestialitat, sodomia...
· Superstició, bruixeria, màgia: coses diverses, de vegades amb vinculacions
demoníaques o de vegades com a sanacions per oracions.
· Maçoneria: es dóna al segle XIX

LES PROPOSICIONS

A partir del segle XVI, el Sant Ofici, que fins aleshores havia estat un tribunal dedicat
principalment a la lluita contra heretges i apòstates, passa a ser també un tribunal
censor de les actituts d’indisciplina religiosa dels fidels, un instrument per a determinar
quines són les maneres de pensar censurables i modificar els comportaments i les
creences. Es dedica aleshores a combatre els “pecats de la llengua”, la paraula sacríle-
ga, subversiva no solament de les estructures religioses sinó també de les temporals.
Efectivament, la Inquisició actua com un mecanisme de disciplina i subordinació de la
població a les autoritats religioses i a les polítiques24 .

L’objectiu de la Inquisició pel que fa a les proposicions era clar: reprimir aquells que,
amb conductes i llenguatge en contradicció amb els principis fixats al Concili de Trento,
podien portar a actituts reformistes; davant d’això, només la disciplina religiosa més
rigurosa podia protegir la societat.

Les anomenades proposicions són desviacions respecte a la doctrina propugnada per
l’Església i tenen una amplitud temàtica extensa, coincidint en un punt: contradiuen
algun article de fe, per ignorància, per incomprensió o per rebuig de la doctrina. Però
s’han fet diverses classificacions atenent a diversos matisos: proposició herètica,
proposició errònia, proposició sapiens haeresim, proposició malsonant, proposició
temerària, proposició escandalosa i ofensiva, proposició cismàtica o sediciosa, proposició
impia, proposició injuriosa i proposició blasfema25 .

Les proposicions són molt properes a la blasfèmia. De fet, la blasfèmia podia tenir dues
vessants: la blasfèmia simple, jurament mecànic impulsiu, i la blasfèmia heretical,
afirmacions herètiques que contradiuen algun article de fe. Però cal no perdre de vista
que la temàtica que es manifesta a través de les blasfèmies podia ser la prova de
desviaments religiosos més importants per part de l’individu, encara que la majoria de
les proposicions són només mostra d’un profund anticlericalisme que qüestiona els
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poders i atribucions temporals dels clergues i de totes les capes de la jerarquia
eclesiàstica, inclòs el Papa26 .

Pel que fa a la temàtica, dintre de les proposicions es troben afirmacions irrespectuoses
i blasfèmies contra Déu, la Trinitat, la Verge o els Sants, irreverència amb les imatges,
negació de l’infern i de la condemnació eterna, negació dels sagraments i del caràcter
sagrat dels objectes de culte, afirmacions antieclesiàstiques i consideració de l’estat
eclesiàstic com a inferior al laic, desviacions sobre el Judici Final, la resurrecció dels
cossos, els Manaments, les virtuts teologals, el dejuni...

La manera de combatre i fer callar el blasfem, el delinqüent verbal, és a través de la
denúncia per part del seu entorn més proper, qui l’havia sentit expressar-se en públic o
en privat (o ho havia sentit a dir). La simple conversa esdevé aleshores un possible risc27 .
De fet, tothom estava obligat a denunciar. El denunciant, a diferència de l’acusador,
esdevé un simple testimoni del fet denunciat, i trasllada l’acusació al promotor fiscal, el
funcionari públic que tira endavant l’acusació com a representant de la societat i defen-
sor de la llei28 .

ELS PROCESSOS:

El dret inquisitorial es configura a partir del Dret Comú, amb els afegits de les lleis
específiques de Dret Canònic promulgats pels Papes. La pràctica processal va fer
necessària, a més, la creació de les Instruccions, disposicions emeses pels Inquisidors
Generals a fi d’omplir les mancances legals no previstes.

A Trento es reglamenta el funcionament intern, la infraestructura econòmica i les normes
jurídiques, estructurades en les “Noves Instruccions” de 1561. Finalment, aquesta nor-
mativa es complementa amb les “Cartes Acordades”, amb les quals l’Inquisidor General
i el Consell de la Suprema regulaven aspectes legals diversos del funcionament dels
Tribunals de districte29 .

A grans trets, els processos en desenvolupen en diferents etapes. Prèviament, hi havia
un període de gràcia en què els infractors es podien reconciliar amb Déu i l’Església: a
través del sagrament de la penitència, i que s’anunciava en el sermó a l’església, animant,
sota pena d’excomunió, a confessar-se i a delatar els sospitosos30 . A partir d’aquest
punt, les fases del procés inquisitorial són:

1. la fase indiciària: on es recullen els primers indicis del delicte. Pot procedir per
acusació del fiscal, per denúncia (delació) o per pròpia confessió.
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2. mesures cautelars: si hi havia prou declaracions contra el reu i una comissió de
consultors dictaminava que hi havia delicte, l’inquisidor procedia a decretar la
presó i el segrestament dels béns del reu.

3. obertura del procés: on es prenia la declaració del reu, segons la norma fins a
tres audiències o sessions; se li demanava informació general sobre la seva
vida i se li plantejaven les acusacions que constaven en contra seva.

4. proves: la confessió del reu i les declaracions dels delators i dels testimonis. Si
fos el cas, es procedia també a l’aplicació de la tortura.

5. votació i sentència: esgotats tots els recursos per a conèixer els fets, la causa
queda a punt per a la seva resolució, es reunien els inquisidors es reunien  amb
una junta de qualificadors i, després de llegir un informe complet sobre el cas,
es procedia a emetre un veredicte.

6. aplicació de penes.

El procediment judicial era en realitat molt més complex, per la qual cosa es van editar
sovint diverses obres per a servir de guia en el funcionament dels tribunals, el més
conegut potser sigui el de Pablo García, secretari de la Inquisició de Conca31 .

Els processos s’inicien per alguna delació, que aporta els primers arguments en contra
del reu, amb l’aportació concreta del lloc on van passar els fets, de quan van succeir i
dels noms de les persones que poden corroborar les acusacions. A cada testimoni que
és interrogat se li demana igualment la informació que coneix sobre els fets denunciats
prèviament, més les aportacions que en pot fer i les persones que hi havia presents als
actes manifestats, per a procedir també al seu interrogatori

De vegades, els testimonis corroboren les acusacions i aporten més informació, però no
és estrany que en donin una altra versió o que manifestin que no recorden tal cosa. La
disparitat entre testimonis no sempre és incoherent: les declaracions han de ser
concordants, certament, però si són idèntiques en els detalls secundaris es fan sospitosos
d’haver-se posat d’acord prèviament.

a) Domingo López:

Domingo López era metge dels hospitals militars. Nascut el 9 de gener de 1714 a Sant
Feliu de Llobregat32 , va estudiar Filosofia i Medicina a València i a Gandia, i va passar a
Itàlia amb Tadeu O’Connell, protomèdic de l’exèrcit.

Els fets dels quals és acusat van passar durant el setge de la ciutat de Tortona. El procés
s’inicia per la delació del capellà del regiment de Savoia, Josep Oliveras, el 28 de febrer
de 1747 i aporta com a testimonis diversos militars i el capellà del regiment.
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Per fer una denúncia d’aquest tipus ni tan sols calia ser testimoni dels fets, sinó que es
podia acusar a partir d’haver-ho sentit a dir. Això és el que fa Josep Oliveras, a partir del
que li havia dit el capellà Vicente Torralva, qui li va explicar que l’acusat va proferir les
següents proposicions:

· no creo sea pecado la simple fornicación, que el adulterio es invención de los
hombres; y que Dios no huviera dado licencia a los irracionales para que lo
hiciessen en medio de las calles; que a esto aludían aquellas palabras “ite et
multiplicamini”.

· que el hombre tiene libre albedrío, aunque no para elegir, sí para poder echarse
a qualquiera leberinto.

· que también los luteranos y calvinistas se salvaban.
· que el Papa no podía sacar una alma del purgatorio, que si puede porqué no

saca todas.
· que no era necesario o preciso aiunar en la quaresma y en otros días de precep-

to, porque el cielo no es plaza que se gana con hambre.
·  que ésta nuestra religión era mui buena y el reo no se oponía a ella sino en aquellas

cosas que llaman “collonerías” establecidas por otros hombres como él mismo.

El denunciant, Josep Oliveras, va demanar al governador Juan de Villalba que
l’empresonés, i així es va fer, però va ser alliberat novament per la necessitat que hi havia
del seu ofici de metge durant la campanya militar. Mestre va estar pres, el denunciant el
va anar a visitar a la presó i, com que en aquestes accions no s’informava els acusats ni
del tipus de denúncia ni de qui l’havia delatat33 , va provar de parar-li un parany per a
comprovar els fets, tot deixant anar que esto de la simple fornicación es una “collonería”.
L’acusat, veient-se recolzat, li va agafar la mà i li va dir “a, padre mío! Vuestra merced si
que lo entiende y es de mi opinión”. Davant aquestes manifestacions, el capellà va
reaccionar durament, el va increpar i el va amenaçar durament, dient que si faltasse
leña, servirían los huesos del declarante para quemar al reo.

Quan s’interroga al dit capellà del regiment, Vicente Torralba, aquest va assentir al que
s’ha dit, però ell ho sap “de oídas”, afegint que va sentir a dos oficials que quan l’acusat
va expressar les dites proposicions va ser por fatuidad y ligereza suia y porque algunas
veces parecía que estava borracho o poco menos. Això era positiu pel reu, perquè era
molt més greu expressar proposicions per convenciment.

El tinent del mateix regiment de Savoia José Guerra declara que també havia sentit a dir
que el reu havia parlat sobre el dejuni i la fornicació, però que no estava present. En
canvi, una vegada sí que li va sentir dir, en una casa de prendre cafè on hi havia altres
oficials, que cada uno se podía salvar en su propria ley, esto es que el moro, judío y
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herege en la que profesaban.

Interrogat el capità del regiment d’Astúries, va dir que el reu, davant seu i d’altres, va
expressar les ja dites proposicions i que los clérigos y frailes tenían alterada nuestra
religión. Aleshores, va lliurar al capellà Josep Oliveras un paper explicant aquests fets. Li
sembla que ho no va fer en tono de chanza, sino con toda seriedad y mui puesto sobre sí.
Com que Vicente Torralba va dir que el reu parlava por fatuidad o ligereza o por borrache-
ra, se li va preguntar si el reo padece alguna locura o se deja llebar del vino, y va contestar
mai no ho havia sentit dir.

Hi ha encara un altre testimoni, Francisco Cueto, però és mort i només es disposa d’un
escrit seu de su letra on s’expliquen el mateixos fets.

Es fan diverses gestions per a recollir més informació sobre la vida i costum del reu. Així,
José Plasencia, guarda almagazenes general del egército, va manifestar que havia estat
avisat moltes vegades por el vicio de embriagarse a menudo, que el van expulsar por no
averse allado enmienda alguna, que actualment sólo curaba en secreto a alguno que
otro y que se allaba perdido enteramente porque des de las ocho de la mañana no
estaba en su juicio. La revisió dels registres d’altres Tribunals no va aportar cap informació.

Un cop fetes aquestes diligències, es passa la causa als qualificadors, que han d’analitzar
la informació de què es disposa i decidir si hi ha heretgia o no, i si és greu o lleu. En cas
afirmatiu, es passava la causa al fiscal per a què formulés l’acusació i sol·licités
l’empresonament del reu. Efectivament, els cinc calificadores el declaren heretge for-
mal quanto a lo obgetivo però el declaren en lo subgetivo quatro de ellos de vehementi
y el reverendo Mariano Alberich, de la compañía de Jesús, le calificó por herege formal.

En base a això, l’Inquisidor Fiscal demana prisión del reo en cárceles secretas, con
sequestro de bienes. Efectivament, amb data de 2 de setembre el Tribunal fixa que se
seguís la causa asta la acusación y sus respuestas, y que calificadas estas se volviesse
a veer y votar, consultándola antes con V.A..

Enviat el procés al Consell de la Inquisició, el 8 d’octubre disposa que el Tribunal busqui
més informació sobre la naturaleza, genealogía y patria de este reo, de los lugares que
huviesse corrido y de los parages donde huviesse estudiado, i que s’escrigui a don Juan
de Villalba, ara governador de Cadis, per a demanar-li informe sobre la vida i costums del
reu i sobre el motiu pel qual el va empresonar a Tortona.

Respecte al primer punt, el comissari Barela s’informa que este reo avía nacido en
Barcelona, a 9 de enero de 1754, que sus padres fueron del mismo lugar, que todos son
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christianos viejos y nobles, que estudió en la misma ciudad y siendo practicando de don
Thadeo N., protomédico del egército, llebó consigo a este reo por uno de sus médicos.

Pel que fa al segon punt, don Juan de Villalba respon amb data 12 de novembre, intentant
fer memòria sobre el cas i contradient en algun punt allò que havia manifestat el
denunciant: hace memoria aver puesto preso a un médico N. en Tortona por aver ablado
con alguna libertad en punto de religión; que esta prisión fué a instancia de un capellán
del regimiento de Saboia y lo mantuvo preso asta el que mismo capellán pidió soltara,
exponiendo que se allaba dicho médico arrepentido de quanto dijo y que no puede
nombrar al sugeto ni hace memoria de otra cosa.

Quan es procedeix a interrogar el detingut, primer se li pregunta sobre la seva família, per
saber si algú de la seva família havia estat acusat d’alguna cosa de fe, se li fan preguntes
sobre temes de religió i se li demana la seva vida: dió su genealogía de christianos viejos
sin infección alguna, respondió bien a las preguntas de doctrina christiana y dixo era
natural de la villa de San Feliu de Llobregat, que estudió las primeras letras en Barzelona
y la Philosofía y Medicina en Valencia y Gandía, que pasó a Ytalia con don Thadeo
Okonel, protomédico del exército, a exercer su facultad y estuvo en las ciudades y lugares
en donde se detuvo el exército, que siempre comunicó con españoles. Y preguntado
sobre si presumía la causa de su prisión, dixo que no la sabía ni sospechaba.

Domingo López nega els càrrecs i dóna explicacions sobre els fets que se li imputen.
Només accepta l’acusació sobre la proposició del dejuni: estant a Tortona, un oficial del
regiment de Savoia li va preguntar sobre si havien de dejunar, i ell va dir que li semblava
que no perquè estaven assetjats i, a més, tenien llicència de Sa Santedat. Fins i tot, una
vegada empresonat pel governador de la ciutat per això que havia dit, havent estat visitat
pel capellà que l’havia denunciat, va admetre que era cert que ho havia dit, pero que fue
en atención a la necesidad y paraje que estaban.

Nega totes les altres acusacions, argumentant que són tergiversacions de les seves
paraules dites en circumstàncies diverses:

a. Estant a la ciutat de Viterbo, al convent dels dominics, un anglès va dir davant
d’ell i d’altres (que no recorda) que si el Papa sacaba una ánima del Purgatorio,
cómo no las sacaba todas. I ell ho va explicar als religiosos del convent, que li
van explicar que l’anglès aquell era luterà.

b. En una altra ocasió, sentint uns suïssos que parlaven de coses de religió, ell va
dir, per a defugir la conversa, dexemos essas collonerías, que nuestra religión
cathólica es la única y verdadera para salvarse.

Gerard Marí i Brull



105Gimbernat, 2007 (*), 47

c. Nega completament haver dit que no és pecat la simple fornicació, ja que
precisament sempre ha pensat i pensa tot el contrari.

d. Acaba dient que mai no ha tingut error en la fe, i que si ha dit alguna cosa que
ho pogués semblar, ha estat sense malícia i implora la piedad del Tribunal.

Els inquisidors del Tribunal de Barcelona, Montoya i Zubialdea, deixen llest l’informe
amb data de 22 de març de 1749.

b) Agustí Tamarit:

Agustí Tamarit, era metge de la vila de Salàs (Pallars Jussà). De família de pagesos, era
casat i tenia 3 fills. Natural de Salàs, com els seus pares, està graduat a la facultat de
Medicina (el procés no ho explicita, però consta com a batxiller en Medicina a Osca34

l’any 173935 ); els del Tribunal s’estranyen de no trobar-li cap llibre ni aún de su facultad.
No havia viatjat mai a l’estranger.

Essent denunciat el 9 d’abril de 1754, els fets pels que és acusat s’inicien uns quatre
anys abans. És un procés més aviat llarg per la gran quantitat de declaracions (entre
delators i testimoni, fins a vint-i-cinc persones) que donen una multitud de proposicions
en lloc, circumstàncies i expressions diverses. A més, les manifestacions del reu en la
seva declaració i la refutació que intenta fer de les acusacions encara l’allarga més.

El delator és Pau Fontanilles, pagès de Salàs, de 57 anys, i dos dels seus fills, de qui no
es diu el nom. Són especialment agressives les declaracions d’aquesta família (el pare,
els dos fills, més un tercer fill, testimoni, anomenat Baptista Fontanilles) i, sobretot, les
de Francesc Farrús, també pagès, de 52 anys, que aporta gran quantitat d’acusacions i
de testimonis (entre els quals la seva dona, un fill i una filla), no sempre coincidents amb
les seves manifestacions.

Pau Fontanilles aporta unes dates aproximades (havría cosa de un año, havría como año
y medio) i llocs no sempre concrets (en la cocina, no se acuerda cómo ni dónde, pasean-
do con el reo...), i els fets de què parla de vegades els ha viscut personalment i altres els
ha sentit a dir. Les proposicions de què parla són les següents:

· que los moros eran mui ricos, que tenían buenas cosechas, que iban artos, que
les llovía mucho y a nosotros los cristianos no; pues qué hemos de hazer sinó
darnos al moro.

· parlant dels bisbes: qué facultad tienen para ordenar ni hazer clérigos.
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· que los frayles y clérigos se comían lo de los seculares y que lo que havía de
hazer el rey era ponerlos a su servicio, que assí tendría bastantes soldados.

· dicen que los santos hazen milagros; si los hazen, tiren uno al río y verán si sabe
salir.

· parlant de la confessió sagramental: es brava lástima haver de decir a un hom-
bre lo que le passa a cada uno y lo que haze, y que valdría más decirlo a un
ahujero y después taparlo.

· parlant de les rogatives que es fan per aigua: qué han de hazer de irles al detrás
de los santos a besarlas el .. y qué facultad tienen los santos para hazer llover.

· parlant de la Butlla de Croada: que si fuese señor absoluto ahorcaria a los que
toman la Bula.

· parlant de les capelles de la parròquia: qué hazen aquellas estatuas, dando a
entender porqué no las destruían o derrocaban.

· davant la capella de sant Pere, va dir: ahora qué haze aquí esta estatua.

Fins i tot aporta comentaris fets per terceres persones, per a indicar la fama pública que
tenia el reu pel poble: estant parlant el delatant amb Josep Ponte, a la plaça, quan
aquest últim va veure el reu, que estava parlava amb mossèn Monjo, va exclamar “allí
están los herejes Tamarit y mossén Monjo” i això ho va dir perquè un dia, a casa del dit
Monjo, els va sentir parlar dient muchas heregías.

El seus dos fills (un, eclesiàstic de 22 anys, i l’altre, de 33, de qui no es diu el nom)
ratifiquen la declaració del pare, aportant que diverses vegades li han sentit a dir que
mejor es ser malo que bueno, porque a los moros les llueve y a los christianos no, y que
ellos tienen buenas cosechas y nosotros no; que los hombres buenos por lo común son
pobres y los perversos ricos.

Cada testimoni esmentat aporta el nom d’altres persones que poden recolzar la seva
declaració, i de vegades s’allarga la relació de persones que senzillament ho han sentit
a dir: Josep Portolà diu que no recorda haver sentit res concret, que una vegada va veure
que el reu parlava amb Pau Fontanilles, però només va sentir la paraula Bula, i no sap
exactament què va dir. Ramon Jové afirma que la proposició de la confessió li va explicar
la seva dona, a qui li havia dit Martí Saumell, d’ofici paleta. Aquest diu que ell tampoc no
ho havia sentit directament, sinó un dia trabajando de su oficio, no sabe si a alguno de
los peones o algunos de los que se arrimarían a ver la obra, però sí recorda que es deia
que hi era el dr. Lledós, advocat de Salàs. Estirant el fil, aquest manifesta que ell ho
havia sentit a dir, però en realitat no sap de qui es parlava, només li va semblar que seria
algú de la colla del dr. Robert, el reo, ambos médicos, Ramon Balust, letrado, Miquel
Orcau, escribano, Miguel Dolader, herrero. I afegeix que, en la seva opinió, aquell comentari
provendría de travesura y inadvertencia y no de sentido anticathólico.

Gerard Marí i Brull



107Gimbernat, 2007 (*), 47

Un altre testimoni esmentat, Josep Ponte, pagès de 54 anys, afirma que va tractar el reu
d’heretge, com diu Pau Fontanilles, per allò que li havia explicat Anton Sulla sobre una
conversa entre el reu i mossèn Monjo. Anton Sulla, veí de la Pobla de Segur, explica que
el que va sentir fou una discussió entre el reu i Jeroni Rius, teòleg, sobre sant Tomàs, i
que ell, per ser ignorante y hombre del campo, no entenia el sentit del que deien. Jeroni
Rius, en canvi, declara que no se’n recorda, però que s’ha discutit diverses vegades amb
el reu tratando con él de materias filosòficas. Aporta dos punts més de proposicions:

· parlant de l’autoritat de sant Tomàs: la negó al punto, diciendo estas o seme-
jantes palabras: que santo Tomàs erró como los demás; que tendría tantos
errores como los otros y que no se le alegassen authoridades de santos padres
que él no hacía caso. Aleshores l’estudiant Ventura Macià li va dir que deixés
aquell home, que era un bárbaro, i el reu el va amenaçar amb el bastó.

· parlant de echicerías, digué el reu que no havía echicerías, que era un embuste
y simpleza. Rius li va contestar que aunque no havía tantas como el vulgo
piensa, era temeridad negarlo absolutamente, i Tamarit digué aleshores que la
Santa Ynquisición no prendía sino locos y simples.

Ventura Macià, eclesiàstic, de 26 anys, explica el fet de la discussió sobre l’autoritat de
sant Tomàs i ajuda el reu en declarar que no pensa que hi hagués cap despreci contra
els sants Pares, ja que només negava l’autoritat en matèries filosòfiques por que no son
infalibles, pues han errado y podido errar en ellas, però en matèries sagrades i de fe los
veneraba como debía a los santos padres, porque él no era ningún herege, como pien-
san y decían algunos burros de estudiantes. També el defensa en la qüestió dels miracle
dels sants, dient que el que va dir és que no lo hazen con virtud propria, ja que només els
pot fer Déu y los santos sólo con su intercesión consiguen los prodigios de la mano de
Dios para bien de los mortales. En definitiva, ataca els que l’acusen de temerario o
hereje, ja que li consta que tot són siniestras inteligencias de sus dichos y de su mente,
pues las veces que lo ha oído no ha notado en él cosa errónea, sino facultativas explica-
ciones del Dogma.

Bautista Fontanilles, segurament el fill de 33 anys del delator, continua la seva declaració
i acusa Agustí Tamarit de més proposicions:

· parlant de les indulgències de Roma o del Papa: más estimaba sus dineros que
todas las indulgencias juntas, que éstas no aprovechan para nada.

· parlant de miracles, va dir que desde la venido de Christo hasta ahora Dios no
havía echo milagro alguno y que esto lo sabía muy bien, mayormente desde que
havía hablado con un hombre docto.

· que si no fuese por la fuerza no pagaría diezmos, y que tenía mejor que él y los
demás contribuyentes los disfrutasen y los comiessen que no los ecclesiàsticos.
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· profirió desprecios de las sepulturas ecclesiásticas, sufragios y ritos de los
difuntos, diciendo que quando él se muera tanto estima que lo entierren en
tierra sagrada como en profana y que si no fuesse por fuerza no querría que le
dizessen ninguna misa por su alma.

· que la Ynquisición no castigaba sino locos y fatuos, y que les hazía decir a éstos
lo que quería y después los castigaba.

Aporta també diversos testimonis sobre la fama pública que tenia a Salàs. Explica que
l’apotecari Ricou, de Vilamitjana, parlant del reu, li digué fa uns tres anys que ya desde
muchacho tenía mala cabeza y que descubría un espíritu perverso y que estando en Cervera
estudiando con él disuadía a sus compañeros de que oyessen missa diciéndoles que de
nada les aprovechaba. Esmenta també l’opinió de mossèn Jaume Manso, qui blasmava el
espíritu maligno y erróneo del reo, pronosticando que vendría a parar en la Ynquisición por
la pertinacia con que después de haverlo corregido muchas veces no reconocía enmienda,
i el comparava amb Luter en terquedades y desatinos. I en general, quan la gent el veu pel
carrer exclamen allí viene Lutero, allá va Calvino, acullá pasa el hereje.

L’apotecari no coincideix amb la declaració de Fontanilles, sinó que una cosa així només
la va sentir dir del practicant de medicina Domingo López. En canvi, Jaume Manso, tot
reconeixent que fa vuit anys que no el tracta, sí confirma que li ha sentit dir proposiciones
malsonantes, impias e indecorosas, ya contra ecclesiásticos, contra religiosos, ermita-
ños, indulgencias, Bula de la Santa Cruzada, milagros, contra el Papa y otras cosas, i li
sembla que parlava con malignidad genial y espíritu audaz e indiscreto; y era como
diciendo que todo esso es un embeleco o una droga y de los milagros que no creía en tal
cosa o tal bobería, però creu que aquest despreci dels miracles era sobre aquellos
milagros o aquella multitud de ellos que el vulgo y los santuarios. I també li va sentir dir:
qué se yo si me salvo o no; también se lo piensan los judíos, moros y demás; todos creen
que hay Dios, todos piensan que se salvan y quién sabe qué ley es mejor, y assí quando
uno se muere, quién sabe dónde va a parar. Tot i que feia una vida cristiana, li sembla
que por la lengua se hacía sospechoso de estar dudoso en estas materias de religión.

Són interrogats els testimonis que ell esmenta: Francesc Claverol, de 75 anys només diu
que va sentir alguna cosa sobre les indulgències, però no recorda exactament què es va
dir. Domingo Pallerols i Onofre Lluch, eclesiàstics, neguen que davant seu digués el reu
proposicions, i afirmen que si hagués estat així ells ho sabrien per haver exercit de
capellans a Salàs un per set anys i l’altre cinc. És cert que va dir que Dios solamente
hazía milagros y no los santos, però la intenció no era negar els sants, sinó que ells
actuen per intercessió davant de Déu i que només aquest els fa per virtut pròpia, tal com
li han sentit dir al reu personalment. Josep Porta, també eclesiàstic, també nega que en
es diguessin aquestes proposicions, però fa uns tres anys va sentir que algú deia que el
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reu les havia dites. I també va sentir que li havien sentit dir, parlant d’una efigie de Jesús
que hi ha a la parròquia, que era mejor tirarla por la Riba (que es el lugar donde se echa
la immundicia) que no el que estuviese en aquel puesto, però que no creu que ho digués
per despreci, sino por algun pasatiempo, atento a algun defecto que tiene la imagen en
la casa por cahérsele el varniz de ella.

També declara un altre fill de Pau Fontanilles, Manuel, de 36 anys, qui afirma que són
tants los desatinos e impiedades y errores que diu el reu, que no podrà explicar-los tots
i, amés, fa molts dies que no el tracta. Insisteix en les proposicions sobre els miracles
dels sants, les processions per la pluja, la confessió, que no hi ha miracles des de la
vinguda de Crist, que és millor ser dolent que no pas bo, que els bons són pobres i els
perversos són rics, que als moros els plou molt, que les imatges no són més que un
pedazo de madera i que no val la pena anar a missa perquè más vale comerse el estipen-
dio que emplearle en tales celebraciones.

Insisteix també en la mala fama pública, de manera que els que el senten procuran
apartar su comunicación, i fins i tot el seu cunyat considera que caldria acabar amb
quatere o cinc persones del poble, porque mayores calvinistas no havía en el mundo, y
que si él lo havía de hazer el primero havía de ser su cuñado. Però l’únic testimoni que
esmenta, l’espardenyer Pau Gosé, diu justament el contrari i defensa el reu, dient que el
que li va sentir dir és que a vista de que Dios no socorría con el agua por la intervención
de los santos, que si él fuesse regidor de la villa lo que haría sería hazer ir una buena
missión y hazer confessar a todo el pueblo y que se perdonassen unos a otros los
agravios, y un buen miserere con buena disciplina y de corazón clamar y pedir a Dios
misericordia.

Un altre testimoni molt bel·ligerant amb el reu és Francesc Farrús, pagès de 52 anys.
Coincideix sospitosament amb Manuel Fontanilles en què son tantos los dichos y pala-
bras impías, temerarias y escandalosas contra las cosas sagradas que le ha oído al reo
que no podrà explicar ni la tercera part; també li ha retirat el tracte i fins i tot li ha prohibit
entrar a casa seva. Explica que fa un any i mig, estant a casa seva, van sentir que tocaven
a morts i la seva dona va suggerir que resessin un Parenostre y Avemaria per aquell
difunt, i el reu va dir con desprecio y mofa, qué querían hazer con rezarle, que de qué le
servirían aquellas oraciones?. Li van contestar que serviria por sufragio de su alma si
estaba en el purgatorio, pues las almas que van de este mundo al otro, si no van al cielo
en derechura y no les toca la desgracia de ir al infierno, son detenidas en el purgatorio.
Va replicar con furia y escarnio dient: quién ha estado en el cielo, en el purgatorio y en el
infierno para que nos digan y sepamos dónde van las almas de los difuntos? Quién sabe
dónde van a parar o cómo es esso?, donant a entendre que no creia que hi hagués
infern, purgatori o cel.
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També el va sentir afirmar que ell, antes de morirse más estimaba bolberse caballo,
hormiga o otro qualquiera animal, porque de los hombres ninguno después de morirse
bolbía a este mundo; y que quando él se muera tanto estimará que lo tiren a la Riba
como que lo entierren en sagrado, que de nada aprovecha. Y que tanto estimará que le
digan sufragios como que no se los digan; y que más estimaría comerse los estipendios
de los sufragios que emplearlos en ellos por su alma, donant a entendre que el alma o no
pasa a la otra vida o que después de muerto el hombre no hai otra cosa más. També
l’havia sentit despreciar les rogatives per la pluja, els miracles dels sants i fins i tot li
sembla que parlava contra l’existència de Déu quan va exclamar: Buscad a dónde está
Dios para que haga llover?.

Curiosament, la seva dona diu que, degut a la sordesa que pateix i a que ella s’està per
les seves feines de casa, no recorda sinó vagament haver sentit alguna d’aquestes
coses. El fill gran manifesta que només recorda al seu pare explicant els fets sobre
l’ànima del difunt, i només va ser testimoni directe quan el reu va dir, parlant de sectes,
que los moros y los demás sectarios también juzgan que van bien y que se salvan en su
ley. Quién sabe si en la nuestra... deixant la frase sense acabar. I una altra vegada va dir
que las llubias consistían en la casualidad de la situación de las nubes y que Dios no se
cuida de llubias. La seva filla, Maria, tampoc no recorda el que diu el seu pare, però ho
creu possible perquè l’ha sentit més vegades hablar con desatino y desprecio contra
regidores y en qualquier otro assumpto que le pica su descabellado genio.

Dels dos altres testimonis que esmenta Francesc Farrús, un, Josep Vilaseca, de 78 anys,
manifesta que per la seva edat no pone cuidado en lo que se habla i que no recorda res.
L’altre, Joan Burgès diu que quan va arribar ell la conversa ja era començada i només va
sentir alguna cosa sobre miracles dels sants, i que es va apartar dient este hombre es un
hereje, no se puede estar en su conversación.

Arribats fins aquí els delators i testimonis, el mateix comissari reconeix que el motiu que
va portar el delator a denunciar el reu és la ojeriza, ja que el delatante Pablo Fontanillas
havía tenido algunas quiebras con el reo. Amb tot, no creu que hagi mentit, ja que el va
advertir que havia fet jurament i va veure que anava amb compte de dir només allò que
sabés de cert. Però el comissari no sembla gaire neutral, doncs explic com ell també ha
sentit a parlar de los desatinos que acostumbra decir el reo y aún dizen que es un loco,
es locura de perversidad y genio traviesso y disoluto.

Els calificadores dictaminen que per les proposicions de què l’acusen el consideren
escandaloso, temerario, blasfemo, injurioso a los santos, a los santos padres, al Papa y
todo el estado eclesiástico y sospechoso de vehementi in fide. Així, el Tribunal, i encara
el Consell amb data de 9 de juny, disposa que sigui empresonat i es procedeixi a embar-
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gar-li els béns i a proseguir la causa. Efectivament, entra a la presó el 13 de juliol i al dia
següent se li fa el primer interrogatori.

En aquesta primera audiència declara ser natural de Salàs, d’on són també els seus
pares, pagesos, està graduat en Medicina, té 43 anys i és casat amb tres fills. Les seves
declaracions són molt extenses per dos motius: un, perquè respon a totes les
circumstàncies expressades pels nombrosos testimonis; l’altre, perquè, un cop denunciat,
havia enviat tres memorials al comissari confessant diverses qüestions que gravaven la
seva consciència i que el seu confessor li va recomanar que expliqués. En la seva prime-
ra audiència procedeix a explicar el contingut d’aquells memorials.

Així, explica que havia estat molt malalt, a punt de morir, i per aquest motiu volia
tranquil·litzar la seva consciència sotmetent-se al judici del Sant Ofici. Quan es va recu-
perar, va intentar arribar a Barcelona per a comparèixer personalment davant el Tribunal,
però arribant a Pons li van fer desistir de la seva idea el canonge doctor Castilla i un
religiós recol·lecte, que no sap el nom, dient-li que el Tribunal no li faria cas. Aleshores,
va tornar-se’n a casa.

Explica que algun cop havia estat amenaçat per alguns que deien que le perderían y
especialmente Antonio Sulla, Joseph Ponte y Jayme Sulla, quien repetidas vezes le dixo
en la plaza que le havía de perder. I procedeix a aclarir les circumstàncies de les seves
manifestacions, dient que no eren en realitat proposicions contra la religió, sinó
observacions raonables que volien justificar fenòmens naturals sense explicacions de
superstició religiosa, però que no era entès pels seus ignorants veïns.

Deia que si plou és per una causa natural, por ver que estava llena de nubes la atmosfera,
fundado en la física del doctor Andrés Piquer: que siempre que hai causas naturales que
pueden producir un efecto no debe ningún físico atribuirla a las milagrosas. Igualment,
quant es formava alguna tempesta i conjuraban y se desaparecía el nublado, decía que
no precisamente era por la eficacia del conjuro, como aseguraban algunos clérigos, sino
que podía ser por causa natural, negant que les tempestes les fes el diable, perquè ni
esto ni otra cosa podía hazer sin permisión de Dios.

També diu que si algun cop, en les processons, havia fet burla dels sants, era con el
motivo de ser mal formadas las imágenes o porque con la vestidura que las ponen se
asemejan a algún sujeto del lugar, sense pretendre transcendir a la imatge.

Quan deia que calia enderrocar les ermites, era amb la intenció que todas las alhajas de
ellas se aplicassen a la mayor decencia de la parroquia y evitar excessos a los hermitaños
y otros concurrentes, y por la indecencia con que en algunas estaban los santos, sobre
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lo que se movían varias disputas en razón de si devían enterrarse las imágenes que por
la injúria del tiempo estaban disformes.

Acaba la primera declaració admetent que en alguna discussió havia expressat diverses
proposicions, que eren en realitat motivades pel moment, sense un intenció herètica o
escandalosa del·liberada, pues su crehencia y intención siempre ha sido conforme a lo
que enseña la Santa Yglesia Cathólica.

En la segona audiència continua manifestant i justificant les seves actituds i formes de
parlar. Així, quan va dir que les excomunicacions eren una cosa estrafolària, ho va dir
justament pel poc cas que se’n feia, ja que ni els mateixos capellans en feien cas de les
disposicions del bisbe d’Urgell (sota pena d’excomunió) manant no deixar entrar dones
a l’església sense cobrir-se el cap i altres coses.

En una ocasió va negar que per l’aplicació de les relíquies es pogués diagnosticar un
pacient que estava energúmeno, ja que per a decidir això calia mucha cautela, pruden-
cia, experiencia y virtud, i en aquella situació el pacient havia patit  una aplopegía, encara
que no total.

Una altra vegada, parlant de si valia més la pena tenir una imatge d’un sant en una vinya
o una font, ell va dir que preferia la font, pel raonament que la font serveix per a la vinya,
però el sant podia intercedir davant de Déu per protegir la vinya o no, i a més, Déu ho
podia concedir o no.

Que és cert que una vegada que li van oferir de comprar estampes i imatges de sants ell
va dir que quería más en su casa quadros de tozino y otras cosas, però el què volia dir no
era per despreci dels sants, sinó que necessitava més con qué mantener su familia que
adornos para la casa.

També diu que ell no estava d’acord amb què es pagués la Butlla, però perquè creia que
els jubileus i indulgències haurien de ser de franc. De totes maneres, sempre ha comprat
la Butlla per a la seva família.

Acaba la segona declaració admetent que per vanaglòria d’haver estudiat filosofía mo-
derna s’ha posat en diverses discussions i s’ha deixat portar en la defensa de les seves
opinions, proferint proposicions que han estat mal enteses, per la qual cosa alguns el
consideren de mala doctrina i el tenen per un heretge. Però n’està convençut que ho
diuen por faltarles razones para el argumento. Implora la benignitat i misericòrdia del
Tribunal, manifestant que no té cap dubte del que ensenya la Sant Església, cuya fee y
mysterios cree firmemente.
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En la tercera i última audiència continua la seva confessió, explicant que quan hi havia
una tempesta, quan tothom anava a l’església, ell se n’anava a casa per un motiu
totalment natural: estaba más seguro, fundándose en que en la yglesia por la mucha
gente y comunicación de ayres era más factible la descensión de rayos, lo que no suce-
día en su casa, por el cuidado de cerrar puertas y ventanas. Acaba reconeixent que,
parlant sobre la quantitat de clergues, havia dit que n’eren tants que al fin se comerían
las personas yéndose abrazando con todas las rendas; igualment, ha dit que es poden
interpretar les Escriptures quan parlen de coses naturals; en tots dos casos, humilment,
por si acaso se ha propasado lo haze presente y declara.

Un cop acabada la seva confessió, se li pregunta sobre les qüestions que han estat
denunciades pels delators i testimonis, cosa que origina una vintena llarga de punts per
a acceptar, respondre o justificar la visió del reu sobre les acusacions.

a. Sobre que als moros els plou i als cristians no, i per tant ens hem de donar als
moros: diu que en un sermó de Francesc Mestres, prior d’Escaló, va sentir que
la riquesa es basava en ser bons, i ell va contestar que sí, que cal ser bons i molt
catòlics, però que los yngleses no lo eran y les llovía a tiempo Això és tot el que
ha dit en diverses converses i nega tota la resta.

b. Sobre si és millor ser dolent que bo, ja que els bons són pobres: si ho ha dit,
admet que ho va fer enfadado de su poca fortuna, pero no porque quissiesse
decir que era razón formal para tener bienes el ser malos.

c. Sobre confessar i que millor és fer-ho en un forat i després tapar-ho: ho admet,
però va ser parlant de les diverses religions que hi ha i no per pròpia intenció ni
amb voluntat de fer-ho, sinó  porque sabe que los moros y hereges que niegan
el sacramento de la penitencia son de esta opinión.

d. Sobre les rogatives als sants, que no poden fer miracles: ho va dir només ne-
gándoles la potestad, porque sólo sirven de intercessores.

e. Sobre penjar els que paguen la Butlla: és cert, però ho va dir en saber que els
ingressos de la Butlla no eren aplicades a les finalitats degudes.

f. Sobre indulgències i que més s’estima un sac de diners o un indult del cadastre:
ho va dir por modo de chanza, però mai negant el valor de les indulgències.

g. Sobre el menyspreu a les imatges: ja ho ha explicat, i que no fou per menyspreu,
sinó per com les tenen fetes malbé i amb poca decència i respecte, en llocs on
guarden el bestiar o s’hi recull la gent per a passar la nit.

h. Sobre no anar a missa, que no serveix de res: ho va dir perquè tenia molta feina
i le era preciso buscar la comida con su afán, però mai en dia de festa ni
intentant convèncer la gent que no hi anés. Nega haver dit que no aprofita
sentir missa.
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i. Sobre que les imatges són un tros de fusta o de pedra: ho ha dit algunes
vegades, perquè hi ha ignorants que están en inteligencia que són de carne,
porque dizen que la Virgen de tal habló y particularmente lo cuentan de la
Virgen del Coll.

j. Sobre treure les imatges en processó: no ho va dir per menyspreu, sinó constatant
que generalment no s’aconseguia res, i que era millor confesarse y hazer venir
una misión, com ho fan en altres bisbats.

k. Sobre resar al difunt quan tocaven a morts: no recorda tal cosa ni creu haver-ho
dit, ja que ha fet dir misses a mossèn Francesc Claverol per la seva pròpia salut
i per als seus difunts i fins i tot ha comprat la Butlla de difunts.

l. Sobre que tant li és ser enterrat d’una manera o d’una altra: és cert, però ho
deia perquè el més important és anar al cel, i ell ho va dir criticant l’ostentació
que es fa en alguns enterraments.

m. Sobre no gastar diners en rogatives per pluja, que era cosa de la naturalesa i
Déu només feia miracles en casos molt urgents: ho admet, però no recorda
haver dit la proposició“buscad adónde está Dios para que haga llover”.

n. Sobre que, traient la pedra d’una església enderrocada, va dir que després
s’emportessin també el sant: és cert, però no fou per despreci, sinó constatant
la poca veneració en què la tenien.

o. Sobre que el Papa, religiosos, persones eclesiàstiques, Butlla de Croada i
miracles de sants són un embeleco y droga i que més s’estimava un pedazo de
torrezno que un santo: admet que de vegades ha dit del Papa que, tot i ser sant,
és també home i pot errar; de les altres coses, ho va dir narrative i no asentive,
és a dir, explicant l’opinió d’altres però sense que ell n’estigués d’acord.

p. Sobre la salvació, que els jueus, moros i altres també pensen que es salven i
que quan hom mor qui sap on va a parar: això ho va dir explicant l’opinió de
diversos autors, com ara Pirrón, Epicuro y otros hereges.

q. Sobre el fet d’haver estat amonestat: només una vegada l’ermità mossèn
Francesc Claverol li va dir que parés de dir que els sants no fan miracles perquè
no rebia tantes almoines; i alguna vegada, havent discutit amb alguns estudiants,
l‘havien recriminat de dir proposicions que eren herètiques.

r. Sobre que Déu no ha fet miracles des de la vinguda de Crist: allò que ell va dir,
parlant dels miracles dels sants, i no el van entendre bé, era que havia sentit dir
al doctor Mestres que no s’havien fet més miracles des de la vinguda de Crist
que els que hi constava a les Escriptures.

s. Sobre menyspreuar els que practiquen els Sagraments i que ell no es confessava
sinó un cop l’any i encara perquè era obligat: no ho recorda ni li sembla
versemblant, ja que sempre ha pres els Sagraments i no només les festes que
mana l’Església; que ell sempre ha tingut interès que la gent visqui d’acord amb
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les lleis de Déu i del rei, que els temples estiguin guarnits i que s’ensenyi la
doctrina cristiana, tal com diverses vegades va advertir al mestre quan ell era
síndic.

t. Sobre negar l’autoritat de sant Tomàs: ho reconeix, ja que els sants Pares van
equivocar-se en matèries naturals, como es el que no havía antípodas, que el
christal era agua helada y otras.

u. Sobre que el dimoni no pot fer pecar ningú: ho admet, però perquè no pot
temptar ningú sense aquiescència divina, tal com manifesta el doctor Piquer en
el seu tractat “De virtute angelica”.

v. Sobre que no hi ha bruixes i que la Inquisició només castiga bojos i ximples, que
els fa confessar el que vol: ho admet, però era explicant el parer del doctor
Diego de Torres en un dels seus llibres.

w. Sobre la facultat dels bisbes per a ordenar eclesiàstics: diu que és fals, com pot
explicar mossèn Cebrià Monjo, amb qui n’ha parlat d’aquesta qüestió.

Tots dos processos són força diferents, no en la tipologia de les proposicions, però si en
el seu volum, quantitat i detall dels testimonis i de les declaracions del reu.

El procés de Domingo López és molt més breu i les seves declaracions són massa reduïdes
i es limita simplement a negar les acusacions explicant d’una altra manera les situacions
a què es refereixen els delators i testimonis.

El d’Agustí Tamarit marca molt clarament una diferència pel fet de la seva formació
intel·lectual, que és la diversitat de cites d’autors diversos, contemporanis a ell i fins i tot
d’època clàssica, tant sobre Teologia com sobre matèries naturals. Pels plantejaments
que fa, es tracta d’una persona instruïda que aplica a la vida quotidiana els seus
coneixements sobre la naturalesa i la filosofia, i desenvolupa un raonament lògic davant
circumstàncies diverses.

NOTES

* Aquesta comunicació participa en la recerca 2005SGR-379, de la Direcció General de Recerca de la Generalitat
de Catalunya, i ha estat possible gràcies al Projecte d’Investigació HUM2004-00472, subvencionat pel Ministeri
d’Educació i Ciència.
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CORBELLA I CORBELLA, Jacint
DOMÈNECH I LLABERIA, Edelmira

RESUM: Dades sobre les llevadores (comadrones) registrades a l’arxiu  de l’Acadèmia
de Medicina de Barcelona en el període 1831-1835. Inici de l’ensenyament reglat de la
professió.  Primers títols al Col·legi de Cirurgia. L’assistència a la ciutat de Barcelona.
Annex amb dades sobre 34 llevadores exercint a Barcelona i relació de domicilis.

Paraules clau: “Ensenyament de llevadores, segle XIX” “Llevadores de Barcelona, 1831-1835” “Comadrones”.

RESUMEN: Datos sobre matronas (comadronas) registradas en los archivos de la Acade-
mia de Medicina de Barcelona en el período 1831-1835. Inicios de la enseñanza reglada
de la profesión,. Primeros títulos otorgados por el Colegio de Cirugía. La asistencia en la
ciudad de Barcelona. Anexo con datos de  34 matronas ejerciendo en Barcelona y
relación de sus domicilios.

Palabras clave: “Enseñanza matronas siglo XIX” “Matronas” “Comadronas” “Comadronas Barcelona, 1831-

1835”.

*

L’assistència als parts en el temps antic a Catalunya es feia, i només algunes vegades,
a càrrec de dones que tenien una certa experiència pràctica, però sense formació teòrica.
A vegades ni tan sols sabien llegir. Aquestes dones, que després s’han conegut com a
“comadrones” rebien diversos noms, a vegades, en algun paper escrit,  el de “madrina
d’esta vila”.

DADES DE REGISTRES PARROQUIALS

Saben de la seva existència documentada principalment per l’anàlisi dels registres
parroquials, més a partir de finals del segle XVI, en que el Concili de Trento va fer
obligatòries les inscripcions dels casos de bateig (naixements) casament i mort. Un cas
particularment útil per a conèixer aquesta activitat és l’estudi dels “bateigs de necessitat”
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en els que a vegades es repetia la persona que impartia el sagrament, principalment un
cirurgià, però també hi ha referència a les madrines.

Un seguit de gairebé una cinquantena d’estudis llargs sobre aspectes sanitaris dels
registres parroquials, la majoria tesis de doctorat, ha permès detectar la presència bastant
habitual d’aquesta activitat. I així hem dit alguna vegada que és la primera professió
femenina documentada en els registres. Les persones hi eren, es troben documentades,
però no tenim notícia que rebessin cap tipus de formació teòrica. Alguna vegada hem
trobat una certa successió familiar. La seva via d’aprenentatge podem pensar que era
únicament la tradició oral i la pràctica.

L’ENSENYAMENT AL REIAL COL·LEGI DE CIRURGIA DE BARCELONA

L’ensenyament reglamentat sembla que va començar bastant tard i a Catalunya creiem
que fou el Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona la primera institució que es va ocupar
d’aquest afer. Josep M. Massons n’ha fet una primera aproximació en un capítol, un
annex de fet, de la seva Història del Col·legi de Barcelona (1)

Al Reial Col·legi hi ha un llibre de registre de diplomes. Els dos primers que hi consten
són els de Rita Llanes (diploma de 16 de maig de 1803) i Josepa Brangulí, el 27 de gener
de 1804. (2). Hi ha més de vint anys sense inscripcions i la tercera sembla que és
Francesca Estola el 30 de juny de 1826. Després ja se’n van graduant de manera conti-
nuada. En total, fins el 1843 en que canvia el Col·legi, i passa a ser Facultat de Ciències
Mèdiques,  hi ha 76 diplomes, comptant-hi també els dos primers. Hi ha un màxim l’any
1829 de 20 diplomes, i Massons, analitzant les edats de les titulades, veu que moltes
devien ser persones que ja exercien la professió, sense títol, i que es van regularitzar. La
mitjana d’edat de les de 1829 era de 45,9 anys. Massons analitza també breument la
procedència geogràfica de les alumnes, la majoria justa són de Barcelona (38 sobre 74
dades) i l’ensenyament de l’obstetrícia als cirurgians i metges.

L’ASSISTÈNCIA A LA CIUTAT DE BARCELONA.

La Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona va tenir entre les seves funcions, en una
etapa bastant inicial, la de col·laborar en la regulació de la professió. Les Acadèmies del
país foren tancades l’any 1824 i després van reprendre parcialment les activitats fins a
la regulació de 1830. Aleshores van ser òrgans col·laboradors de l’administració. Una de
les funcions era la de portar un registre dels professionals sanitaris, en part per a garan-
tir les titulacions i lluitar contra el intrusisme, l’exercici sense títol. També per posar un
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mica d’ordre en un garbuix de titulacions que hi havia.  Però també per a controlar els
metges i amb finalitats fiscals, en principi una mica  encobertes, per a fer pagar
contribucions.

Així les Acadèmies van haver de fer un cens dels sanitaris. Hi havia diferents tipus i nivells
de titulacions. Es demana que els metges presentin els títols per a que siguin registrats,
indicant on han estudiat, el tipus de diploma que tenen i la data. Això es compleix amb
una certa parsimònia i probablement els registres van ser relativament incomplets, però
al cap del temps hi ha dades suficients per a fer-se idea de l’estat de l’assistència.

A Catalunya el primer llistat es var fe d’acord amb les divisions, per partit mèdics, al
capdavant dels quals hi havia un subdelegat, que sovint era únic, però a vegades n’hi
havia un per medicina i un per cirurgia. Els partits tenien més o menys un abast comarcal,
amb diferències considerables, però tampoc podríem dir excessives, respecte a
l’actualitat. L’estructuració del país s’ha mantingut bastant estable.

La ciutat de Barcelona, que aleshores encara no tenia annexionats els pobles del pla,
era on hi havia el nombre més gran de sanitaris. Es va dividir en sis partits, o quarters
(cinc i un sisè d’extramurs). Al front de cada quarter hi havia un subdelegat, i aquest es
cuidava de la tasca administrativa de fer les llistes, entre moltes altres coses. Aquests
subdelegats els nomenava l’Acadèmia de Medicina.

Sovint parlem de metges de manera general, però per aquells anys  les titulacions que es
reconeixien eren vàries:  1. Els que eren aleshores metges i cirurgians, o sia que tenien
el doble títol, propi del que se’n deia la facultat reunida. En aquests anys ja són el grup
més important i el 1843 hi haurà la reunió definitiva dels estudis. 2. Els metges purs,
siguin doctors o llicenciats. Alguns venen de Cervera, o altra universitat. Si venen del
Reial Col·legi tenen els dos títols, i són de la categoria anterior. 3 i 4. Cirurgians que han
fet els estudis abans, la majoria al Col·legi, o no han fet la part de medicina. A la llarga
són a extingir  Hi havia tres tipus principals, els cirurgians llatins, que eren de nou exàmens,
els cirurgians romancistes i els cirurgians sagnadors. En aquest cens els dos primers van
junts, i els sagnadors queden a part. També en algun cas, escadusser, es parla de
cirurgià-dentista.

Hi ha encara una cinquena categoria, la de “Matrona”, o “comadrona”, les llevadores,
que són totes alumnes del Reial Col·legi. Massons ha fet el cens de les alumnes, però
després la realitat de l’exercici fa que les xifres es redueixin.  En els documents de l’arxiu
de l’Acadèmia que recullen aquesta informació, principalment en el lligall 1835, 17,
documents 202 i 202, que són un conjunt de documents relativament ordenats, hi ha un
primer cens global de 184 sanitaris, dels quals fins a 23 són llevadores, o sigui un 12,5 %
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del cens de sanitaris de la ciutat de Barcelona. Amb l’anàlisi de la totalitat de documents
d’aquest lligall, i altres relacionats, hem trobat fins a trenta llevadores, de les quals
coneixem en molts casos la data de titulació, la majoria ben recent respecte al temps del
cens, i el domicili, amb especificació de si vivien en un pis o tenien botiga. Aquest fet és
particularment important en el cas dels cirurgians i els sagnadors que, a més a més,
solien fer de barbers.

L’anàlisi d’aquest cens de sanitaris, un primer catàleg de metges de Catalunya, amb
dades des del punt de vista de l’exercici professional, i el desig de control de
l’administració, ens permet tenir algunes conclusions, si més no aproximades, atès que
la fiabilitat de les dades no és absoluta, no tant per la qualitat sinó per la quantitat de
persones recollides, però amb les correccions adients es tracta d’una base de
coneixement de la realitat professional, en el camp de la sanitat, de la ciutat de Barce-
lona en el temps de la primera guerra carlina.

Conclusions: Pel que fa a les llevadores val a dir:

1. És una professió totalment femenina, com ja és ben conegut. És veritat
que alguns cirurgians també feien parts, que s’ensenyava l’obstetrícia als
alumnes del Col·legi, però l’activitat pràctica era essencialment femenina,
si més no l’assistència als parts normals o no complicats.

2. Tot i que l’exercici “real” és molt anterior, el reconeixement de la titulació
el trobem en aquest cas a principis del segle XIX. En el cas de Barcelona el
primer diploma sembla que és de 1803, i fins el 1826 no hi ha  un
reconeixement seguit de diplomes, en part per ensenyament nou a noies
joves, en part regularitzant l’exercici anterior de comadrones que havien
tingut només formació pràctica.

3. Atès que les llistes són de “mínims”, podem considerar que hi ha una
trentena de dones que exerceixen la professió de “comadrona” o matro-
na” i que tenen una situació professional regularitzada.

4. Això significa probablement més del 10 % dels sanitaris que exerceixen a la
ciutat  (un 12,5 %,  en el cens inicial, i una mica diferent en el rectificat). El
nombre de llevadores en aquest anys sembla ja una mica superior al de
sagnadors.

5. A partir d’aquí ja hi ha una continuïtat en la formació de llevadores, que
significa,  si més no, una bona ajuda en l’assistència als parts.

6. En annex donem el llistat de les llevadores que hem trobat referenciades.
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ANNEX

COMADRONES (Matrones) de Barcelona. C. 1831-1835

ALSINA, Eulàlia
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 4rt, barri 2n, illa 3,
Amb domicilia a Plaça Beat Oriol 12, 2n.

BARTOMEUS, Rosa
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 2n. barri 5e, Amb
domicilia a c. de les Beates 5, 1er, (illa 3). Examen de graduació el 12 de març de 1829.

BRESCO, Josefa
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 5e, barri 5e, illa 3,
Amb domicilia a c. Hospital, 31 baixos.

CARRERAS, Teresa
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 1er, barri 8e. Amb
domicili a c. San Oleguer, 16, 1er (illa 118).

CASAÑES, Madalena
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 3er, barri 9e, illa 3.
Amb domicilia a c. Gràcia 29, botiga.

COMAS FERNÁNDEZ, Maria
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 3er, barri 8è, illa 3.
Amb domicilia a c. del Bot, núm. 15, botiga.

FERNÁNDEZ i ROMAGUERA, Maria
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1831, resident al quarter 3er, Examen de
graduació el 4 de novembre de 1828.

FORMENTÍ i BULLË, Eulàlia,
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 1er, barri 1er, amb
domicili a c. Tres voltas 3, 3er (illa 9).  Data de graduació 4 de setembre de 1828.
Anteriorment (1831) constava al quarter tercer.

GRAELLS, Carme
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 1er, barri 8e Amb
domicili a c. Sant Oleguer 18, 1er (illa 118).
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GRAVE i LISACH, Joana
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 4rt, barri 5è, illa 6 Amb
domicilia a Baixada Viladecols 10, 2n.

GUARRO, Caterina
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 4rt, barri 2n, illa 1,
Amb domicilia a c. de la Palla 8, botiga. Examen de graduació 28 de febrer de 1832.

GÜELL, Teresa
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, Examen de graduació 24 de gener de
1832.

JACAS, Teresa
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 3er, barri 4rt, illa 2,
1er, Amb domicilia a c. Tallers, 2, 1er.

JOFRA, Rosa
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 3r, barri 1er. Amb
domicili a c. Hospital, 100, 2n. (illa 3).

LLADÓ, Margarita
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 1er, barri 8è Amb
domicili a c. Sant Oleguer 18, 1er. (illa 118).

MARTORELL, Llúcia
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 5e barri 5e illa 3, Amb
domicilia a San Rafael, 12, 2n.

MERCADER i BOSON, Maria
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1831, resident al quarter 3er,  Examen de
graduació 30 d’abril de 1829.

MILLÉ, Inès
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 1er, barri 2n, Amb
domicili a c. Miralbell 1, 3er (illa12).

MONTAÑÀ i AYALA, Madalena
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 3er, Examen de
graduació 18 de juliol de 1831.
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MONSARRO, Tecla
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 5e, barri 8e, illa 2,
Amb domicilia a c. Cera 53, 2n.

PALACIOS, Rita
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 5e,  barri 1er, illa 1,
Amb domicilia a c. Trenta Claus, 4, 2n.

PARÉS, Josefa
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 2n, amb domicili a
Baixada de Casadors. Graduada el 24 de juliol de 1833.

PEREZ, Dolors
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 5e, barri 4rt, illa 2 Amb
domicilia a c. Sant Ramon, 14, 3er.

PLANAS i SANSALVADÓ, Mariana
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1831, resident al quarter 3er,  Examen de
graduació 28 de maig de 1830.

PUIG, Semproniana
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 3er, barri 1er, illa 3,
Amb domicilia a c. Roig 6, 1er.

ROBIRA, Rosa
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 3er, barri 9e, illa 3,
Amb domicilia a c. Sant Joseph 65, botiga.

RUBIO, Antònia
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 4rt, amb domicili a c.
Freneria. Examen de graduació 24 de gener de 1834.

SALA i GUMALADA. Josefa
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 2n, barri 3er Amb
domicili:  c. Colominas 9. (illa 17). Graduada: 12 de març de 1829.

SANSALVADÓ i BERTRAN, Teresa
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 1er, barri 1er, amb
domicili a c. sant Francesc 1, 2n. (illa 12). Examen de graduació 10 de març de 1829.
Anteriorment (1831) consta al quarter 3er.

Assistència per llevadores a Barcelona en la dècada de 1930



126 Gimbernat, 2007 (*), 47

SIMON, Antonia
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 1er, barri 5e. Amb
domicili  a c. Banys Vells 5, 2n (illa 10).

SOLER, Margarida
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 4rt, Amb domicili a
carrer de la Boqueria. Examen de graduació 6 de març de 1829.

TADULLA i ALSINA, Eulàlia
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1831, resident al quarter 3er, Examen de
graduació el 6 de març de 1829.

TONEU, Maria
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1835, resident al quarter 5e, barri 1er, illa 1,
Amb domicilia a c. Trenta Claus, 12, botiga.

VIDAL i MILLÉ, Clara
Comadrona, registrada a Barcelona l’any 1831, resident al quarter 3er, Examen de
graduació el 18 de juny de 1831.

NOTES

1. Massons, J. M. “Història del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona” Barcelona (Fund. Uriach 1838), 2002, pp.
366-372.

2. Massons, J. M.: loc. cit. p. 368.
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ROCHA BARRAL, Elvira
ESTÉVEZ i TORRENT, Miquel Àngel

RESUM: Nota breu sobre els domicilis que va tenir Santiago Ramon y Cajal a Barcelona
(1887-1892). Carrer de la Lluna, cantonada carrer de la Riera Alta; carrer del Notariat;
carrer de Consell de Cent, cantonada Bruch. Altres dades basades en l’anàlisi dels
arxius municipals.

Paraules clau: “Cajal i Barcelona” “domicilis de Cajal a Barcelona”.

RESUMEN: Nota breve sobre los domicilios en los que residió Santiago Ramón y Cajal
durante sus años en Barcelona (1887-1892). Calle de la Luna, esquina c. de la Riera
Alta. Calle del Notariado. Calle de Bruch, cerca de Consejo de Ciento. Otros dados
basados en el anàlisis de los archivos municipales.

Palabras clave: “Cajal y Barcelona” “Domicilios Cajal Barcelona”.

*

Malgrat la molt extensa obra escrita que hom pot trobar quant a l’obra científica i la
biografia de Santiago Ramón y Cajal, la recerca de documents primaris als arxius de
Barcelona ofereix un munt de verificacions que considerem d’interès indubtable.

La nostra recerca comença per la verificació de tots els moviments de tipus professional,
com ara preses de possessió del seu destí a Barcelona, com a catedràtic d’Histologia de
la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, sol·licitud de permisos per a
atendre congressos, assistència com a vocal de tribunals d’oposició de la seva
especialitat, pròrrogues de presa de possessió de nous destins, etc.

D’acord amb les dades de les seves publicacions, com ara les respectives cobertes dels
quatre números de la Revista Trimestral de Histologia normal y patológica, que fou publi-
cada als tallers de la Casa Provincial de Caritat de Barcelona , hem deduït que la seva
afirmació d’haver viscut al carrer de la Riera Alta, “...me instalé modestamente en una
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casa barata de la calle de Riera Alta...”, tal com ell mateix deixa escrit a les seves
memòries, és una errada. Així ens ho permet afirmar el conjunt de documents procedents
dels Arxius i Registres Municipals consultats per nosaltres.

En primer lloc, l’edifici d’habitatges aïllat de planta baixa i cinc pisos, projectat el 1883 per
Jaume Clot en un extrem del solar de l’antic convent dels caputxins, de construcció proba-
ble al 1887, conegut com “Casa Miquel Faralt”, que en fou el seu primer propietari, encara
existeix. Aquest edifici de tres façanes, amb encoixinats als baixos i a les cantonades, amb
un estucat vermellós, construït pel mestre d’obres Josep Carreras, mai no ha tingut l’entrada
pel carrer de la Riera Alta. Hom pot comprovar que té una única entrada, amb porta de ferro,
pel número 1 del carrer de la Lluna. Tot i que els balcons, tots amb baranes de ferro colat,
que donen a la Riera Alta corresponen a l’habitatge de la porta segona, precisament la
llogada per la família Ramón Fañanás tot just arribada a Barcelona. Volem dir que fou aquí
on Santiago Ramón y Cajal va descriure per primera vegada la “no anastomosi” de les
terminacions nervioses, afirmació que li permetria formular, posteriorment, la teoria de la
neurona. I va ser al número 1 del carrer de la Lluna on Ramón y Cajal detallà per primera
vegada les diferents neurones de les circumvolucions cerebel·loses, la retina de les aus,
les cèl·lules gegants del lòbul cerebral elèctric de la tremolosa, etc.

Voldríem que Barcelona no ignorés que en aquest edifici de parament estucat vermellós,
de balcons amb baranes de ferro colat, que es disposen en un ritme vertical, amb
alternança de balcons amb llosana –sostinguts amb mènsules, excepte a l’últim pis- i
amb ampit, coronat el conjunt per una cornisa molt volada sostinguda per mènsules, de
forma semblant a les cases veines, etc., el conegut com “le professeur de Barcelone”
Cajal es va iniciar en l’estudi del sistema nerviós.

És molt probable que les paraules de la cita de l’obra de Diego Ferrer a “Cajal y Barcelona”,
publicada per la Fundació Uriach 1838, pàgina 25, “...Juan Paulís cita a Pi Suñer, según el
cual Cajal se instaló en [...]  la calle de la Cera...”. [...] Cada año tenía un hijo y publicaba
un libro. Era difícil encontarr una silla en que sentarse...”, siguin resultat d’una confusió:
donar el nom del carrer de la Cera al que en realitat era el carrer de la Lluna.

Ens afirmem en aquesta suposició basant-nos en el fet que, consultant els plànols de la
ciutat, ja siguin els actuals com els dels anys 1888/89, es pot comprovar que tots dos
carrers són molt a prop, les seves dimensions i perfils urbanístics són semblants, i enca-
ra que no dubtem de la vàlua del qui fóra metge de la família Ramón Fañanás, tampoc no
podem excloure que la referència que fa al nom del carrer sigui errònia.

Els números 3 i 4 de la mateixa Revista Trimestral de Histologia normal y patológica,
editats en un sol volum, porten a la coberta l’adreça administrativa del carrer del Notariat,
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n. 7, 2n. En aquest edifici sí que hi llueix la placa commemorativa que ens explica que
Ramón y Cajal va viure en aquell indret. A més dels arxius tenim igualment la confirmació
del certificat de defunció de la seva filla Enriqueta, de dos anys d’edat, natural de
València, que morí en aquest habitatge a les quatre de la tarda del dia 22 de juny de
1889. Tan sols un mes més tard, el 25 de juliol, hem comprovat el certificat de naixement
d’una altra filla, María del Pilar, sisena dels fills del matrimoni, la qual cosa dóna fe del
naixement d’aquesta nena el qual es produí en el mateix indret en què morí la seva
germana que la precedia.

Ramón y Cajal era a Madrid opositant a la plaça deixada per Aureliano Maestre de San
Juan, el qual morí uns quants anys abans d’arribar a la jubilació. Som a l’any 1891. El 14
de desembre de 1891 neix el seu setè fill, en Lluís. D’acord amb el certificat de naixement
del Registre, el nen ve al món al segon pis del número 304 del carrer de Consell de Cent.
No disposem de dades per confirmar que la família Ramón Fañanás visqués en aquesta
adreça. Al contrari, creiem que l’absència forçosa del pare per acudir a opositar a Ma-
drid, fóra suficient raó perquè la mare fos atesa per amics residents en l’habitatge
esmentat.

Per acabar, direm que sí sembla cert que el darrer habitatge d’en Ramón y Cajal a
Barcelona fou al carrer del Bruc, com ell mateix diu també a les seves memòries: “Ulte-
riormente, y contando ya con otros emolumentos (los proporcionados por algunos médi-
cos deseosos de ampliar en mi laboratorio sus conocimientos histológicos y
bacteriológicos), me trasladé a la calle del Bruch, a cierta casa nueva y relativamente
lujosa. En ella dispuse de una hermosa sala donde instalar el laboratorio y de un jardín
anejo, muy apropiado para conservar los animales en curso de experimentación.”

No hem pogut trobar aquesta casa, senzillament perquè l’edifici ja no existeix. Però les
nostres recerques ens han portat a localitzar, entre els carrers de Consell de Cent i
Diputació, aquell habitatge de què parla Ramón y Cajal. Vàrem tenir la sort de trobar-lo
per la via més directa de la història oral i vam poder comprovar que, efectivament, la
família Ramón Fañanás va viure al carrer del Bruc. Els actuals propietaris de la farmàcia
A. M. Sánchez Frexe, del número 88 del carrer del Bruc ens van assegurar, de paraula,
que els antics farmacèutics els explicaren que havien fet receptes magistrals per a la
família Ramón Fañanás, la qual habitava a l’edifici situat a l’altra banda del carrer.
Aquest fou, doncs, el tercer habitatge real dels Cajal a Barcelona, des de desembre de
1887 fins al març de 1892.

Aquestes recerques fetes als diferents arxius Municipals de la ciutat de Barcelona, les
acompanyem de les còpies adients dels documents i dels plànols, i també de les fotografies
dels edificis i carrers que s’esmenten en aquesta comunicació.

Documents dels arxius municipals. Nota sobre els domicilis barcelonins de Santiago Ramon i Cajal
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PARÉS i MARIMON, Rosa M.

RESUM: Notícia detallada de la reglamentació de l’hospital d’Igualada durant el segle
XIX. Antecedents de 1853 sobre organització d’hospitals de districte. Reglament de
1880. Anàlisi de la seva estructura en 19 articles. Reglaments de 1882 i de 1887. Anàlisi
dels 29 articles. Relació de metges i farmacèutics de l’hospital (1880-1887)

Paraules clau: “Hospital Igualada” “Metges i Farmacèutics Igualada”  “Reglament hospital”.

RESUMEN: Noticia detallada de la reglamentación del hospital de Igualada durante el
siglo XIX. Antecedentes de 1853 sobre organización de los hospitales de distrito. Regla-
mento de 1880. Análisis de su estructura en 19 artículos. Reglamentos de 1882 y de
1887. Análisis de sus 29 artículos. Relación de médicos y farmacéuticos del Hospital
(1880-1887).

Palabras clave: “Hospital Igualada” “Médicos y Farmacéuticos Igualada” “Reglamento Hospital”.

*

INTRODUCCIÓ

Tot i que en alguns documents es parla de que la fundació de l’hospital data del segle XI,
la seva existència està documentada des de l’any  1282, quan Elisenda, muller de Pere
Vidal, dóna dos sous a l’hospital d’Igualada. Uns anys més tard, l’1 de gener de l’any
1303 Bernat Puig fa donació de part dels seus béns a l’ Hospital i capella de Sant
Bartomeu i, l’11 de març de 1306,  Maimó Bonfill institueix i funda,  el que ell cita com un
nou hospital nomenant-se ell mateix, amb el consentiment del rector de la ciutat,
“hospitaler, fundador i patró del dit Hospital y Capella de Sant Bartomeu, en el qual
fossin benignament rebuts els cecs, coixos, baldats, òrfens i demés pobres malalts que
s’acollissin, ...”.

Durant més de 300 anys, l’hospital es manté en la mateixa ubicació, fins que l’any 1646,
es decideix construir-ne un  de nou, al costat de l’antic. Amb el temps, i després de
múltiples reformes , l’hospital es fa vell i resulta ser insuficient per atendre les necessitats
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de la població i es planteja la necessitat de traslladar-lo a una altra ubicació. L’any 1804
s’inicien gestions per la compra d’un terreny fora de la vila, per poder construir un
hospital més gran i amb millors condicions higièniques, però sense resultats.

El nou hospital no és una  realitat fins l’any 1842 quan, amb motiu de la desamortització
de Mendizábal, la “Junta Superior de Venta de Bienes Nacionales” cedeix a la vila el
convent que els pares caputxins tenien als afores de la ciutat amb la condició expressa
que sigui utilitzat com hospital. Aquest convent s’havia inaugurat el 20 de maig de 1830
i en el moment de la cessió estava inacabat i abandonat. Les obres d’adaptació per ser
utilitzat com hospital van durar uns tres anys i la inauguració de l’hospital en la seva nova
ubicació tingué lloc el diumenge de Pasqua de l’any 1845.

ANTECEDENTS

El 17 d’octubre de 1853, per una Reial Ordre del Ministeri de Governació relativa a
l’organització d’hospitals de districte, l’hospital d’Igualada, juntament amb altres sis
hospitals (Vic, Manresa, Berga, Cardona, Vilafranca i Moià), adquireix la categoria
d’establiment de beneficència de districte o de beneficència provincial .

Passa a dir-se Hospital de Districte  de la vila d’Igualada i a dependre administrativament
de la Diputació de Barcelona. L’elecció d’aquestes ciutats s’havia fet considerant que
totes elles tenien en funcionament hospitals municipals i que disposaven de “recursos
per sostenir-se en el dia en més o menys escala”. En la nota de comunicació de la
decisió es demana la redacció d’un Reglament de règim interior que tingui en compte les
circumstàncies particulars de cada municipi  però s’adapti a les disposicions generals.

El 20 de gener de 1860 la Junta Provincial de Beneficència comunica a la junta de
l’Hospital d’Igualada que “és de primera necessitat que es formulin els reglaments
interns especials de les institucions que estan sota la seva dependència”, principalment
en aquells que no disposin de reglament propi, com és el cas del d’Igualada, i  espera
que “se servirà formular i remetre a la major brevetat possible les bases que jutgi
convenients o necessàries per la formació del seu respectiu reglament”.

El 23 d’agost de 1870 la Diputació de Barcelona acorda traspassar la titularitat d’alguns
hospitals, entre ells el d’Igualada, als municipis, dictaminant que “deixin de tenir caràcter
de provincials, tornant a recobrar la condició d’hospitals municipals”. La decisió es
comunica el 12 de setembre i dóna  un termini de 60 dies a l’ajuntament d’Igualada per
a que es faci càrrec de l’hospital, fet que té lloc nou dies més tard.
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Uns anys després, el 9 d’agost de 1877, l’Ajuntament decideix participar més activament
en la gestió de l’hospital ja que considera que ha de tenir una representació en la seva
administració i gestió.  Per aquest motiu nomena dos delegats que el representin a la
junta, i així ho comunica a la junta de l’hospital que rep la proposta amb satisfacció i
l’accepta.

REGLAMENT DE L’ANY 1880

A partir d’aquest moment es produeixen canvis importants en l’organització, gestió  i
administració de l’hospital i també en l’assistència mèdica i farmacèutica. Es comença
a treballar en la redacció d’un reglament que estableixi les normes internes de
funcionament, les funcions i responsabilitats del personal , la gestió econòmica i les
competències dels facultatius i d’altres persones implicades en l’assistència als malalts.
Fruit d’això és un reglament, presentat l’any 1879 , reformat posteriorment els anys
1882 i 1887 i, ja en el segle XX, l’any 1950.

Així doncs, a pesar del requeriment de la Junta Provincial de Beneficència del 20 de
gener de 1860 que obligava a la redacció d’un reglament intern, el primer reglament
oficial no es presenta i s’aprova fins 20 anys més tard,  el 4 de desembre de 1879 amb el
nom de “Reglament  per al  Règim i Govern de la Junta de l’Hospital Civil de Igualada” i és
conegut com el reglament de l’any 1880, l’any en què es va publicar.

Taula 1. Estructura del Reglament de l’any 1880

DESCRIPCIÓ ARTICLES

Orígens de l’hospital ....................................................................... 1
Composició i funcions de la Junta ............................................ 2-5, 7
Funcions i obligacions de l’administrador ........................................ 8
Funcions i obligacions del dipositari ................................................ 9
Funcions i obligacions del secretari ............................................... 10
Funcions i obligacions del vocal de torn ........................................ 11
Obligacions del Director eclesiàstic ....................................... 6,12-13
Nomenament i funcions del metge titular ...................................... 14
Local de magatzematge ................................................................ 15
Farmaciola ................................................................................... 16
Nomenament i funcions del procurador de cobraments ................. 17
Assistència dels malalts per part de les germanes ......................... 18
Obligatorietat del Reglament ........................................................ 19
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Està estructurat en 19 articles, la majoria dels quals es refereixen a aspectes organitzatius
i de gestió. El primer article comenta l’antiguitat de l’hospital, els objectius pels quals va
ser fundat i qui és el responsable de la seva administració, una junta nomenada per
l’Ajuntament que és el seu patró. Segueixen 5 articles (del  2 al 7) que fan referència a
la composició, funcions, normes de funcionament de la junta i altres càrrecs. La junta ha
d’estar formada per l’Alcalde, que és el president, dos membres de la corporació muni-
cipal, l’arxiprest de la parròquia de Santa Maria i sis vocals, tots ells amb veu i vot.

Entre els components de la junta es nomenarà un administrador, un dipositari, un secretari
i un vocal de torn, càrrecs sense cap tipus de remuneració econòmica i amb unes
obligacions detallades, respectivament, en els articles 8 al 13. D’aquestes destaca
l’obligatorietat del secretari de portar un llibre d’actes de les sessions que celebri la
Junta, activitat que ja es duia a terme, al menys des de l’any 1874, com es pot constatar
a través dels llibres d’actes de l’hospital d’Igualada.

Alguns dels articles anteriors estan relacionats amb l’assistència sanitària. L’article 11
estableix les funcions del vocal de torn que és l’encarregat de vigilar que l’assistència
sigui la correcta i ha de recollir i transmetre al president o a l’administrador de la junta
totes aquelles observacions o reclamacions que li facin el Director Eclesiàstic,  la supe-
riora de les germanes carmelites o els propis malalts atesos a l’hospital. Per altra banda,
l’article 12 adjudica al director eclesiàstic una activitat de caire administratiu, la d’anotar
i registrar  les altes i baixes que es produeixin.

Per últim,  l’article 15 , estableix que la Junta ha de proporcionar  un local per a guardar-
hi els instruments necessaris per a les cures i tractaments dels malalts i indica que cal
procurar que en el mateix local hi hagi quantitat suficient de productes com sutures,
benes i compreses. El Reglament acaba amb l’article 19 que estableix l’obligatorietat de
tenir un exemplar a l’establiment.

La funció del professionals sanitaris està definida en els articles 14, 16 i 18. L’article 14
regula la contractació del metge, la seva remuneració i l’organització del passi de visita.
El metge és nomenat per l’Ajuntament, a partir d’una proposta en terna per part de la
junta i ha de passar visita cada dia a tots els malalts, amb un horari prefixat : a les 8 del
matí a l’hivern i a les 7 a l’estiu, i sempre que sigui requerit. A més “ha de reconèixer els
malalts que es presentin de nou a l’establiment i firmar la corresponent papereta
d’admissió”.

L’article 16 regula el subministrament de medicaments, sense fer cap referència al
farmacèutic : “la junta procurarà tenir en l’establiment una farmaciola tan completa com
sigui possible”, a fi de poder disposar  en tot moment dels medicaments més habituals,
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però deixa en mans de la junta l’opció d’aconseguir altres medicaments necessaris “a
qualsevol de les farmàcies de la ciutat preferint la bona qualitat i el millor preu amb què
cada una els proporcioni”.

L’article 18 fixa les condicions de treball i el sou de les germanes carmelites, tot i que,
sense ser massa explícit : “ hi haurà les germanes que facin falta, presidides per una
superiora nomenada per la seva congregació”. No concreta  el nombre i els assigna un
sou de 20 reials al mes, a més de la seva manutenció. La incorporació de les germanes
carmelites s’havia produït a partir d’una proposta dels administradors de l’hospital, el
21 de febrer de 1847 que argumentaven  «que la cura dels malalts, de les robes i altres
objectes de l’hospital pels criats i criades de que s’ha valgut, lluny d’afavorir els interessos
de l’establiment, els perjudica notablement” i creien que això es podria solucionar “deixant
la cura de dits objectes al càrrec de les germanes carmelites”. L’ajuntament havia acceptat
la incorporació de les religioses amb unes condicions “molt arreglades amb les facultats
i capacitat de l’hospital”.

Una vegada aprovat el reglament, en sessió  del dia 3 de gener de 1880, convocada per
procedir a la constitució de la Junta de l’Hospital, resulta elegit administrador de l’hospital
el farmacèutic Antoni Bausili. És  l’encarregat de procedir a la lectura del reglament i
aprofita per manifestar el seu desacord amb la redacció de l’article 16. Considera que
“no és legal ni convenient la instal·lació d’una farmaciola a l’Hospital, si aquesta no és
dirigida per un professor de farmàcia” i diu que exposarà les seves raons.  Uns dies més
tard, en qualitat de subdelegat de farmàcia, demana la reforma de l’article 16 per consi-
derar que “és perjudicial a la salut dels pobres malalts que s’alberguen en dit establiment,
contrari als interessos del mateix i atempta als drets adquirits pels professors de la
facultat de farmàcia” i ho argumenta  amb la següent exposició:

1. Que és perjudicial a la salut dels malalts, ho prova el que està disposat en la circular
del Ministeri de la Governació de data 16 de juliol de 1869 que diu : que el subministrament
de medicaments per als establiments benèfics mitjançant pública licitació , que és el
mateix que atendre a la barator, ofereix inconvenients gravíssims i de suma transcendència
per a la humanitat, sent com és impossible de comprovar la seva bona qualitat i perfecta
elaboració, no podent aspirar a major economia en el subministrament de medicaments
fets pels professors de farmàcia als establiments benèfics, que  la deguda a una rebaixa
en el preu de la tarifació.

2. Que és contrari als interessos i economia de l’establiment ho demostra la mateixa
evidència, ja que els medicaments de que constava la farmaciola, atenent al seu poc
consum, s’alterarien i tindrien que repostar- se amb freqüència i per consegüent,
ocasionarien major despesa a l’establiment.
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3. Que atempta als drets adquirits pels professors de farmàcia, ho manifesten clarament
la llei de Sanitat i les ordenances per a l’exercici de la professió de farmàcia, els  reials
decrets i les circulars vigents.

Però les seves argumentacions no són escoltades i, després d’una forta defensa del
manteniment del redactat de  l’article 16 per part dels altres  dos farmacèutics, membres
del consistori, el Srs. Pere Bosch i Francesc de Paula Rosés, l’Ajuntament acorda aprovar
el reglament tal com està redactat, sense modificar l’article 16 i, a proposta de Pere
Bosch, dóna ordre de procedir a la  impressió de 100 exemplars , a fi de donar-ne
adequada difusió. Però el 4 de febrer, el vice-president de la junta de l’hospital, informa
que hi ha problemes per l’organització de la farmaciola i en l’assignació de les farmàcies
que han de subministrar els medicaments que es puguin necessitar per l’assistència
dels malalts, probablement pels arguments defensats pel Sr. Bausili.

En aquesta reunió  s’acorda establir uns torns mensuals per al subministrament de
medicaments als malalts de l’hospital i de la presó entre tots els farmacèutics que tinguin
farmàcia a Igualada i es demana als tres farmacèutics de la ciutat que es posin d’acord per
elaborar la llista dels medicaments que ha de tenir la farmaciola. Els torns comencen a
funcionar el mateix mes i es manté fins l’any 1893, però no hi ha constància de l’existència
de la llista dels medicaments que hi havia d’haver a la farmaciola de l’hospital.

El 24 de setembre de 1881 l’ajuntament acorda modificar els articles 2 i 5 del reglament,
que fan referència a la modificació de la composició de la junta de l’hospital. La
modificació es produeix per la incorporació del rector de la parròquia de la  Soledat a la
junta, amb motiu de trobar-se l’hospital ubicat dins de la seva  demarcació.

El sistema de torns seguit pels farmacèutics crida l’atenció d’alguns metges. El 7 de
novembre de 1881, el Dr Josep Colominas es queixa de que hi hagi un únic metge, el Dr
Miquel Jordana,  que es faci càrrec dels malalts de l’hospital i de la presó. Considera que
el càrrec de metge de l’hospital  no ha de recaure en una sola persona i posa com
exemple el cas dels farmacèutics, que gràcies al sistema de  proporcionar els medicaments
per torns, tots ells poden obtenir beneficis econòmics. Creu que s’hauria de fer el mateix
amb els metges de la ciutat i repartir el sou del Dr Jordana entre tots ja que “tots
contribueixen a la hisenda municipal i treballen d’ofici sense sou tant al jutjat de primera
instància com al jutjat municipal”. Per tant, considera just que el benefici que pugui
derivar de l’hospital es reparteixi entre tots els metges de la ciutat i acaba demanant a
l’Ajuntament que “es digni acordar un dels extrems exposats en el cos d’aquest escrit,
és a dir, que tots els metges-cirurgians d’aquesta ciutat visitin per torn a l’Hospital i
presons de la mateixa, o bé sigui concedida dita plaça per oposició o sigui concedida a
aquell que proporcioni més avantatges”. El 15 de desembre de 1881, la proposta del Dr
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Colominas és acceptada i l’Ajuntament presenta un dictamen pel qual es reforma l’article
14 que s’aprova per unanimitat. La resolució es comunica a tots els facultatius, per a
que presentin les  sol·licituds abans del 28 de desembre, comunicant-los que el torns
començaran a funcionar a partir del mes de gener.

REGLAMENT DE L’ANY 1882

L’1 de gener de l’any 1882 s’edita un nou reglament, que, encara que presenta algunes
diferencies en el redactat d’alguns articles,  en realitat, es considera una reedició del de
1880, tal com s’indica al final del  document. Per tant, porta també el nom de “Reglament
per al règim i govern de la junta de l’Hospital Civil d’Igualada” i inclou les modificacions
dels articles 2 i 5 (aprovats el 24 de setembre de 1881) que incorporen la figura del rector
de la parròquia de la Soledat a la junta de l’hospital,  i els articles 14 (aprovat el 15 de
desembre de 1881) i 16 ( aprovat el 4 de febrer de 1880). La resta d’articles coincideixen
totalment amb el de 1880.

L’article 14 incorpora la resolució del 15 de novembre de 1881, per la qual s’estableixen
torns anuals entre els metges: “El servei mèdic de l’establiment es practicarà per torn
anual entre tots els facultatius residents en la població que ho sol·licitin”. A més es-
pecifica l’obligatorietat de tenir el títol de doctor o llicenciat de primera classe en la
facultat de medicina i cirurgia i d’estar inscrits en la matrícula de subsidi industrial Les
obligacions són les mateixes que en el reglament de 1880 però les amplia a la visita als
malalts de la presó i contempla la cobertura en cas d’absència o malaltia o qualsevol
altre causa justificada del titular, assignant com a suplent el facultatiu que hagi d’exercir
el càrrec l’any següent.

L’altre article modificat és el 16, que s’havia aprovat el 5 de febrer de 1880 i que dóna
validesa a la incorporació dels farmacèutics a l’atenció hospitalària, amb la creació dels
torns mensuals i obliga , al igual que en el cas dels metges, a justificar  la titulació : “Els
medicaments seran subministrats per torn mensual pels farmacèutics de la ciutat que, a
més de tenir el corresponent títol professional estiguin inscrits en la matrícula de subsidi.
L’establiment estarà dotat d’aquelles substàncies que es puguin necessitar en cas
d’urgent necessita”.

REGLAMENT DE L’ANY 1887

El sistema de torns aprovat l’any 1881, recollit en el reglament de 1882 només es va
aplicar en alguns períodes i no exactament com estava previst. Els anys 1886 i 1887, els
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torns són semestrals i no anuals. El 24 de setembre de 1887, la junta de l’hospital
comunica a l’alcalde que s’ha produït un increment en les despeses, fet que atribueix,
per una banda, al sistema de torns per semestres per part dels metges ja que “des l’1 de
gener de l’any pròxim passat els honoraris dels Srs. facultatius importen el doble d’abans”
i, per altra, al fet que les despeses de farmàcia s’han triplicat “respecte a quan visitava
l’asil un sol metge”. Per això demana que es busqui la forma de solucionar-ho i proposa
tornar al sistema de torns anuals. Així ho aprova l’ajuntament el 29 de setembre.

Pocs dies després de la queixa de la junta de l’hospital, l’Ajuntament considera que el
reglament vigent “és deficient  i no s’ajusta a les disposicions de les modernes lleis de
beneficència ni a les necessitats de l’establiment”. El 3 d’octubre de 1887 s’aprova un
nou reglament  més ampli i complet  que modifica alguns articles  i revoca els anteriorment
aprovats (1880 i 1882). Porta el nom de “Reglament per  al Règim i Govern de la Junta del
Sant Hospital de la ciutat d’Igualada” però  no s’edita fins l’any 1910, amb el nom de
“Reglament per al règim i govern de la Junta de l’Hospital Civil d’aquesta ciutat”.

Aquest reglament té una estructura molt diferent a la dels dos anteriors, és més ampli i
detallat, però el contingut no presenta grans diferències. Conté 10 capítols generals
amb un total de 29 articles, un capítol únic referent a les sancions per falta de compliment
del reglament, tres disposicions addicionals i un article transitori.

Taula 2. Estructura del Reglament de l’any 1887

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ ARTICLES

I Objectiu de la fundació 1-2
II Del nomenament i funcionament de la junta 3-11
III De les funcions de l’administrador, dipositari,

vocal de torn i secretari 12-15
IV Del Director eclesiàstic 16
V Del servei de metge i medicines 17-21
VI Del procurador dels cobraments 22
VII De les germanes 23-24
VIII De les estades dels malalts pobres 25-26
IX De la comptabilitat 27-28
X Del proveïment i altres 29
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Tot i ser un reglament més ampli, les referències als metges  i farmacèutics i les seves
funcions són mínimes. Estan detallades en el capítol V que tracta “Del servei de metge
i medecines” i consta de 5 articles (del 17 al 21). Els tres primers articles (17, 18 i 19)
s’equivalen a l’article 14 del reglament de l’any 1882 i fan referència al nomenament del
metge, al seu sou i les seves obligacions. La principal diferència es troba en la forma
d’elecció del metge (article 17), que és per concurs o lliure elecció per majoria de vots i
la fa la junta de l’hospital i no l’Ajuntament:”

El nomenament del metge del Sant Hospital es verificarà per la junta del mateix d’ entre
els que tinguin el títol de doctor o llicenciat en medicina i cirurgia i constin inscrits en la
matrícula de subsidi; podent fer-ho per concurs o a lliure elecció per majoria de vots”.
Pel que fa a les obligacions, aquestes s’especifiquen en dos articles, un per l’assistència
als malalts de l’hospital (article 18) i l’altre per la dels malalts de la presó (article 19).
Aquest últim inclou també l’obligatorietat de designar el facultatiu suplent.

L’article 20 tracta del material de cura necessari per als malalts i està exactament
redactat com l’article 15 del reglament de 1880.  Una diferència important es troba en
l’article 21: “Els medicaments seran subministrats en la forma que més econòmicament
determini la Junta, d’acord amb el metge professor, a càrrec del qual estarà la inspecció
de les mateixes “. Deixa en mans de la junta la decisió sobre l’adquisició dels
medicaments, donant prioritat a l’aspecte econòmic i assigna als metges el seu control,
prescindint totalment del farmacèutic. Probablement aquest article no es deuria aplicar
ja que es van seguir assignant torns als farmacèutics fins l’any 1894, quan, per primera
vegada, es va adjudicar la plaça de farmacèutic titular.

Els articles 23 i 24, inclosos en el capítol VII que porta el nom “De les germanes” regulen
el paper i les funcions de les germanes carmelites. Els assigna una retribució de 5 ptes
mensuals a més de la manutenció, i, com a novetat, indica que han de ser prèviament
autoritzades per la Junta, abans de la seva incorporació a l’hospital i les obliga a atendre
tots els malalts independentment de quin sigui el seu sexe.

Altres aspectes diferencials d’aquest reglament són que obre la possibilitat d’atendre
no només els malalts de la vila d’Igualada sinó també tots els altres malalts del districte
sempre i quan l’alcalde de la població  corresponent garanteixi el pagament de les seves
estades (capítol I, article 2) i l’obligació del secretari de validar les paperetes de sol·licitud
d’ingrés que hagi avaluat i dictaminat el metge i validat l’alcaldia (capítol III, article 12).

Aquest és l´últim reglament del segle i es manté vigent fins l’any 1944, quan el  24 de
març s’aprova el reglament tècnic d’ordre interior del Sant Hospital.
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Taula 3. Relació de metges i farmacèutics que han exercit
a l’hospital d’Igualada en el període 1880- 1887

ANY METGES FARMACÈUTICS
1880 Miquel Jordana Antoni Bausili,

Pere Bosch
Francesc  de Paula Rosés

1881 Miquel Jordana Antoni Bausili,
Pere Bosch
Francesc de Paula Rosés

1882 Miquel Jordana Antoni Bausili,
Pere Bosch
Francesc de Paula Rosés

1883 Miquel Jordana Antoni Bausili,
Pere Bosch
Francesc de Paula Rosés,
Josep Bausili

1884 Josep Colominas Gabriel Ferran
Antoni Bausili,
Pere Bosch
Francesc de Paula Rosés

1885 Miquel Jordana Antoni Bausili
Pere Bosch
Francesc de Paula Rosés
Josep Bausili

1886 Miquel Jordana Manel Soler
Pere Bosch
Francesc de Paula  Rosés
Josep Bausili

1887 Manel Soler Heribert Pons
Pere Bosch
Francesc de Paula Rosés
Josep Bausili
Jaume Morera

CONCLUSIONS

Els aspectes organitzatius i les funcions del personal no destinat a l’assistència dels
malalts estan ben definits  i detallats, amb una evolució constant amb el pas del temps.
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No es pot dir el mateix pel que fa als metges, tot i que tenen definides unes funcions
mínimes i un sou consignat en els pressupostos i, encara menys, respecte als
farmacèutics, “oblidats” totalment en el reglament de 1887.

DOCUMENTS CONSULTATS

AHCI.. Fons municipal. Actes, 1847 – 1887
AHCI.. Fons municipal. Lligalls, 1880-1887
AHCI. Fons Municipal. Reglament per al règim i govern de la Junta de l’Hospital Civil d’Igualada. 1880 , 1882
AHCI. Fons Municipal. Reglament per al règim i govern de la Junta del Sant Hospital d’Igualada. 1887

AHCI. Fons Hospital Comarcal. Llibres d’actes de les reunions de les Juntes de l’Hospital 1873-1887

ARXIUS

AHCI. Arxiu Històric Comarcal d’Igualada
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SÁNCHEZ RIPOLLÉS, Josep M.

RESUM: Nota sobre alguns escrits de tema mèdic apareguts a la premsa catalana a
principis del segle XX. La Veu de Catalunya. El “Folletín de Ciencias Médicas” de La
Publicitat. “El Social Service” de Manuel Dalmau (1918). La pandèmia gripal de 1918.
Referències a J. Bellido i A. Pi Sunyer. Altres dades.

Paraules clau: “Grip de 1918” “Manuel Dalmau” “El Folletín de Ciencias Médicas” “Medicina i premsa diària”

“Barcelona”.

RESUMEN: Nota sobre algunos escritos de tema médico publicados en la prensa catala-
na del principios del siglo XX. La Veu de Catalunya. El “Folletín de Ciencias Médicas” de
La Publicidad. El “Social Service” de Manuel Dalmau, 1918. La pandemia gripal de 1918.
Referencias a J. Bellido y A. Pi Sunyer. Otros datos.

Palabras clave: “Gripe de 1918” “Manuel Dalmau” “El Folletin de Ciencias Médicas” “Medicina y prensa diaria”
“Barcelona”.

*

La Veu de Catalunya i La Publicidad eren uns prestigiosos diaris de Barcelona a
començaments de segle XX. A les seves pàgines deixaren escrites elegants columnes
molts metges barcelonins. Abans d’exposar algun d’aquests articles, exposaré breument
l’essencial d’aquests dos diaris.*

La Veu de Catalunya va sortir primer com a setmanari, el 1899. Una de les seves seccions
va estar a càrrec, durant força temps, de Francesc Cambó. Més tard, Duran i Ventosa i
Prat de la Riba el convertiren en diari per tal de que hi fes la competència a La Renaixença,
òrgan oficial de la Unió Catalanista. Aquests dos senyors havien abandonat feia poc
aquest partit i es proposaven fundar la Lliga Regionalista. La direcció política i ideològica
de La Veu de Catalunya va estar en mans de diferents membres de la Lliga, sobretot de
Prat de la Riba. Quan aquest morí, el principal ideòleg del diari fou Francesc Cambó. El
dia 20 de juliol del 36 la redacció fou incautada per uns grups anarquistes, els quals
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subtitularen La Veu com “Diari de l’Autonomia i de la República”. L’últim número fou
editat el 8 de gener de 1937.

El 1922, els dirigents d’Acció Catalana –partit escindit de la Lliga- van adquirir la propietat
del diari La Publicidad, el qual passà a ser editat en català. El seu primer director fou
Nicolau d’Olwer, el qual tingué com a col·laborador més destacat Jaume Bofill i Mates (el
gran poeta que signava com Guerau de Liost). En 1939 deixà d’editar-se.

LA VEU DE CATALUNYA, 17 D’ABRIL DE 1915.

S’hi fa referència a uns cursos monogràfics organitzats per l’Institut de Ciències i pel
Consell d’Investigació Pedagògica, sota els auspicis de la Diputació de Barcelona. El lloc
on van ser impartits fou la Sala de Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans i el Laboratori
de Fisiologia de la Facultat de Medicina.

Exposaré els més interessants. Un es titulava “La sistematización filosófica de la peda-
gogía” i estava dirigit per Eugeni d’Ors. La idea que inspirà aquest curs no era altra que
la pedagogia –com a ciència- es trobava en ple període de constitució, necessitada d’un
enriquiment similar al que tingueren les ciències físiques el segle XVII, a més d’una
organització sistemàtica que segons Ors només podria ser la que vingués de la filosofia.

* Torrent, J. La Premsa de Barcelona (1641-1967). Barcelona. Editorial Bruguera S. A.
1969.

Un altre tenia per títol: “El mecanicismo en biología y el hecho biológico puro”. El dirigí el
professor August Pi i Suñer. Aquest curs era prolongació dels que es donaven a la seva
càtedra de fisiologia; l’anunci anava acompanyat de comentaris com aquest: En la expli-
cación de los mecanismos biológicos nos vamos acercando cada día más a lo elemental;
pero hemos pasado del concepto simplista clásico a otro más complejo, hemos saltado
de la física y de la química a la Físico-química. Es cierto que nos encontramos muy lejos
del conocimiento de los mecanismos íntimos de la vida, pero el camino emprendido ha
sido ya fecundo en resultados. En estas lecciones se hablará: de la reacción de los
plasmas vivos; de las leyes de las diastasis; y del transporte del oxígeno por la hemoglo-
bina. Se trata de ejemplos típicos de fenómenos físico-químicos del ser vivo. Cerrará el
curso una lección sobre el mecanismo biológico y el hecho biológico puro.

Un tercer curs es dedicà a “Prácticas de química biológica” i fou dirigit per Manuel
Dalmau (antic alumne del professor Abderhalden, de la Universidat de Halle); el curs
versava sobre l’anàlisi dels principis immediats. M’interessa posar èmfasi en el fet que
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el Dr. Dalmau era aleshores l’alumne preferit del Dr. Turró. Quan Dalmau morí de la grip
de 1918, la notícia féu plorar de tristesa al Dr. Turró.

El de “Prácticas de medidas físico-químicas”, fou el curs de J. M. Bellido, catedràtic
llavors de Saragossa. S’hi especifica, en anunciar-lo que la determinación de las cons-
tantes físicas -densidad, viscosidad, tensión superficial, solubilidad y puntos de conge-
lación y de ebullición de las soluciones-, la de los pesos moleculares y la aplicación de
los métodos ópticos constituirán un buen complemento de los estudios fisiológicos. Hi
va col·laborar Pau Agustí, intern del Laboratori de Fisiologia de Barcelona. Es pensava
seguir el programa del professor Ostwald, de Leipzig.

Per últim, destaquem també el de “Técnica de vivisección”, de Leandre Cervera, que era
en aquell moment assistent del Laboratori de Fisiologia de Barcelona. S’insistia que la
tècnica de la vivisecció era considerada de feia temps com a l’instrument més importants
en investigació fisiològica.

II

“FOLLETÓN DE CIENCIAS MÉDICAS”. “LA PUBLICIDAD”, 27 DE MAIG DE 1918

Hi van quedar reflectits uns comentaris realitzats pel Dr. Leandre Cervera a tres obres
publicades en el període 1917-18. Va dir que en la secció “Libros” anirà donant compte
de les publicacions recents més notables, que es seguien produint tot i que els
investigadors es trobessin lluny dels laboratoris a causa de la guerra europea. Van ser
tres les obres que hi comenta:

1ª.  Die Biologie des Krieges, del professor Nicolai, catedràtic de fisiologia de Berlín.
Segons el doctor Cervera, és l’obra d’un patriota. La seva actitud en contra de
l’enfrontament fou sempre manifesta. Això li costà ser enviat al front: primer a un hospi-
tal; després a les trinxeres. Com que no cedia, fou tancat a un castell, on va escriure el
llibre dalt referit, el qual fou publicat en 1917.

2ª The Physiology of Food and Economy in Diet, del professor W. M. Bayliss, catedràtic de
fisiologia de Londres. Aquest petit llibre és una recopilació d’une conferències en què el
professor anglès demostrava sempre que és possible substituir els aliments cars per altres
de més barats. El mateix que deia l’obra de Wood y Hopkins Food Economy in War-Time.

3ª Le Liquide Céphalo-raquidien et ses Anomalies, de J. Lochelongue. Aquesta obra –
digué el doctor Cervera- representa el treball de l’home de ciència que, impassible i
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indiferent al que passa al seu voltant, va seguint la seva pròpia ruta. En el mateix article
es feia propaganda i difusió dels cursos de la Societat de Biologia. Eren els següents:

- “Estudios anatomoclínicos de la tuberculosis pulmonar”, dirigits pel  doctor
Sayé de la facultat de Medicina de Barcelona
- El de Madame Curie i el del doctor J. M Bellido, amb data encara per determi-
nar.
- “Las células mesenquimatosas con granulaciones”, del doctor Carlos Calle-
ja, catedràtic d’histologia de la Facultat de Barcelona.

III

EL SOCIAL SERVICE

Fou aquest l’últim escrit del Dr. Dalmau? Turró l’apreciava moltíssim; quan conegué la
notícia de la seva mort, es diu que exclamà: “la muerte de este muchacho me deja como
si me hubiesen cortado la mano derecha”.

L’article sortí a La Publicidad del 20 de juliol de 1918. Es titulava així: El Social Service.
En transcriuré alguns paràgrafs:

“Uno de los problemas más difíciles para el médico de Barcelona y más inúti-
les es sentar una indicación terapéutica a un enfermo. Si en una familia no
acomodada el enfermo es un niño de teta o una persona que no produce
riqueza, la familia puede, a veces, cuidar de su enfermo; otras veces, no puede
y entonces el médico oculta a la familia que la enfermedad es algo fatal mu-
chas veces, porque habría de manejar medicación, sanatorio y cuidados que
no están en la mano de la pobre familia, y todos quedan como espectadores
de la caída de aquel organismo; crean un miserable y ridículo hombre; desapa-
rece el enfermo y queda un recuerdo que pasa. El médico no puede resolver
estos problemas ni debe resolverlos; debe callar, debe ocultarles que mueren
porque son obreros, que la lucha por la salud sólo puede intentarse entre la
gente de dinero. En nuestro país, donde tantas cosas fiamos a la casualidad,
un padre de familia, obrero, cae tuberculoso y el médico le dice, por ejemplo,
que hay un sanatorio para pobres y le proporciona los medios para entrar;
otras veces, alguna asociación religiosa de señoras se interesa por él a través
de su mujer; otras, conocen a un obispo y pueden conseguir entrar en el
Hospital Clínico, y muchos, muchísimos, languidecen por la calle, infectando
quizás a su familia, socorridos tal vez por la pobre mano de un amigo.
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“En el estado de Massachussets hay una institución que hace efectiva la
indicación del médico. Es una junta ejecutiva adonde manda el médico a su
enfermo siempre que éste no posea los medios para efectuar la cura indicada
por él; esta institución se llama Social Service; al frente de ella está miss
Cannon (hermana del profesor de fisiología de Harvard).

“También podría recordar que Barcelona hace cinco siglos, con un número de
40.000 habitantes, construyó el Hospital de la Santa Cruz, y que la Barcelona
actual, la del Ensanche sin parques, ha utilizado el mismo hospital y no puede
conseguir construir el de San Pablo, ni hay en el horizonte nada que pueda
hacer pensar que se resolverá algún día”.

IV
EL DR. PITTALUGA

El professor Gustau Pittaluga escrigué a La Publicidad del 26 d’agost de 1916 (en la
secció “Folletón de Ciencias Médicas”) un article sobre l’organització sanitària de l’exèrcit
d’Itàlia, ple de lloances. Fora de la zona de guerra, s’hi havia posat en pràctica tot tipus
de grans iniciatives científiques “para nuestros grandes heridos, para los ciegos y los
mutilados”.

V
EL DR. BELLIDO

El destacat fisiòleg (que signava amb el seudònim de mesonefros ) en la mateixa secció
de La Publicidad, del 10 de septiembre de 1918, va escriure un article sobre Ramón y
Cajal, que per tenir un gran interès el deixo en cursiva. Deia així:

Al visitar en julio de 1914, pocos días antes de estallar la guerra, la Exposición
Universal de Lyon, entre las instalaciones que más gratamente me impresiona-
ron se contaron las salitas dedicadas a Chaveau y Arloing (vivía entonces aún
el primero), glorias de las escuelas médica y veterinaria lionesas.

Y soñé entonces en Lyon que en nuestra segunda Exposición Universal, que se
anunciaba para 1917, había una sala parecida dedicada a Santiago Ramón y
Cajal, donde se expondrían reunidos el microscopio comprado con sus aho-
rros, el que le regaló la Diputación de Zaragoza en 1885, y los que le sirven hoy
en los magníficos laboratorios madrileños, sus obras y sus autógrafos, sus
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dibujos, tanto los que llevó consigo a Estocolmo para su conferencia, al recibir
el premio Nobel, como los que expuso en la que dio al despedirse de su profe-
sorado entre nosotros hace 25 años; las preparaciones que mostrara Waldeyer
en sus viajes para imponer al mundo los hechos en que fundamentaba su
teoría sobre las estructuras nerviosas, las primeras que hiciera para desmentir
la teoría de las células vasoformativas de Ranvier, y las más recientes, aque-
llas que, usando los métodos ideados por sus contradictores, hicieron más
patente la verdad hoy indudable de los hechos. Todo esto, y cuánto pudiera
reunirse referente al hombre, a su obra y a su escuela, sería ofrecido a la
admiración de la ciudad que hace cinco lustros le vio, si no hostil, indiferente al
menos, pasar por nuestras calles para iniciar en el viejo Colegio de la del
Carmen sus más importantes conquistas.

Como el Folletón Médico de La Publicidad es leído por el gran público, ¿qué
mayor obra que hacer desfilar por él nuestras grandes figuras de las ciencias
médicas y biológicas?Iniciaremos por tanto esta serie de crónicas ligeras ha-
blando de Cajal; sería imperdonable no ponerle en primer lugar. Seguirán
después sus discípulos, más tarde Turró y la escuela fisiológica catalana,
Carracido y Rocasolano y la química biológica española, Cardenal y Fargas (
con la cirugía y la ginecología nuestras ) y cuantos más hacen una labor seria
de investigación entre nosotros.

VI

LA PANDÈMIA GRIPAL. INTERVIU AL DOCTOR PI SUÑER

Al “Folletón” de La Publicidad quedà escrit el dia 21 d’octubre de 1918 el que li contestà
August Pi Suñer a Leandre Cervera quan aquest li preguntà sobre aquella maligna grip de
1918, coneguda a Europa com a grip espanyola, la qual tenia atemorida la població. Per
cert, recentment (2005) s’ha pogut analitzar el virus d’aquella pandèmia de l’any 1918,
el qual s’ha extret de les restes d’una persona morta de grip aquell any a Alaska; els
científics que n’han realitzat l’estudi han afirmat que es tracta de la cepa de virus de la
grip més maligna de totes les conegudes fins ara. Això és el que digué el professor:

“La epidemia de gripe que se extiende por España durante la primavera última
y de origen desconocido pero importado seguramente de los países balcánicos,
se ha extendido en el transcurso del verano por toda Europa y hay noticias
también de que empiezan a señalarse casos en algunos países americanos,
como Brasil.
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“Conocido y apreciado en el extranjero, el doctor Pi y Suñer tiene el derecho de
hablar como maestro eminente, y la redacción el deber de consignar sus opi-
niones.“

¿Se trata de la gripe?

Sí; es la misma enfermedad que se extendió por una gran parte de España
durante la primavera pasada, por más que en la actualidad revista una forma
diferente e indudablemente más grave.

Pero no puede negarse que hay grandes diferencias de síntomas y de gravedad.

Estas diferencias pueden observarse en unas infecciones que toman forma
epidémica; en el caso actual se adivina la intervención de causas de exacerba-
ción de la virulencia, sobre todo una, que consiste en el aumento de virulencia
que un germen infeccioso puede experimentar al trasmitirse en serie a través
de un gran número de individuos. Recordemos la exaltación de la virulencia del
germen de la rabia al pasar por una serie de conejos. La gripe, al sernos
devuelta, por decirlo así, por las naciones vecinas que la recibieron de noso-
tros hace algunos meses, ha venido transformada, por desgracia, en sentido
desfavorable.

El peligro que representa el regreso a España de la muchedumbre de
vendimiadores españoles, que en esta época entran por Portbou o la Junquera,
me indujo a dirigirme, por mi calidad de diputado por un distrito fronterizo, a la
Dirección General de Sanidad para que se tomaran las precauciones que la
Higiene actual reclama y que consisten, repito, no en cerrar ciegamente el
paso, sino en establecer un servicio médico suficiente para separar los
inmigrantes enfermos de los sanos; aislando a los primeros en hospitales
montados con este objeto y dirigiendo a los segundos a las poblaciones adon-
de van destinados, donde se les mantenga bajo una vigilancia sanitaria.

En lo que a España se refiere y según tuve ocasión de afirmar en mi conversa-
ción con el doctor Tous i Biaggi, es notorio que en la difusión epidémica de la
primavera, Ruiz Falcó y Tapia, del Instituto Alfonso XIII, pudieron aislar de los
esputos procedentes de enfermos gripales casi constantemente el bacilo de
Pfeiffer, pero es cierto también que Peset y Rincón de Arellano, de Valencia, no
lo han hallado con tanta frecuencia”.
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VII

LES CIÈNCIES BIOLÒGIQUES A ESPANYA

Al “Folletón” del 27 d’octubre de 1918, el gran fisiòleg català, doctor Leandre Cervera,
ens exposa de forma clara la seva opinió sobre la investigació fisiològica a Espanya en
aquell moment.

“El cultivo de las ciencias biológicas no se apoya en España en una vieja tradición.
La figura gigantesca de Claudio Bernard, que, implantando el método experimen-
tal, revolucionó la Fisiología, tardó mucho en imponerse y admirarse a España.

“El nigromántico y el alquimista habían sido considerados en España como
seres peligrosos para la religión; en toda Europa, la despreocupación con que
fueron mirados fue la causa que explica el porqué allí nació antes la química.
El tradicional sentimiento religioso de España había llegado a imprimir en sus
hombres de estudio una espontánea e irresistible afición por inquirir el aspec-
to metafísico de los fenómenos y de las cosas.
“Fue necesario un período de transición para lograr la incorporación de Espa-
ña a la corriente cultural de Europa. Este período, en Cataluña, está represen-
tado por la figura de Letamendi. Este enorme discutidor, con su oratoria
avasallante, es el culpable indiscutible de que Cataluña no ingresara mucho
antes a la causa de la ciencia. Al letamendismo le era permitido destruir por
medio de un discurso elocuente y lleno de latinazos un hecho de laboratorio,
fruto quizás de trabajos penosísimos. Pasó Letamendi a Madrid y se disipó con
su partida el letamendismo barcelonés. Desde entonces el criterio científico
empezó a insinuarse entre nosotros. Se aprendió a rebatir los hechos median-
te otros hechos, los experimentos y sus métodos con otros experimentos.

“Hubo un momento en que las circunstancias  parecieron manifestarse propi-
cias para la formación de una formidable escuela biológica catalana. Ante las
retaguardias protectoras de la retirada de los malabaristas de la palabra, apa-
reció la formidable figura de Santiago Ramón y Cajal. Por desgracia, Cajal no
pudo inculcar su amor a la ciencia nueva, ni el hábito de trabajo, a los escola-
res y, no sintiendo a su alrededor el calor espiritual que deseaba, marchó a
Madrid en busca de un ambiente más a propósito. Aunque sólo hubiese sido el
egoísmo quien nos guiara, Barcelona debería haberse portado de muy diferen-
te manera. El gran talento de Cajal y sus ejemplares dotes de trabajo, en su
paso por nuestra ciudad, produjeron una exaltación preciosa de las inquietu-
des inquisidoras de un joven biólogo, que es hoy orgullo de la ciencia catalana:
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nuestro Ramon Turró, el cual se iba formando junto a un profesor eminente, el
doctor Jaume Pi Suñer.

“En Madrid se inicia para la biología el período científico, al igual que en Barce-
lona, con la llegada del gran histólogo. La protección y el apoyo oficial que se
le prestan le permiten imponerse con mayor facilidad; y el letamendismo, que
había llegado a ganar los espíritus, sucumbe ante la arrolladora fuerza de la
ciencia nueva. Mientras Barcelona y Madrid se redimen, en el resto de España
sigue imperando la más completa indiferencia ante las nuevas cuestiones. Por
fin, aparecen en Zaragoza dos figuras de positivo valor: don Pedro Ramón y
Cajal y, poco después, don Antonio de Gregorio Rocasolano. Histólogo emi-
nente el primero, y gran químico el segundo.

“A propósito de nuestro malogrado Dalmau, decía no hace mucho el doctor
Turró desde  estas mismas páginas que las únicas preocupaciones de nuestro
pueblo son y han sido las luchas políticas.

“Don Pedro Ramón y Cajal era médico de gran talento y pronto fue solicitado
su servicio por una clientela numerosa que le sacó del laboratorio. Don Anto-
nio de Gregorio Rocasolano era un simple químico. Ganó la cátedra de Quími-
ca de la Universidad de Barcelona y vino a desempeñarla convencido de hallar
un medio propicio al desarrollo de sus proyectos. Pronto se convenció de que
se había equivocado. Aragonés de pura cepa, nos abandonó descorazonado
para volver a reunirse con los suyos. De aquí parte el resurgir científico zarago-
zano que puede hoy presentarse ya como fruto maduro. Alrededor de
Rocasolano, a pesar de los obstáculos que a su obra se le han puesto, se
congrega una juventud entusiasta.

El laboratorio humilde de Química General de la Universidad de Zaragoza se ha
convertido en Instituto de Investigaciones Bioquímicas y de él salen trabajos de ines-
timable valor. No vaya a creerse, sin embargo, que sea éste un magnífico estableci-
miento arquitectónicamente; nada de esto. Al que visita la universidad aragonesa, si
no está previamente avisado, le puede pasar inadvertido el rincón de trabajo del gran
químico que nos ocupa; pero, ya en su interior, el medio que allí se respira detalla la
labor de recogimiento que se realiza. Bella muestra de este trabajo es el curso que en
la Sociedad de Biología de Barcelona ha dado el profesor Rocasolano sobre el
interesante tema Estudio ultramicroscópico de la coagulación, que ha constituido un
verdadero acontecimiento y ha avivado en nuestro corazón el dolor que nos causa el
recuerdo de que un hombre como este nos hubiese abandonado, como lo hiciera
otro día don Santiago Ramón y Cajal, por culpa bien nuestra”.
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SÁNCHEZ RIPOLLÈS, Josep Maria

RESUM: Dades sobre el pensament de Ramon Turró (1854-1926). Influències. Possible
influència de Llorens i Barba. Referència a algunes de les seves obres. “El Mètode
Objectiu”. La Societat Catalana de Filosofia. La seva formació originària com a biòleg.
Els Orígens del coneixement. La disciplina mental. Altres obres i aspectes.

Paraules clau: “Ramon Turró, ideari”. “El Mètode Objectiu” “La disciplina mental” “Orígens del coneixement”.

RESUMEN: Datos sobre algunos aspectos del ideario de Ramón Turró (1854-1926).
Influencias. Posible influencia de Llorens i Barba. Referencia de algunas de sus obras.
“El Método objetivo”. La Sociedad Catalana de Filosofía. Su formación originaria como
biólogo. Los Orígenes del Conocimiento. La disciplina mental. Otras obras y aspectos.

Palabras clave:  “Ramón Turró, ideario” “El método objetivo” “La disciplina mental” “Orígenes del conocimiento”.

*

El doctor Ramon Turró (1854-1926) connectà amb la tradició de l’Escola de Filosofia de
Cervera quan, cap al tard de la seva vida, sentí feliçment la passió per la filosofia.

Recordem que en temps de Turró, fruit de l’escola de filosofia de Llorens i Barba (1820-
1872), s’hi respirava en filosofia un aire ple d’esperit pràctic, que defensava l’aplicació
del sentit comú als problemes plantejats. L’any 1916 Turró escrigué un treball titulat El
Mètode Objectiu, el qual fou publicat a la Revue Philosophique, que dirigia a París el gran
psicòleg Th. Ribot. Es tingueren mútua simpatia aquests dos savis? El francès sempre
s’havia lamentat de no ésser, a més de psicòleg, metge.

L’obra de Turró a què ens referim està estructurada en dos capítols i comença així: Ens
és suficient un examen interior per a comprendre que no ens cal cap coneixement
d’anatomia ni de fisiologia del sistema nerviós per a tenir esment dels fenòmens que
s’acompleixen a la consciència. Som davant una bona presentació; ho ha dit ja tot ; és
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un filòsof de Cervera de cap a peus, mostrant-se partidari de la introspecció, la qual
considera tan vàlida com qualsevol altre mètode per a examinar la consciència.

Per què els fenòmens psíquics són el que són? Per què es succeeixen els uns als altres
seguint un cert ordre? Turró creu poder contestar aquestes preguntes i deslliurar els
psiquisme de les seves condicions causals, de la mateixa manera que fan el físic, el
químic o el fisiòleg en els seus camps d’estudi. Es pregunta també sobre la relació del fet
psíquic amb el fisiològic i afegeix el que segueix: En la nostra temptativa per contestar no
tenim la pretensió de renovar les tesis del materialisme. Ell diferencia subtilment
l’element psíquic del fisiològic; creu que hi passa el mateix que amb la llum, la qual és
inseparable del medi que travessa, sense que hom pugui dir que siguin idèntics. El
pensament suposa l’existència d’una base fisiològica; també la consciència, l’expressió
més acabada de la vida psíquica s’hi basaria. El temps i el progrés humà –n’està
convençut- seran capaços un dia d’ajudar-nos a comprendre millor la relació entre la
psicologia i la fisiologia. La petjada de Llorens i Barba s’hi deixa endevinar. Aquest
metafísic  fonamentava la filosofia en la capacitat d’analitzar la pròpia consciència.

Per arribar al que pretenia, Turró confia en els sentits: és un escolàstic acabat. Els
sentits són els que ens posen en contacte amb la realitat del món, que és innegable.
L’experimentació i la comprovació científiques  s’hi recolzen. L’enemic d’aquest concepte
ha estat sempre el subjectivisme, que Turró ensuma ja en l’obra de Descartes i  en la de
Kant. L’objectivitat dels sentits: l’enteniment no coneix de l’objecte res que no li sia
donat extrínsecament; el coneixement no és una invenció de la ment o una creació
subjectiva. No pot estar Turró més d’acord amb Sant Tomàs. La certesa científica provindria
de l’experiència sensorial, que –per a Turró- és infal·lible. La fam, estudiada per ell en
una altra obra tampoc no falla, és un sentit també.

Turró era, a més d’escolàstic, positivista. Potser més el Turró biòleg que el filòsof. La
ingenuïtat del positivisme fou creure exclusivament en la inducció, que podem anar a
observar un fenomen sense cap idea prèvia. Karl Popper fou el primer a insistir a mitjans
segle XX que la ciència no funciona d’aquesta manera: quan el científic es posa a
investigar, ho fa amb una idea determinada fixa a la seva ment, i tracta de veure si
aquesta hipòtesi seva es comprova com a provisionalment vertadera a través de
l’experimentació i de l’observació. Però en temps de Turró d’això no se sabia gran cosa;
tothom era positivista.

El filòsof manresà Jaume Serra Hunter, que coneixia Turró, ens el descriu com a seguidor
–si més no, com a unit per tradició- de Xavier Llorens i Barba, home molt intel·ligent i
sensible, que havia nascut a Vilafranca del Penedès l’any 1820. A través d’aquest filòsof
degué conèixer Turró el tomisme, monumental sistema filosòfic creat per Sant Tomàs.
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Llorens i Barba fou professor de metafísica a la Facultat de Filosofia de Barcelona. Quan
morí, Turró tenia 18 anys. Tot amb tot, els apunts confegits pel mestre i que a la seva mort
van ser zelosament custodiats per Milà i Fontanals van ser publicats més tard en tres
toms sota el títol Lecciones de Filosofía. Aquesta obra la degué tenir Turró a l’abast. No
era més que el que escoltà, de la boca de Llorens, don Marcelino Menéndez Pelayo.

Llorens i Barba començava a filosofar observant-se i experimentant-se ell mateix. Això és
exactament el féu Turró. Llorens deia: El mètode que hem de fer servir en filosofia
suposa un treball psicològic continuat. I en una altra publicació titulada  “Resumen de
un curso” afegeix: Per aquest motiu el nosce te ipsum és el precepte fonamental de la
filosofia.   Turró hi begué i de forma abundosa. La seva filosofia és la del sentit comú
també, com a l’escola escocesa i com a Cervera. No era aquesta una filosofia ingènua,
ni molt menys. Els filòsofs més il·lustres de Cervera havien contactat amb Ramon Llull a
través de Lluís Vives.

D’aquí ve la preferència que donaven a l’observació psicològica. Turró hi connectà també.
Quan hom llegeix les idees de qui fou mestre dels filòsofs de Barcelona, em refereixo a
Ramon Martí d’Eixalà (1808-1857), que s’havia format a Cervera, se n’adona més
clarament. Desconfiant de les idees a priori, analitzava d’entrada els fets psicològics, tot
fent de la consciència el centre del seu raonament. Creia fermament que hi trobava una
base sòlida per acostar-se a la veritat. Com Turró, admirava Sant Tomàs, tot menystenint
el kantisme –igual que ho féu Turró. Les idees, deia Martí d’Eixalà, tenen el seu origen en
les sensacions. És el que repetí Turró.

El doctor Turró fundà en 1923, junt amb Serra Hunter –catedràtic d’Història de la Filosofia-
i Tomàs Carreres i Artau, la Societat Catalana de Filosofia, la qual publicava regularment
uns Anuaris. En el primer Turró hi deixà un estudi introductori sobre l’esperit que havia de
tenir aquella societat. S’hi va publicar també en el de 1923 el treball que havia servit a
Llorens i Barba per a guanyar les oposicions a càtedra l’any 1847. Es titulava De la
unidad de la Filosofía. Es aquesta una mostra més de l’estima que Turró li tenia. Aquesta
societat ja havia tingut un precedent el segle anterior: alguns alumnes de Cervera, com
Joaquim Llaró i Ignasi Sanponts, van fundar a Barcelona l’11 de juliol de 1815 la Socie-
dad Filosófica, la qual va tenir una vida molt curta –es dissolgué en 1821. La volgué
recuperar Turró? Tot fa pensar que sí.

D’altra banda, si considerem l’obra de Jaume Balmes (1810-1848), encara comprenem
millor la de Turró. Balmes admirava Sant Tomàs. Dedicà el primer llibre de la seva Filoso-
fía Fundamental a estudiar “la certesa”. Hi va atacar Kant i hi defensà l’instint intel·lectual
com a instrument capaç de dur-nos a la veritat. Al primer Anuari, Turró, posant de manifest
un cop més la seva gran obsessió –l’origen del coneixement-, hi diu el següent: Hereus
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de la filosofia grega, venim forçats a creure que els objectes són donats en forma
d’imatges, que en són la representació veritable; no és l’enteniment qui fixa llur forma i
dimensions o llur duració, ni els dóna una realitat: les pren com són, i com les  pren les
comprèn, sense portar-hi res de part seva més que la comprensió mateixa.

Turró s’acostà tard a la filosofia. La seva mentalitat estava estructurada per altres disci-
plines. Amb quina passió visqué la immunologia! Sortia sovint de la seu de l’Acadèmia
del carrer de la Portaferrissa discutint-ne en veu alta amb August Pi i Suñer i amb altres
alumnes seus. Ara, passats ja la seixantena, volia introduir l’escola catalana de filosofia
en el nou món de la ciència. Un positivista que fa l’ullet als escolàstics. A les acaballes
del segle XIX, l’escolàstica havia ressorgit a la península com a remei contra el krausisme,
que tanta confusió havia portat a les aules. Hom tornà a buscar l’ideal d’unir una filosofia
antiga amb altra de nova. Era una actitud molt típica de l’Escola de Cervera. El jesuïta
José Mendive, mort en 1906, escrivia llavors cursos didàctics d’escolàstica. Dos anys
abans havia traspassat el seu deixeble Juan José Urraburu, el qual entre 1890 i 1900
deixà publicats vuit gruixuts volums que constitueixen el més dilatat monument literari
modern mai dedicat a l’escolàstica a Espanya. S’hi trasllueix també un coneixement
més que remarcable de la ciència moderna. Uns pocs anys abans –en 1883- s’havia
publicat la Introducción a la Filosofía, del canonge de Solsona, Antoni Comellas, el qual
fou un escolàstic molt original i a més autodidacta, tocat per Balmes i l’ambient doctrinal
que aquest últim havia creat a Vic. Llegí Turró aquests autors? És molt possible. El
subtítol de l’obra de Comellas, Doctrina sobre la dirección al ideal de la ciencia, degué
ser molt temptador per a Turró.

En aquell final de segle havia ressonat pertot arreu la consigna: ¡tornem a l’escolàstica!
Eren els anys en què Turró començava a interessar-se per la filosofia. Una forta polèmica
abraçava Europa. Com sol passar sempre, quan s’arrasa amb un moviment intel·lectual,
sobre el terreny queden sufocades algunes tendències valuoses que eren en període de
germinació. Davant de tanta inseguretat filosòfica, Europa es replegà aleshores, i se
n’anà a refugiar-se dins un sistema que era molt seu i que tenia molts anys de volada.
Des de Roma, Alemanya, i Bèlgica, a glopades, ens anà arribant la vella filosofia tomista.

El doctor. Turró rebé aleshores per segona vegada aquesta influència. Per això fou un
antikantià furibund; el subjectivisme de Kant li desplaïa fortament. A més a més, alguns
escolàstics espanyols de la seva època eren psicòlegs experimentals: sobretot Arnaiz,
Barbado, i Palmès. Els Elementos de Psicología fundada en la experiencia de Marcelino
Arnaiz són de 1914. Turró els degué conèixer. Al Mètode Objectiu cita, però, més aviat
pocs filòsofs. Esmenta de passada Buffon; demostra haver llegit les obres d’Ebbinhaus
i de Fechner, el gegant de la psicofísica. Turró diu a la seva obra que aquest últim
considerava que la diferència entre el que és físic del que és psíquic depèn del punt
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d’observació en què ens col·loquem. I afegia Turró: pensar amb el cervell i concebre el
cervell pensant és veure el pensament per dintre o per fora; és talment com quan nosaltres
mirem un objecte buit: per dintre és còncau, per fora és convex, i sempre és el mateix
objecte.

Al Turró li semblà, però, molt fosca i inintel·ligible la conclusió que féu W. Ostwald quan
afirmà que, donat que el treball de pensar va lligat a un consum d’energia, no hi hauria
cap dificultat per a poder concebre el pensar energèticament, igual que es fa amb els
altres fenòmens naturals. Deixem parlar Turró: W. Ostwald pretén que sobre aquest punt
sofrim la influència d’una concepció falsa que ens ve de Plató, en virtut de la qual
establim una distinció fonamental entre vida mental i vida física. Ara bé, aquesta concepció
no ens ve de Plató; no és una concepció; és l’expressió d’un fet empíric, la qualitat del
qual hom no té dret a refusar. El que realment es presta a confusió és no diferenciar la
condició fisiològica del fenomen psíquic condicionat (...). Entre els fenòmens fisiològics,
que es desenrotllen en la intimitat de la substància nerviosa, i els fenòmens psíquics
que sorgeixen simultàniament en la consciència, W. James creu que no hi ha sinó un
simple paral·lelisme. En el capítol VI dels seus “Principis de Psicologia” desenvolupa
amplament aquesta tesi.

Ramon Turró és un biòleg que es posà en un moment determinat de la seva vida a
filosofar. Se li coneix el punt de partença. Els seus conceptes llisquen fàcilment cap a la
biologia: Quan L. Pasteur trobà determinada bactèria en la sang dels animals carbuncosos,
degué pensar que era una coincidència. La sospita d’una connexió causal vingué després
(...). Així també no és possible de pensar en una successió determinada entre la reacció
fisiològica i el fenomen psicològic subsegüent sense que per endavant l’observació
empírica no hagi acumulat un nombre enorme de fets, dels quals resulta evident que
aquest fenomen és la conseqüència d’aquella reacció. Es planteja d’alguna manera
Turró el problema de la inducció, base del positivisme, en el qual ell hi era immers, i que
tant de bé va proporcionar a la ciència, malgrat saber ara que és una ingenuïtat defensar-
lo. Per moltes vegades –digué en ple segle XVIII Hume- que veiem que els corbs són
negres, no tenim cap garantia de no poder trobar-ne un dia un de blanc. Del positivisme,
Popper se n’ocupà a bastament en la seva obra, carregant-se definitivament les tesis
neopositivistes del Cercle de Viena. Aquesta exposició que hem fet unes línies més
amunt, l’acabà Turró així: No concebem la possibilitat de la més lleugera variació del
fenomen psíquic sense que no sigui condicionada per una variació fisiològica anterior,
tal com el físic no coneix modificació del so que no vagi precedida d’una modificació del
moviment vibratori.

En un altre moment es recolza sobre l’autoritat de W. James, que –segons Turró- amb la
seva tesi del paral·lelisme aplanava totes les dificultats. Anant per camins paral·lels, el
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psicòleg i el fisiòleg podien investigar lliurement, sense interferències mútues. Ara bé:
Turró s’adonà que James en realitat el que feia era suprimir les dificultats enlloc de
resoldre-les: mentre observem –deia- els fenòmens que es descabdellen en la
consciència, no tenim la menor sospita del treball que s’acompleix en el sensori. Els
sentits l’entusiasmaven, com a fidel escolàstic; són la font de tot el que penetra dintre
de la nostra consciència: Si verifiquem objectivament que quan es modifica l’estat del
sensori també es modifica l’estat psíquic del subjecte, la independència de la consciència
respecte als sentits ens sembla il·lusòria.

Quant al mecanisme com es produeix el fenomen sensorial, escrigué el següent a l’obra
“El Mètode Objectiu”: No és sense motiu que J. Pavlov ha dit que els fisiòlegs es detenen
al llindar del problema com si temessin de passar-lo (...). Així hom parla de centres
òptics, sense preocupar-se d’investigar el mode com la funció visual es desenrotlla
genèticament, com si això fos afer de l’ànima i no la resultant d’un mecanisme fisiològic
(...). Les causes d’una semblant reserva són fàcils d’endevinar. D’aquests mecanismes
funcionals neixen els fenòmens psíquics. Creu Turró que qui millor ha resolt aquest
problema fou W. Bechterew. Diu que, segons aquest autor, els processos fisiològics que
tenen lloc als centres superiors del sistema nerviós constitueixen la base de la vida
psíquica, la qual  és definida per ell com un procés d’una enorme complexitat. En els
reflexes neuropsíquics, la direcció del corrent s’hi veu modificada per l’excitació ante-
rior, que hi ha deixat el seu solc: és el que es denomina “experiència personal”. Turró
creia que el savi rus Pavlov s’havia detingut en el camí de recerca que menava a
comprendre com el fisiològic imposa el psíquic. Caldrà temps, pensava, perquè el progrés
hi faci arribar l’home a entendre-ho.

El doctor Turró fou un filòsof de la seva època, de cap a peus. En 1917 dirigí un curs a
l’aula de la Societat Catalana de Biologia que es titulava Filosofia Crítica, el qual va ser
publicat l’any següent i traduït al castellà per G. Miró. Dividí el curs en vuit lliçons. La
cinquena, sisena, i setena les dedicà a la “superació de les apories kantianes” per mitjà
d’una epistemologia de base psicomotora i tròfica. I és que la teoria subjectiva del
coneixement del gran filòsof el treia de polleguera. Segons Kant, només quan unim
objecte i sensació hi pot haver coneixement. Però: com podem estar segurs que l’objecte
conegut no és pas un mer estat mental? Pel sentit comú, respongueren sempre Balmes
i Llorens i Barba. Turró, que entrà dins de la filosofia carregat de positivisme, vol recolzar-
se en quelcom de psicofisiològic: els sentits. Aquests òrgans ens donen proves que
l’objecte és en l’espai; des que naixem i abans, l’instint tròfic (la fam) obliga el fetus a
explorar el món per a poder sobreviure.

En l’homenatge que li va retre a Turró l’Institut d’Estudis Catalans (1950), Manuel Rosés
Lacoigne digué des de Buenos Aires que l’obra de Turró despertà moltes crítiques i
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també elogis. Es va dir que no tenia originalitat i fins i tot que manqués d’educació
filosòfica, havent dit algú que la seva obra era “una doctrina metafísica del coneixement
argumentada amb retòrica i química elementals”. Rosés, però, des de 1936 no va parar
de dir que la filiació filosòfica de Turró procedia de Kant, Hume, Berkeley i Müller. S’oblidà,
al meu entendre, de l’Escola de Cervera, de Llorens i Barba, de Milà i Fontanals. En
alguna ocasió, Turró es referí a Balmes, com ara el seu estudi “Criteriología de Jaime
Balmes” (Arxius de l’Institut de Ciències. 1912), fet que implica conèixer l’obra dels
esmentats autors i els escolàstics en general. Sobre l’escolàstica publicà Turró “La
intuición sensible según la doctrina escolástica y la percepción óptica de Helmholtz” a la
revista Cultura Española (vol. XVI; nov. 1909).

Ramon Turró fou un gran filòsof, dins les limitacions del seu temps, marcat, això sí, per la
seva formació científica prèvia. El seu Orígens del coneixement fou traduït a l’alemany el
1911 –un any abans de la publicació en català- amb el títol “Ursprünge der Erkenntnis”;
al francès el 1914; al castellà el 1921 (amb un prefaci de D. Miguel de Unamuno); i a
l’italià el 1949.

Del conjunt de temes que solia tocar la filosofia del seu temps (psicologia, teoria del
coneixement, metafísica, moral), l’únic que no va abordar Turró fou l’últim. El va fregar a
La disciplina mental, que traduí al català Leandre Cervera. Hi va dir: Amb el pretext que
la moral no havia d’inspirar-se en principis religiosos, perquè això eren preocupacions
de la vellúria, hom procedí a crear una moral universal sense preceptiva i, mentre hom
cercava els principis de raó damunt els quals pogués recolzar-la, s’anaven esborrant de
la consciència humana les nocions del bé i del mal, i hom mesurava amb la mateixa
mesura les entremaliadures dels eixerits i la caritat sublim d’aquell que sap sacrificar-se
pel proïsme.

Ja hem dit que el subjectivisme de Kant l’enfurismava; no sabia avenir-se que pogués
afirmar que les sensacions es transformen en coneixement perquè la natura de l’objecte
s’adapta a la intel·ligència. Turró, positivista consumat, creia que el coneixement s’obté
a través de l’experiència. Quan en 1923 publicà La disciplina mental, discurs llegit a
Salamanca en el seu nom pel doctor Marañón davant dels congressistes de la “Asocia-
ción Española para el progreso de las ciencias”, Turró ja no veia tan clar aquest tema. Li
passà el mateix que als neopositivistes de l’Escola de Viena quan van veure les
conseqüències de l’arribada de Hitler al poder.

En el cas de Turró, la crisi li vingué de la primera postguerra europea. Ja no tornà a dir
amb la mateixa seguretat d’abans: en la materia viva y en la inerte se exhiben fenóme-
nos muy diferentes, aunque se presienta que en el fondo sean idénticos; lo que verda-
deramente tienen en común es que unos y otros no aparecen por obra y virtud de esas
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milagrosas causas primeras que se invocan. Al final de la seva vida, deia A. Cardoner i
Planas, Turró s’adonà que la posició que havia adoptat fins aleshores tenia mancances,
i com a conseqüència buscà llavors el criteri de certesa no pas en l’experiència indivi-
dual, sinó en els coneixements impersonals, invariables i universals. El criteri de certesa.
Qüestió difícil. Els teòrics de la ciència de mitjans segle XX, Karl Popper i Thomas Kuhn,
cregueren delimitar-lo, sense posar-se mai d’acord entre ells. Coneixem la realitat a
través d’hipòtesis prèvies que les exposem a la falsació experimental, deia Popper. Què
hauria dit Turró davant aital afirmació? Sigui com sigui, el Turró vell no pensava igual que
abans. Al discurs de Salamanca digué: Tots reconeixem que el pensament és lliure, i ens
repugna que es posin traves a la seva lliure expansió. Avui ningú no demanaria a Galileu
la retracció que en altre temps li fou exigida. Els ànims s’han asserenat i els camins han
estat declarats lliures per a tothom; pertot arreu hom ha posat el senyal de via lliure. Ben
mirat, no podia ésser altrament, puix que quan Déu infongué al sensori humà la
intel·ligència, no ho féu certament perquè l’home corregís la seva obra cabdal, limitant
l’ús natural de les seves funcions en allò que més li convingués; ja tingué cura d’encegar-
lo davant l’inescrutable i de confiar a la gràcia i a la fe la missió d’omplir l’antre tenebrós
inassequible a la raó. Aquest és un altre filòsof. Cap a on hauria anat si hagués tingut
més temps de vida?
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CAMPS i CLEMENTE, Manuel
CAMPS i SURROCA, Manuel

RESUM: Nota sobre Francesc X. de Benavent  (1850-1930),  de llarga nissaga mèdica
lleidatana. Arrels al Pallars. El pare, fundador de l’Acadèmia Mèdico Homeopàtica de
Barcelona. Llicenciat a Madrid el 1872. Exercici inicial a Sabadell. Paper dins de
l’Acadèmia Mèdica Homeopàtica, de la que fou president, i president d’honor el 1920.
L’Hospital Homeopàtic del Nen Déu. Referència extensa dels seus treballs.

Paraules clau:  “Francesc X. Benavent” “Nissaga mèdica Pallars” “Homeopatia Catalunya” “Hospital del Nen Déu”.

RESUMEN: Nota sobre Francisco X. De Benavent (1850-1930). Linaje  médico antiguo.
Raíces en el Pallars. Su padre, fundador de la Academia Médica Homeopática de Barce-
lona. Licenciado en Madrid en 1872. Ejercicio inicial en Sabadell. Papel en la Academia.
Médica Homeopática de Barcelona, de la que fue presidente y presidente de honor en
1920. El Hospital Homeopático del Niño Dios. Referencia extensa de sus trabajos.

Palabras clave: “Francisco X. Benavent” “Linaje médico Pallars” “Homeopatia Cataluña” “Hospital Niño Dios”.

*

Francesc Xavier de Benavent i de Camon va néixer a Tragó de Noguera el 24 de febrer de
18501 . Va ser l’últim esglaó d’una llarga nissaga de metges, tant per línia paterna com
materna.

El seu besavi patern, Josep Benavent, natural de Tàrrega, va ser metge d’Escaló. L’avi,
Joan Benavent i Berdajer, va néixer a Girona i va ser metge d’Espot.

El pare, Francesc Benavent i Manaut, va néixer a Espot el 3 de juliol de 1828.2  Exercí com
a metge homeòpata a Barcelona, especialitat en què adquirí una notable rellevància.
Va ser un dels sis metges que l’any 1882 tingueren la idea de fundar l’Acadèmia Mèdico-
Homeopàtica de Barcelona. El 7 de juny de 1883, en una reunió a la qual assistiren vint
metges homeòpates, s’acordà endegar el projecte. Finalment, l’Acadèmia va poder ser
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inaugurada el 15 d’abril de 1890, nomenant-se com a president, el doctor Joan Sanllehy
i com a vicepresident primer, Francesc Xavier Benavent i Camon.

Per l’estimació que sentia envers la seva terra, va ser nomenat “Pallarés Il·lustre”. Per la
seva part, el seu poble natal d’Espot, al que no deixava de visitar amb molta freqüència
i en el qual contribuí econòmicament en moltes de les seves millores urbanes, com la
restauració de l’església parroquial i l’ermita de Sant Maurici, situada prop del llac del
mateix nom, nomenà una plaça amb el seu nom. Morí a Barcelona l’any 1915.

Per línia materna, el rebesavi, Miquel Manaut, era natural d’Ainet de Besan (la Vall
Ferrera). Era batxiller en Medicina l’any 1759 a Osca.3  El besavi, Macià Manaut, també
natural d’Ainet, fou metge d’Arròs, lloc on va néixer la seva filla Antònia, muller del citat
Joan Benavent i Berdajer. Encara, per fer més extensa aquesta relació amb la medicina,
el seu avi matern, Josep Camon, va ser cirurgià de Tragó de Noguera.

L’avi patern, Joan Benavent i Berdajer, hagué d’exiliar-se a França per causa de la
Primera  Guerra Carlina. Quan tornà,  s’establí a Escaló. Aquesta circumstància va fer
que el doctor Francesc Benavent i Camon, en la seva infància passés llargues temporades
entre Espot, Escaló i Sort i que l’any 1906 fos inclosa també la seva persona, entre els
considerats com a “Pallaresos Il·lustres”, com ja ho havia estat el seu pare4 . Benavent
i Camon, l’any 1866 obtingué el títol de batxillerat, iniciant a Barcelona els estudis de
Medicina. El 1867, com a soci escolar resident de l’Institut Mèdic, edità els treballs
“Propiedades vitales que presenta el organismo” i l’any següent, “Ensayos fisiólogo-
filosóficos”.

Va ser remarcable la seva actuació durant l’epidèmia de febre groga esdevinguda a
Barcelona el 1870.  El 4 d’agost, havia atracat al port de la ciutat, el vaixell Mora, procedent
de la Havana, un mariner del qual, morí de febre groga o “tifus icterodós”, com també era
coneguda la malaltia aleshores. S’estengué ràpidament per la Barceloneta, barri format
per  una població obrera  que vivia en condicions higièniques deplorables.

Tant la Junta Provincial de Sanitat, presidida pel governador civil, que a la vegada era
metge, Juan Antonio Corcuera, com la Junta Municipal, que ho era per l’alcalde Francesc
Soler i Motas, tot i l’alta mortalitat que provocava la malaltia, no acceptaren  fins el 15 de
setembre l’existència de l’epidèmia a la ciutat.

Per atendre millor els malalts es creà un hospital provisional  i s’apressaren a prendre
tota mena de mesures per evitar l’expansió de la malaltia des del seu focus inicial de la
Barceloneta a la resta de la ciutat. El pànic feia que els veïns no cessessin de fugir a
altres llocs lliures de contagi.
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La manca de metges per atendre tants malalts, va obligar a que s’autoritzés els estudiants
de cinquè de Medicina per a exercir com a tals. Aquest va ser el cas de Francesc Benavent
i Camon, el caràcter eminentment filantròpic del qual, determinà la rellevància i abnegació
de la seva actuació en aquelles circumstàncies. Com a reconeixement a la seva tasca, li
va ser concedida la medalla de plata i el diploma d’agraïment.

Va ser el 22 de novembre quan se celebrà un Te Deum d’acció de gràcies per haver
finalitzat una epidèmia  que havia ocasionat 1.258 defuncions a la ciutat. El 20,80% va
ser d’homes entre 21 a 30 anys i el 25,85% de dones entre 31 i 40. És evident que el
nombre d’òbits degué ser notablement més elevat però per error diagnòstic de la malaltia
causant de la mort,  no consten en aquesta relació.5

Francesc Benavent obtingué la llicenciatura en Medicina i Cirurgia al Col·legi Sant Carles
de Madrid el 1872, i va iniciar l’any següent, l’exercici professional a la ciutat de Sabadell.

Entre els mesos d’agost a novembre de 1878, Sabadell patí una greu epidèmia de verola
que ocasionà la mort de 210 persones, la majoria nens i joves.  La tasca assistencial  i
especialment profilàctica duta a terme pel doctor Benavent, evità que la mortalitat fos
encara més elevada ja que va procedir a la vacunació i revacunació d’un gran nombre de
veïns. Les autoritats, reconeixent l’eficàcia de la seva actuació per minvar els estralls
d’aquella malaltia, li concediren la Creu de Cavaller Hospitalari de Sant Joan Baptista.

Captivat per  les experimentacions del metge alemany Hahneman (1755-1843) i amb la
seva llei de la similitud formulada en el conegut aforisme Similia similibus curantur, i
possiblement, influenciat pel seu pare, va ser a Sabadell on el doctor Benavent inicià la
seva dedicació a l’homeopatia, disciplina que no abandonaria en tota la seva vida.

Instal·lat novament a Barcelona, el 1880 li fou concedit el diploma de Soci Titular de la
“Societat Hahnemaniana Matritense”,  entitat que fundada l’any 1845,  es pot conside-
rar una de les  primeres associacions homeopàtiques nacionals.

Com a capdavanter de l’homeopatia catalana, el 1890 consta, com ja ha estat citat,
entre els socis fundadors de l’Acadèmia Homeopàtica de Barcelona, de la qual en va ser
vicepresident primer i  president els anys 1901, 1912, 1913 i 1916. L’any 1920 se li
concedí el Diploma de President d’Honor, la més alta distinció concedida per l’Acadèmia.

Va ser entusiasta impulsor de l’Hospital del Nen Déu inaugurat el 30 de març de 1892, en
la seva primera etapa (1892-1920) al carrer Rosselló, 167.  A partir de l’1 d’abril del
1901, el centre adoptà l’homeopatia com a mètode de tractament, ingressant com a
metge de número, el doctor Benavent.  En la segona etapa, després de vèncer greus
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problemes financers, el 13 de novembre de 1923 s’inaugurà el nou establiment al  carrer
Mallorca, 505, amb el nom de “Hospital Homeopàtic del Nen Déu”.

L’homeopatia havia adquirit una gran implantació a Catalunya, assolint un gran nivell
científic que es plasmà en la celebració del 2 al 5 de setembre de 1924 del “International
Homoepàthic Council”.

El doctor Benavent, tot i la seva avançada edat,  hi participà com a President d’Honor de
l’Acadèmia Mèdico-Homeopàtica de Barcelona, presentant la comunicació: “Patogenesia
de Viola odorata”.   En aquest congrés i com a finalitat de ser un lligam entre els metges
homeòpates i aquelles persones o associacions interessades en l’homeopatia, s’acordà
fundar la Lliga Mèdico-Homeopàtica Internacional (LMHI). El projecte es va fer realitat  a
Rotterdam, l’any següent.

A la vegada, en l’esmentat congrés, es prengué l’acord de fundar la Lliga Homeopàtica
Iberoamericana, de la qual va ser nomenat, el doctor Benavent,  Soci d’Honor l’any
següent. El local social, situat al carrer de la Palla, número 8, principal, era el mateix que
aleshores ocupava l’Acadèmia Medico-Homeopàtica.6

La primera revista sobre homeopatia que es va publicar al nostre país va ser l’any 1850,
a Barcelona, amb el títol de “Revista de la Doctrina Médico-Homeopática”,  amb una vida
curta ja que solament es va publicar durant dos anys. Dirigida per Joan Sanllehy i Metges,
un dels capdavanters de la incipient però ja important escola homeopàtica catalana.7

Publicacions importants principalment en el camp de l’homeopatia i de les quals el
doctor Benavent en van ser redactor i col·laborador foren: “El Consultor Homeopàtico”
(1887), “Revista Homeopàtica” (1890), “Revista Homeopàtica Catalana” (1902), “Monitori
dei Farmacisti”,   “Revista de Homeopatia Práctica” i “El Arte y la Industria” (1888), entre
altres.  Va ser director de la revista científica “El Meridiano” (1890).

Va publicar els treballs: “Memoria sobre las fiebres del Llano de Llobregat y medios
para su extinción”” (1888), “Crítica de los sistemas de curación que más se practi-
can en el presente siglo” (1896), “El método Hahnemanniano. Es racional?”(1897),
“Estudio y tratamiento de la apoplegía” (1900),  “Patogenesia sobre la Actea
Racemosa o Cimicífuga”. (1902), “Propaganda homeopàtica” (1904) ,  “Contribu-
ción al estudio de la salvia” (1909), “La experimentación pura” (1910),  “Fases de la
evolución humana: eugenèsia” (1914), “Història crítica de la Academia Médico-
Homeopática” (1914) i “Simplicidad y complejidad medicamentosa” (1915), entre
altres.
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En el decurs de la seva vida va rebre molts mèrits i distincions, entre els quals són
remarcables: Diploma i medalla d’or de 1ª classe de la Societat Científica Europea de
Paris (1884),  Soci Honorari de la Societat de Ciències, Lletres i Arts de Londres (1884);
Diploma de Cavaller Hospitalari de 1ª classe amb medalla d’or de la Societat “Protectors
de la Infància de París” (1884); Fundador i president de l’Acadèmia Politècnica Universal
de Barcelona (1886); Acadèmic Honorari de l’Acàdemia Medico-Farmacèutica de Barce-
lona (1886),  Soci de número de la Societat d’Amics de la Instrucció, de la que va ser
vicepresident, president de secció, tresorer i vocal en diversos anys, Medalla d’or del
“Centenario de los Sitios” (1914), etc, etc.

Altra prova del tarannà altruista que caracteritzà tota la vida del doctor Benavent, va ser
la seva implicació en la implantació i desenvolupament de la Creu Roja a Barcelona,
organisme internacional que havia estat instituït el 1863 per iniciativa  del suís Jean
Henri Dunant.

L’any 1872 es creà a la ciutat, el Comité Local de la Creu Roja. El 1893, figura el doctor
Benavent com a reorganitzador de l’Associació Internacional de la Creu Roja de la Província
de Barcelona, de la qual en fou delegat provincial i president.

El 1910 va rebre un diploma concedit per la Comissió provincial d’aquesta institució en
agraïment a la seva dedicació envers ella. El 1914 era vicepresident 1er. de la Junta
provisional de reforma i govern de la Comissió Provincial i l’any següent va ser nomenat
president i “Jefe Superior de la Ambulancia 1ª” de la Creu Roja Espanyola. El 1919 seria
nomenat president del tribunal per a la concessió de plaques d’honor d’aquest organisme
i el 1925, l’Assemblea Suprema de la Creu Roja li concedí la Medalla de la Constància.

Finalment, encara el 1927, entrà a formar part com a Soci de Número de l’Assemblea
Local de la Creu Roja de Sabadell, essent nomenat en les noces de plata d’aquesta
institució, delegat per l’Assemblea de Barcelona.  Publicà en referència a aquesta
institució la “Cartilla de Instrucción para los Camilleros de la Cruz Roja”, de la qual en
publicà tres edicions.  Retirat de l’exercici actiu, fixà el seu domicili primerament a la
localitat de Caldes de Montbui i ja a darrera hora, a Vic, on morí,  el 6 de febrer de 1930,
als 80 anys d’edat, com a conseqüència d’una  “pulmonia senil”.
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CAMPS i SURROCA, Manuel
CAMPS i CLEMENTE, Manuel

RESUM: Estudi extens sobre l’obra d’Humbert Torres i Barberà (1879-1955), en la seva
actuació com a alcalde de Lleida. Primera elecció el 5 de desembre de 1917. Fou el
primer alcalde d’elecció popular. Anàlisi de les actuacions en l’àmbit municipal i sanitari.
El tema de l’Autonomia de Catalunya. Altres regidors. El doctor Estadella. L’ús de la
llengua catalana. Les crisis en el govern municipal. Alguns trets de la personalitat del
doctor Torres.

Paraules clau: “Humbert Torres (1879-1955)”. Metges de l’ajuntament de Lleida” “Us del català a l’Ajuntament”.

“Doctor Estadella”.

RESUMEN: Estudio extenso sobre la obra de Humberto Torres Barberà (1879-1955), en
su actuación como alcalde de Lérida.  Primera elección el 5 de diciembre de 1917. Fué
el primer alcalde de elección popular. Análisis de las actuaciones en los ámbitos muni-
cipal y sanitario. El tema de la Autonomía de Catalunya. Otros ediles. Utilización de la
lengua catalana. Las crisis en el gobierno municipal. Algunos rasgos de la personalidad
de H. Torres.

Palabras clave: “Humbert Torres (1879-1955) “Médicos del ayuntamiento de Lérida””Utilización del catalán”
“Doctor Estadella”.

*

El 5 de desembre de 1917 era elegit alcalde el doctor Humbert Torres i Barberà per 15
vots a favor i 5 en blanc, en l’elecció que van fer els regidors complint la RO de 29 de
novembre d’aquell any, segons la qual els alcaldes no serien designats des de Madrid.

L’1 de gener de 1918 va ser reelegit i felicitat pels regidors a excepció de Francesc Costa,
que seria el seu principal adversari polític i que, com a monàrquic que era, simplement
acatà la forma que s’havia seguit per a l’elecció de l’alcaldia pel fet d’emanar de la
voluntat del Rei en desprendre’s d’una facultat que li concedia la Llei Municipal. Després
de ser votats els tinents d’alcalde, el doctor Pere Castro (del partit liberal autonomista)
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va protestar per la forma antidemocràtica amb què s’havia fet la distribució dels càrrecs,
argüint que tots s’havien repartit entre els components d’una part del consistori i s’havia
deixat a l’altra sense representació.

El doctor Estadella (de la minoria republicana radical) li va respondre que de ser veritat
això, les minories republicanes, en ser molt més nombroses que les altres, s’haurien
distribuït totes les tinences deixant l’altra part sense representació. Però no fou així, ja
que s’havia donat participació a un conservador, a un liberal i a un carlista. Castro li
replicà que haurien d’haver-se convidat totes les minories.

El doctor Torres els hi va fer observar que a l’anterior Ajuntament, malgrat trobar-se en
minoria els elements monàrquics, es van repartir totes les tinences; mentre que llavors,
malgrat la seva gran majoria, els republicans havien donat participació als elements de
les dretes més afins a la seva política.

El doctor Humbert Torres i Barberà (1879-1955), com hem vist, va ser el primer alcalde
d’elecció popular de la ciutat de Lleida, tasca que va finalitzar el 21 de novembre de
1920. Era fill del doctor Marià Torres, que s’havia distingit per la seva tasca durant
l’epidèmia de còlera de 1885, i pare del doctor Màrius Torres, metge que adquirí gran
fama com a poeta.

La tasca del doctor Torres com alcalde de Lleida va ser important, tant des del punt de
vista polític com del sanitari, de l’ensenyament i de la cultura.

En aquest treball ressaltarem l’activitat més política, tenint en compte, a més, que durant
el seu mandat altres metges de la ciutat van ser regidors de l’Ajuntament: els doctors
Epifani Bellí, Salustià Estadella Arnó, Pere Castro Vicen i Antoni Diana Díaz.

Quant a l’ensenyament, el doctor Torres conscient de l’intolerable estat dels edificis
escola de Lleida, que feia que es quedessin sense instrucció els 1000 nens que aleshores
no cabien a les escoles, impulsà l’edificació de l’Escola Jardí dels Camps Elisis.

Va promoure igualment diverses manifestacions culturals amb la finalitat també d’enriquir
el patrimoni de la ciutat. Així, cooperà en la commemoració de la declaració de monument
nacional de la Seu Vella, impulsà el monument a l’antic alcalde Manuel Fuster i Arnaldo
esculpit per Miquel Blay, contribuí en la confecció dels vestits dels gegants per part del
pintor Baldomero Gili Roig, commemorà el 25 aniversari de la instauració a Lleida dels
Jocs Florals per part de Frederic Renyé Viladot, col·laborà en la construcció d’una làpida
per a la casa natal del metge i poeta Lluís Roca Florejachs, destinà un lloc en els Camps
Elisis per a la construcció d’un monument al músic Enric Granados, etc.
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Des del punt de vista sanitari es va dur a terme la millora de la beneficència municipal
amb  la construcció de l’edifici Gota de Llet, Dispensari Municipal i Casa de Socors.

Tot just encetada l’alcaldia, el 14 de desembre de 1917, es va presentar el projecte de
l’edifici que ubicaria els esmentats serveis gratuïts. A més, s’hi acabaria habilitant un pis
superior destinat a Escola de Comerç.

La inauguració oficial de la institució benèfica, que comprendria els serveis de
Puericultura, Paidopatia, Gota de Llet, Tocoginecologia, Dispensari Municipal i Casa de
Socors, es va fer l’1 d’abril de 1919. Després, amb la finalitat de donar un caire científic
a la inauguració de la institució, ja que l’obra s’ho valia, es va invitar el professor de
Pediatria de Barcelona, Andrés Martínez Vargas, el qual residí a Lleida els dies de la
Festa Major, del 10 al 12 de maig.

Els metges que ocuparien les places de la institució van ser els doctors Artur Hellín,
Manuel Mercé, Robert Perenya, Attilio Sales, Francesc Cava i Josep Rabasa.  El III Congrés
de Metges de Llengua Catalana, celebrat a Tarragona els dies 27 a 29 de juny, concedí al
municipi de Lleida el diploma d’honor per la presentació de fotografies del Dispensari i
Gota de Llet municipals.El 3 de setembre de 1920 quedava finalment aprovada l’acta de
recepció de l’edifici.

L’altre aspecte sanitari durant el govern municipal del doctor Torres va ser el de les
epidèmies. L’estiu de 1918, la neteja del dipòsit d’aigua de la ciutat oferia moltes dificultats
a causa de les difícils circumstàncies sanitàries que es travessaven, doncs fins i tot la
Junta Provincial de Sanitat va opinar unànimement que s’esperés dur-la a terme per més
endavant.

En efecte, en el diari El País de 21 de setembre es parlava de la sessió de la Junta
Provincial de Sanitat que va ser convocada pel governador civil el dia anterior, amb la
finalitat que deliberés sobre la importància que podria adquirir l’epidèmia gripal que
regnava a la ciutat i a la província. Després d’una ampla discussió sobre l’assumpte, es
va convenir que si bé el nombre de malalts a la ciutat era alt, no per això es podia
qualificar de greu el seu estat sanitari, ja que l’epidèmia oferia caràcters marcadament
benignes, amb una mortalitat molt escassa.

A proposta de l’alcalde Torres es va acordar prendre alguns mesures destinades a mino-
rar el risc de ser atacats per l’epidèmia. A tal efecte es dictà un ban de l’alcaldia (Apèndix
documental). A començaments de maig de 1919 preocupava molt que en un breu espai
de temps havien estat mossegades unes quinze persones per gossos rodamons, motiu
pel qual el doctor Torres havia demanat amb insistència vacuna antiràbica i també el
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permís al governador civil per poder matar els gossos d’acord amb les aleshores vigents
prescripcions pecuàries.

El perill de la ràbia continuava, de manera que quatre mesos després, el 28 d’agost
s’aconsellà a l’alcaldia l’adopció de mesures per evitar la contaminació, obligant
rigorosament a que els gossos compresos en el perímetre declarat infecciós (en el cas
present tot el terme municipal de Lleida), fossin retinguts i lligats en el domicili del seu
amo, no permetent la circulació als no proveïts de morrió, xapa amb el nom i demés
dades. Aquestes disposicions que gairebé no s’adoptaven posaven l’autoritat municipal
en la ineludible obligació d’emprar les mesures legalment autoritzades per a l’extinció
de gossos la circulació dels quals era un perill per al veïnat.

El 25 de setembre,  el consistori s’assabentà de la citació judicial a l’acte de conciliació
fet a l’ajuntament pel veí Josep Suñé amb motiu d’haver-se matat un gos seu.

Finalment, poc temps abans del final de l‘alcaldia del doctor Torres, es va voler
responsabilitzar l’Ajuntament i molt particularment el seu alcalde de l’epidèmia de verola
que sofria la ciutat des del mes de juny. En la consulta que hem fet al Registre Civil hem
comprovat que des del 15 de juliol fins el 31 d’octubre hi hagué 48 defuncions ocasionades
per la malaltia. En la sessió del 29 d’octubre, la Presidència va rebutjar els càrrecs que
contínuament llençava el diari El País en aquest sentit.

L’AUTONOMIA REGIONAL DE CATALUNYA VISTA DES DE L’AJUNTAMENT

EL 17 de març de 1918 Sol proposà telegrafiar al Govern, com ho havien fet altres
ajuntaments de Catalunya, per demanar-li que entre els primers projectes de llei que es
presentessin a les Corts hi constés el d’una ampla amnistia per delictes polítics i socials,
la reforma de l’administració municipal sota una ampla base autonòmica, especialment
per a les poblacions importants, i el reconeixement de l’autonomia de Catalunya i de les
demés regions d’Espanya que ho sol·licitessin.

També va proposar que per coadjuvar en la mesura del possible a que en la futura Llei
Municipal quedessin satisfetes les aspiracions formulades en diferents ocasions per
Catalunya, es creés una comissió municipal que preparés els elements d’informació que
es jutgessin convenients i que practiqués totes les gestions amb el Govern i amb els
representants en Corts.

A criteri de Ferrer, la qüestió de l’autonomia en general era d’una actualitat extraordinària
a tot el món, com ho havien demostrat els successos de Polònia, Rússia i altre nacions,
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i estava latent en totes les regions espanyoles, motiu pel qual jutjà molt oportuna la
proposició del senyor Sol. Excepte Costa que opinava que l’ajuntament havia d’estar al
marge de la política, tant els doctors Castro i Estadella com Palacín van estar especialment
d’acord amb els esmentats criteris.

El doctor Torres manifestà que ho transmetria al Govern amb vertadera satisfacció per
considerar-ho molt pertinent i molt d’incumbència de les corporacions municipals, atès
que es tractava de la seva reorganització i mode de funcionar i de resoldre els múltiples
problemes que tant significaven per a la vida pròspera dels municipis.

El 23 d’abril es va col·locar una làpida en el nou carrer Enric Prat de la Riba (aleshores
passeig de circumvolució) que va oferir la Lliga Regionalista de Lleida.

Va ser el 6 de juny quan l’Ajuntament va decidir prendre part en el plebiscit de la voluntat
municipal de Catalunya, iniciat per la Mancomunitat, i declarar: a) que Catalunya,
aleshores més que mai, necessitava l’autonomia per desenvolupar íntegrament totes
les seves energies, i obtenir el lloc que li corresponia, complint la seva missió en el
ressorgiment d’Espanya; b) que els ajuntaments no podien viure en la situació d’aleshores
i es necessitava canviar la llei a base d’autonomia i d’organització sistemàtica que
s’adaptés a les diverses maneres de ser dels municipis; c) que es necessitava crear
vertaderes hisendes locals i que tots els interessats en l’autonomia contribuïssin en
proporció justa a la seva capacitat econòmica, visquessin o no en el poble.

El 7 de novembre diversos regidors van presentar una moció en el sentit de: a) felicitar el
president dels Estats Units, Wilson, per les gestions fetes a favor de la pau; b) dirigir-se
als poders públics expressant-los-hi el desig que Espanya integrés la Societat de Nacions;
c) que l’afany de la corporació era que es reconegués l’existència de tots els pobles que,
com Catalunya, tenien fisonomia pròpia, llengua nacional i qualitats característiques
repetidament manifestades i reconegudes.

El 7 de gener de 1919, una circular de la Mancomunitat de Catalunya, invitava  l’Ajuntament
a ratificar-se en l’acord municipal de petició d’autonomia. Aleshores, la majoria de
regidors van proposar la següent moció: a) l’adhesió de l’Ajuntament a les bases
d’autonomia presentades al Govern pel Consell Permanent de la Mancomunitat; b)
l’assistència, a invitació del mateix Consell, a la reunió general de municipis de Catalunya
per deliberar sobre el concurs que havien de prestar els municipis catalans per a
l’efectivitat dels acords que prengués l’Assemblea de la Mancomunitat per assegurar la
més immediata implantació de l’Autonomia; c) la delegació a Humbert Torres, com a
alcalde, perquè en representació de l’Ajuntament assistís a l’esmentada reunió amb
plenes facultats per intervenir en llurs deliberacions i acords.
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El doctor Estadella, malgrat el seu entusiasme per Catalunya, va dubtar si havia de firmar
o no la moció, ja que no coneixia el text de l’Estatut i per tant no sabia a que es
comprometia el municipi de Lleida. Va demanar que la Presidència sol·licités a la
Mancomunitat exemplars de l’Estatut amb la finalitat de ser conegut pels regidors. Va
recomanar al doctor Torres que en representar a Barcelona l’Ajuntament de Lleida no
oblidés que estava obligat, més que ningú, a vetllar pels interessos de la ciutat.

Pinell, va dir que no hauria tingut inconvenient en subscriure la moció si s’hagués tractat
exclusivament de recobrar l’autonomia dels municipis, però que en tractar-se de
l’autonomia regional no podia fer-ho pel fet de desconèixer l’abast que es volia donar a
aquella reforma. Per això, sense votar en contra, va dir que salvaria el seu vot. Després va
insistir en què els únics temors que abrigava eren el desconèixer l’abast dels estatuts
que s’estaven confeccionant. El doctor Castro es va adherir a les manifestacions de
Pinell.

Frederic Godàs va manifestar que era tan unànime a Catalunya l’opinió a favor de
l’autonomia regional, que ell s’adheria a la moció, sense perjudici que la presidència
reunís els regidors per llegir-los-hi i assabentar-se dels estatuts. Piñol es va adherir a la
moció sense reserves.

Costa va dir que ningú el guanyaria a ser partidari de l’autonomia i de la descentralització
municipal, però que com que abans que tot era espanyol, aferrissat defensor de la
pàtria, monàrquic i dinàstic convençut, lamentava de veritat el que estava passant
aleshores a Catalunya. Anticipà que no votaria la moció perquè, malgrat la total confiança
que li mereixia l’alcalde Torres, no era partidari que se li concedissin en aquest assumpte
tan espinós i delicat amples facultats, amb més motiu encara pel fet que el Govern
s’estava preocupant d’aquest problema i elaboraria un projecte d’autonomia. Per això
qualificava de vertadera rebel·lia l’actitud dels representants de Barcelona. Va afegir
que la província de Lleida solament obtindria disgustos de l’autonomia regional i que
seria absorbida per la de Barcelona, la qual li prendria els pocs elements de vida amb els
quals disposava aleshores. Per demostrar-ho va citar el que havia succeït amb els
ferrocarrils, ja que el de Noguera Pallaresa va ser sacrificat pel d’Aix-Ripoll. Va dir que el
més assenyat seria esperar a que es discutís el projecte a les Corts que aleshores estava
elaborant el Govern. Finalment, va declarar solemnement que era enemic de separar un
sol pam de terra de la pàtria i que era partidari convençut que havia d’acatar-se el que
acordessin les Corts.

El doctor Torres va recordar que feia sis o set mesos tots els ajuntaments de Catalunya,
salvat contades excepcions, van manifestar el seu desig que la regió es governés per si
mateixa. Aquesta va ser la base perquè es fes una nova i més vigorosa petició de
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l’autonomia; i com que en aquest moviment d’opinió van contribuir tots els partits polítics,
considerava convenient que en la ratificació d’aquell acord hi hagués perfecta unanimitat.
Va afegir que si ell portava a l’Assemblea d’ajuntaments la representació del de Lleida
prometia, com era el seu deure, tenir molt en compte els interessos morals i materials de
la població i defensar-los amb afany.

Costa va advertir que si era oportuna la petició d’autonomia el mes de juny passat, havia
deixat de ser-ho aleshores en que el Govern estudiava ja la forma de concedir-la.
Finalment, va quedar aprovada la moció llegida amb l’esmena de la Presidència, el vot en
contra de Costa i salvant el seu Pinell i els doctors Castro i Diana.

El 23 de gener es va subscriure una moció per diversos regidors amb què es proposava
col·locar una bandera catalana en la façana de l’Ajuntament els dies 24 i 26 de gener, en
commemoració de la celebració aquells dies de les Assemblees de la Mancomunitat i
Ajuntaments de Catalunya.

Costa no va considerar oportuna aquella proposició, atès el caràcter administratiu de la
corporació municipal i perquè amb aquella es farien solidaris de tot el que es fes a
Barcelona.

La Presidència va exposar que la proposició obeïa a la consideració que aquells dies
havien de considerar-se solemnes i de viva transcendència per a Catalunya i per a
Espanya, pel fet de constituir un moment culminant de la nostra història, sense que això
signifiqués prejutjar el que sobre el particular fos acordat.

Costa va replicar que no es tractava de cap festa per enorgullir-nos d’aquesta manera i
que Déu volgués que no fossin els actuals moments de greus perjudicis per a Lleida i la
seva província. Pinell va acceptar la proposició i va quedar aprovada amb el vot en contra
de Costa.

El 30 de gener Sol manifestà que era un deure de la corporació consignar en acta la
satisfacció que li va produir la brillant representació de l’alcalde Torres en l’Assemblea
d’Ajuntaments de Catalunya, celebrada recentment, parlant en nom de tots els municipis
catalans a requeriment dels seus representants.

El doctor Estadella, en nom de la minoria radical, va dir que s’havia de felicitar l’alcalde
Torres per l’honorable distinció de què fou objecte i que li donava l’enhorabona; i afegia
que, ja llegit el contingut de l’Estatut aprovat per la representació popular de Catalunya,
era l’ocasió d’aplaudir l’obra feta i de ratificar l’incondicional recolzament i cooperació
de l’Ajuntament.
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Costa no se sumà a aquestes felicitacions per les raons exposades en les sessions
anteriors. Condal, Ferrer, Godàs i el doctor Bellí, s’adheriren sense reserves i amb entu-
siasme  a la proposició de Sol.

El doctor Torres va agrair els elogis i va manifestar que els acceptava fent abstracció en
absolut de la seva persona i per la distinció que significava per a la ciutat el fet que fos
l’alcalde de Lleida l’encarregat d’aixecar la seva veu en l’Assemblea en nom dels municipis
de les quatre províncies catalanes. Manifestà que a l’Assemblea hi van concórrer el 98%
dels ajuntaments de Catalunya per afirmar l’amor a la seva terra; demostrant-se que es
tractava, no d’un plet de separació, sinó d’unió i ressorgiment per a les demés regions.
Finalment, va dir que els ajuntaments havien de complir amb el seu deure, fos aquest el
que fos, confiant que els de fora sabessin i volguessin fer-se càrrec de la situació en bé
de tots.

Va quedar aprovada la proposició de Sol, clamant després Ferrer un viva Espanya! i un
altre a Catalunya.

El 6 de febrer, amb el vot contrari de Costa (el qual va reiterar el seu acatament a alló
resolguessin les Corts), es va aprovar una moció dels regidors Sol, doctor Estadella, Roig
i Piñol, amb la finalitat que un cop aprovada fos remesa al president del Consell de
Ministres. La proposició deia que la corporació, assabentada del vot particular del diputat
Sala al projecte d’Autonomia presentat pel Govern al Parlament, protestava que es
volgués ajornar per mil·lèsima vegada la solució del problema amb l’excusa de fer nous
i innecessaris plebiscits dels municipis de Catalunya. La corporació ja va fer constar
reiteradament la seva adhesió a l’Estatut presentat per la Mancomunitat i ja va declarar
que l’autonomia regional no es podia ajornar i constituïa la base sòlida de l’autonomia
municipal, sobretot perquè el 99% dels ajuntaments catalans havien expressat de forma
inequívoca i repetida en els últims i recentíssims plebiscits, la seva irreversible voluntat
d’aconseguir l’autonomia integral de Catalunya.

El 13 de febrer es va llegir un ofici del Directori Catòlic Agrari de Zamora amb el qual
felicitava Catalunya pel moviment regionalista que havia sabut despertar arreu d’Espanya.
Piñol es va congratular pel fet que això demostrava que s’anaven estenent per Espanya
les idees regionalistes i va dir que, en contestar l’ofici, s’havia de fer constar que els
catalans no posaven cap limitació a aquestes idees, pel fet d’entendre que s’havia
d’anteposar a tot l’interès de país.

Ferrer es va adherir a les paraules de Piñol pel fer de ser altament consolador que, entre
les veus que es van aixecar en contra de les aspiracions de Catalunya, sorgissin alguns
nuclis recolzant el moviment sortit de la nostra terra.
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El doctor Bellí no es va adherir a la proposició de Piñol i es va mostrar partidari que es
comuniqués a Zamora l’adhesió pura i simple. Piñol li va respondre que s’havia limitat a dir
que per damunt de tot, monarquia o república, els catalans posaven l’interès del país.

Costa lamentà que es tornés a discutir l’assumpte i el doctor Estadella, conforme amb la
manifestació de Piñol, proposà contestar “enterado” a l’ofici de Zamora, amb la finalitat
d’evitar precisament una discussió estèril. Ferrer va opinar que era suficient agrair
l’adhesió de l’esmentat Directori zamorà. El doctor Torres es va felicitar que anessin
sorgint en la resta d’Espanya entitats que anessin acceptant les idees autonòmiques.

Aquell mateix mes de febrer de 1919 va esclatar a Barcelona la vaga de la “Canadiense”, la
qual, juntament amb la resistència política que havia provocat la presentació de l’Estatut, va
acabar molt aviat amb les aspiracions autonòmiques. Recordarem que el projecte d’Estatut
havia estat lliurat al president del Consell de Ministres, Garcia Prieto, el 29 de novembre de
1918. Però aviat es va veure que el Govern solament estava disposat a concedir una
descentralització administrativa, però mai una autonomia política, com així va ser.

Però malgrat el fracàs les aspiracions de l’Ajuntament presidit pel doctor Torres
continuaven vives, com ho demostra el fet que el 10 de setembre de 1920, es va acordar
adherir-se a l’homenatge que el poble català faria el dia següent a Barcelona als màrtirs
de les seves llibertats. Es va telegrafiar al president de la comissió executiva de l’acte
perquè representés a la corporació i diposités, en el seu nom, un ram de llorer amb una
cinta catalana en el monument del conseller en cap Rafel de Casanova. A Lleida, es va
hissar la bandera catalana a l’Ajuntament durant tot el dia 11. En la sessió del 29
d’octubre, 23 dies abans del trist final de l’alcaldia del doctor Torres, es va fer constar el
sentiment de la corporació per la mort de l’alcalde de Cork, població d’Irlanda màrtir dels
seus ideals nacionalistes.

ÚS DE LA LLENGUA CATALANA

Encara que durant l’etapa del doctor Torres es va intentar utilitzar el català en els afers
de l’ajuntament, no es va aconseguir.

El 22 d’agost de 1918 es va acordar passar a informe de la comissió de foment un escrit
de l’Associació “Nostra Parla” amb què s’incitava a que s’estengués l’ús del català a la
major part dels actes de la corporació municipal.

El 19 de setembre la comissió de governació proposà usar amb caràcter oficial la llengua
catalana en tots aquells casos en què les lleis no disposessin de forma concreta l’ús del
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castellà o en què la corporació no hagués de dirigir-se a les autoritats civils o militars
superiors o a organismes delegats de l’administració central. Caldria redactar en català
i en un llibre apart els acords de les sessions, els bans de l’alcaldia, els rebuts d’arbitris,
les comunicacions de multes, els rètols indicadors dels carrers, places i oficines, el
segell de la corporació i altres manifestacions de la vida municipal en què no es disposés
altra cosa per les lleis generals de l’Estat.

Es va aprovar el dictamen amb el vot en contra de Costa, argüint que no hi estava d’acord
perquè entenia que abans de tot eren espanyols i tots els documents s’havien de redac-
tar amb la llegua oficial.

L’1 d’octubre de 1920, l’Ajuntament s’adherí al propòsit de l’entitat ”nostra parla” de
regalar una biblioteca catalana a la ciutat de Perpinyà, i va oferir per a aquella alguns
llibres d’autors lleidatans elegits per l’alcaldia.

El 22 d’octubre, el doctor Torres va anunciar que per a la pròxima festivitat de Santa
Cecília, i seguint el costum dels últims anys, l’alcaldia havia fet gestions per a la designació
de l’orador que havia d’ocupar la sagrada càtedra, havent aconseguit que acceptés
l’encàrrec el canonge de Barcelona Dr. Carles Cardó.

Pinell va manifestar que en l’última reunió de la comissió de governació ja va expressar
el seu criteri que l’elecció havia de recaure en un fill de Lleida; i manifestà el seu temor
que, atesos els antecedents del Dr. Cardó, succeís quelcom desagradable amb l’element
militar que assistiria a la festa.

El doctor Torres li contestà que ignorava si faria o no el sermó en català, i que s’havia
dirigit a ell pel fet de ser una figura rellevant dins el clergat català; a més, ateses les
excel·lents qualitats de cultura dels militars que composaven la guarnició de Lleida,
tenia la seguretat que no ocorreria res pel fet d’usar en una festa d’aquesta índole la
llengua de la nostra terra; i va afegir, finalment, que constituiria una covardia renunciar
a l’idioma propi, motiu pel qual, si se li consultés, no tindria cap inconvenient en aconsellar
que parlés en català.

Va replicar Pinell que en la comissió va fer l’observació que potser algú es molestaria si
no s’usava la llengua oficial, però sense ser el seu ànim molestar a ningú. Va quedar
aprovada la designació feta per l’alcaldia. Set dies després, es va acordar adquirir 25
exemplars de l’obra “Don Gregorio de Brito Gobernador que fué de las Armas de Lérida
en los años 1646-1648”, publicada pel bibliotecari Manuel Giménez Catalán, amant de
les coses de Lleida on hi va viure molts anys.
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LA PRIMERA CRISI DEL GOVERN MUNICIPAL

El 13 de març de 1919, el primer tinent d’alcalde, doctor Estadella, manifestà que per
unanimitat del seu partit s’havia separat de Concentració Popular, a causa de les
desconsideracions que havia sofert per part de la majoria de l’Ajuntament, molt
especialment durant la confecció del pressupost municipal. Per això veia com a única
sortida la devolució dels poders al poble que els va elegir regidors.

Quant a la renúncia del càrrec de regidor, el doctor Torres opinava diferent, perquè segons
ell la majoria de l’Ajuntament no solament no havia fracassat en la gestió municipal, sinó
que l’estava desenvolupant amb unànime aplaudiment del veïnat. Al que s’havia de renun-
ciar, afegí, pel fet de ser deguts a Concentració Popular, era als càrrecs dins de l’Ajuntament,
motiu pel qual ell dimitia des d’aquell mateix moment al càrrec d’alcalde.

El doctor Epifani Bellí (de la minoria del partit republicà) va afirmar que els radicals, des
del primer dia, atesa la seva conducta, es van inclinar a sortir de Concentració perquè la
realitat era que la seva divergència era deguda a la no convivència de les dues branques
del republicanisme en el seu mateix grup. Afegí que no se’ls havia foragitat, sinó que
voluntàriament havien volgut marxar; i també que conforme amb el criteri del doctor
Torres, posava la seva tinença (cinquè tinent d’alcalde) a disposició de l’ajuntament, el
mateix que les dels regidors Ferrer (segon tinent d’alcalde) i Sol (quart tinent d’alcalde)
per trobar-se absents. Mulet també va dimitir de la seva tinença (tercer tinent d’alcalde).

El doctor Estadella va replicar que en bons principis de dret, o bé s’havia de desposseir
de tota la investidura de regidor o bé calia deixar les coses tal com estaven, constituint el
contrari un grosser parany per excloure els radicals dels càrrecs i repartir-se’ls després
còmodament. Per això anuncià que no dimitiria de la seva tinença.

També va recordar al doctor Bellí que en la reunió de Concentració Popular havia confessat
que també se sentia ferit en la seva dignitat pel fet de no ser consultat en molts
assumptes; i va reconèixer que la principal responsabilitat del que havia ocorregut
incumbia a la majoria nacionalista, que va trobar la calor necessària en els tres
representants dels partits conservador, liberal i carlista.

El doctor Torres li va contestar que no compartia aquests punts de vista i que Concentració
Popular devia més que mai continuar la seva obra beneficiosa per a la ciutat. També
protestà que Estadella considerés una maniobra política el fet de renunciar als càrrecs,
considerant que la vertadera maniobra estava en renunciar a la investidura de regidor i
en la insinuació feta amb l’intent de disgregar els elements que encara continuaven dins
de Concentració Popular.
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Palacín (de la minoria del partit republicà), seguint l’exemple dels seus companys, va
dimitir del seu càrrec de síndic. El doctor Pere Castro va dir que des que s’havia constituït
l’Ajuntament no s’havia fet altra cosa que política i comèdia.

Després d’intervenir el doctor Estadella i el regidor Ibars, el doctor Torres manifestà que
un cop definida la respectiva situació de cada agrupació política, de les que l’opinió
pública en formaria el seu concepte, procedia aleshores solament tenir en compte que
els uns i els altres es trobaven a l’ajuntament per defendre els interessos de la ciutat.

En la sessió del 20 de març es va continuar la discussió política i el doctor Torres persistí
en la decisió de deixar el càrrec, motiu pel qual va abandonar la cadira presidencial i va
deixar en total llibertat els regidors perquè tractessin sobre el particular. Va ocupar la
presidència el doctor Estadella i, després de les discussions pertinents, es va arribar a la
votació de la dimissió de l’alcalde, la qual va ser rebutjada per 10 vots en contra dels
regidors Sol, doctor Bellí, Palacín, Roig, Moret, Godàs, Pinyol, Claramunt, Masarico i la
Presidència, contra 3 vots que la van acceptar dels doctors Diana i Castro, i de Costa.

També van se rebutjades per votació les dimissions dels tinents d’alcalde Mulet, Sol i Bellí.

UN ANY DESPRÉS DE L’ESMENTADA CRISI

Amb l’esmentada crisi s’incrementà molt l’oposició al doctor Torres dins del propi
Ajuntament. Malgrat tot, l’1 d’abril de 1920, en la votació que es va fer per al bienni que
començava aquell mateix dia, va tornar a ser elegit alcalde per 15 vots a favor i 9 paperetes
en blanc. Aquell bienni, malauradament, com veurem després no es va poder complir, ja
que aquest segon triomf del doctor Torres, en realitat seria el començament d’un amarg
final que no tardaria en arribar.

Com alcalde reelegit, va agrair la ratificació de la confiança de què havia estat objecte
per part de la majoria consistorial i va prometre no variar la seva línia de conducta
seguida fins llavors en la salvaguarda dels drets que s’havien de respectar a les minories.

El doctor Castro, de la minoria liberal autonomista, li va respondre que, en efecte, el
retraïment d’aquesta fracció en la designació de l’alcalde no significava desatenció a la
persona del doctor Torres; i que no el felicitava perquè sabia massa de les espines amb
que el càrrec anava adornat.

El doctor Estadella va declarar que l’abstenció del seu grup s’havia de prendre com una
protesta per la desatenció que s’havia tingut amb les minories en prescindir-se d’elles
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en la confecció del cartipàs municipal, malgrat que aquestes minories eren les que en
realitat representaven aleshores la voluntat del major nombre des electors, segons es va
poder comprovar en les últimes eleccions municipals en sumar-se 200 vots més que els
elements que integraven Concentració Popular.

Costa va negar que Torres hagués guardat en la seva acabada alcaldia cap consideració
a les minories, sinó tot el contrari, arribant fins i tot amb la seva parcial actitud a que
haguessin tingut d’absentar-se del consistori alguns regidors. Va afegir que en una
sessió pròxima explicaria als regidors entrants la conducta seguida per Torres en l’anterior
Ajuntament; i acabà, amb to ofensiu, que no creia amb la reelecció del doctor Torres,
ateses les seves condicions auditives que dificultaven la presidència de les sessions.

Palacín, en nom de la majoria, va manifestar que la reelecció del doctor Torres va signi-
ficar per a l’esmentada majoria la seva completa identificació amb la brillant administració
de l’alcalde. Li va sorprendre que a Estadella li semblés malament aquesta vegada
l’acaparament de càrrecs, quan feia dos anys ho va acceptar quan formava part de
Concentració Popular; i va afirmar que si es monopolitzaven els càrrecs es devia a l’actitud
d’hostilitat i d’obstrucció de les minories, oposades sempre a les iniciatives de la majoria,
així com a la necessitat de gaudir-se de tots els instruments de govern tota vegada que
assumia ella sola la responsabilitat de l’obra administrativa de la ciutat.

El doctor Estadella va rectificar i va manifestar que feia dos anys va acceptar aquella actitud
perquè el poble de Lleida s’havia manifestat a favor de Concentració Popular, cosa que no
succeïa aleshores, perquè en les últimes eleccions li havia retirat la seva confiança.

Costa va dir que faria una constant oposició a l’obra de la majoria i va anunciar que
resultarien sense importància els disgustos que va tenir el doctor Torres comparats amb
els que l’esperaven en el futur. Efectivament, com veurem després, aquest avís de mal
auguri tardaria pocs mesos en ser realitat. Possiblement, Costa, monàrquic de capa i
espasa, alguna cosa devia saber.

Malgrat els càlculs del doctor Estadella, Palacín seguia creient que el poble aplaudia
l’obra duta a terme per Concentració Popular. Va dir que la realitat era que l’Ajuntament
es constituïa amb una majoria de Concentració Popular bastant nombrosa i amb la
responsabilitat dels assumptes municipals que no podia eludir.

El doctor Estadella va insistir en que les últimes eleccions municipals van ser contraries a la
majoria, malgrat haver acceptat aquesta l’alcaldia, la presidència de la Diputació i la Comissió
Provincial; i va anunciar que la Minoria Radical no variaria la seva conducta i seguiria la seva
oposició serena, seria i, fins i tot col·laboradora, com ho havia fet fins aleshores.
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EL DOLORÓS FINAL DE L’ALCALDE TORRES

A l’octubre de 1920 ja es percebia en el si del consistori la por a l’imminent canvi de
criteri en la designació d’alcaldes. Per això en la sessió del dia 15, amb el vot en contra
del doctor Castro, de Costa i de Pinell, es va acordar traslladar al Ministeri de la Governació
l’oposició de l’Ajuntament, i als principals ajuntaments de Catalunya que acudissin en
defensa de la seva dignitat i autonomia.

El 21 de novembre es va reunir el consistori en sessió extraordinària, sota la presidència
del Governador Civil, senyor Sabas Alfaro, amb l’objecte de comunicar la RO del dia 18
amb què es nomenava alcalde de Lleida el regidor Francesc Costa Terré, principal opo-
sitor durant el mandat del doctor Humbert Torres.

Llegit també l’article 49 de la Llei Municipal, que feia referència al cas, Palacín va demanar
la paraula, advertint-li la Presidència que per tractar-se de sessió extraordinària la
corporació no podia ocupar-se més que de l’objecte de la convocatòria, motiu pel qual li
va pregar que concretés el que havia de dir. Palacín va contestar que vist el contingut de
la RO de nomenament i estudiat convenientment l’assumpte, resultava que el Govern
havia comès una extralimitació legal.

En aquell moment es va promoure un gran avalot en el públic que va obligar al doctor
Torres, amb la vènia del Governador, a demanar als assistents que guardessin l’ordre, ja
que no es guanyava res avalotant.

Acte seguit el Governador va invitar a Costa a pujar a la mesa presidencial per prendre
possessió del càrrec, moment en que Palacín va dir que no havia acabat de parlar. El
Governador va respondre que procedia donar possessió a Costa.

Palacín va considerar que el no consentir que continués amb l’ús de la paraula, constituïa
un atropellament del qual devia protestar i, per això, es retirava dels demés regidors de
la majoria i de l’alcalde Torres.

Apaivagat l’escàndol, el Governador va dir que en compliment de la RO llegida conferia i
donava possessió del càrrec d’alcalde president de l‘ajuntament a Costa, oferint-se a
aquell per al que fos convenient en l’administració pública i declarant que el seu
recolzament seria molt més gran quantes més dificultats trobes en la seva gestió.

El nou alcalde va pronunciar paraules d’agraïment per al Govern que l’havia distingit per a tant
important càrrec i va oferir tots els seus esforços a encaminar l’administració municipal.
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Pinell, després de manifestar que començava a parlar en castellà per consideració i
afecte al Governador, felicità el nou alcalde, esperant que seria coronat per una excel·lent
gestió administrativa, atesos els coneixements que li eren propis en matèria municipal.

El doctor Estadella, al contrari, va dir que creia que era un deure expressar-se en la
llengua dels seus electors, i va manifestar que lamentava el nomenament d’alcalde de
RO, ateses les idees que sobre el particular constituïen la base del seu credo polític;
però que si havia de ser sincer, havia d’exterioritzar la seva satisfacció en el cas present
perquè tal nomenament significava, per fi, la desaparició d’aquella casa del despotisme
que en ella venia exercint una majoria que, en el seu furor de tirania, va arribar a aprovar
uns pressupostos municipals, els que regien aleshores, sense permetre ni tant sols la
seva discussió a les minories. Pel demés va dir que la minoria radical no modificava la
seva actitud fiscalitzadora i col·laboraria en el bé dels interessos de Lleida. El doctor
Castro va oferir la seva col·laboració a l’alcalde en nom de la minoria liberal.

Costa va agrair les paraules d’afecte que se li van dirigir i va prometre que mentre ocupés
la presidència no imperarien més els actes de despotisme.

En la sessió del 26 de novembre de 1920, la primera de l’alcaldia Costa, en acabar-se la
lectura de l’acta de la sessió anterior, Palacín va demanar la paraula. L’alcalde el va
advertir que no li concediria si era per tractar del que havia succeït en aquella sessió, un
cop retirada la majoria de la sala.

Amb aquest motiu es va entaular un viu diàleg entre els dos. Palacín li va dir que la
insistència de la Presidència en fer tal advertiment, quan ell encara no havia començat
a exterioritzar el seu pensament, semblava propi d’un bruixot. Costa va protestar d’aquesta
paraula, que va considerar impròpia i denigrant.

Però Palacín va contestar que el seu únic objecte era demanar que constés el nom dels
regidors que es van absentar de la sessió anterior i que eren el doctor Torres, ell mateix,
Sol, el doctor Bellí, Ferrer, Daniel, Roig, el doctor Blavia, Serecigni, Gomar, Masarico,
Guivernau, Abadías, Roselló i Zamorano. Ho demanava amb la finalitat de demostrar que
no va quedar en el saló suficient nombre de regidors per continuar la sessió. Amb aquesta
esmena, va quedar aprovada l’acta de la presa de possessió de l’alcalde Costa.

ALGUNS TRETS DE LA PERSONALITAT DEL DOCTOR TORRES

Alguns raonaments del doctor Torres ens permeten albirar alguns trets de la seva mane-
ra de ser, cosa que en realitat ens ajuda a endinsar-nos en la seva personalitat. Idees
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clares, pensament ordenat, autoritat i ironia, han estat quatre de les característiques
més constants de la personalitat del doctor Humbert Torres com alcalde de Lleida.

El doctor Torres tenia les idees molt clares i un pensament molt ordenat. Quan el 18 de gener
de 1918 el regidor Ibars va presentar un escrit de dimissió al·legant certes discrepàncies de
caràcter polític amb els seus companys de minoria i la necessitat de restablir-se de la seva
salut afectada, que justificà amb un certificat mèdic, alguns regidors no ho acceptaren, entre
ells els doctors Estadella i Castro. Mentre que els doctors Torres i Bellí, entre altres regidors,
ho veien bé. En aquest sentit, el doctor Torres va manifestar que, mirant la qüestió sota el seu
aspecte polític, s’havia d’accedir al que sol·licitava Ibars, ja que devia el seu nomenament a
un partit polític i se n’havia separat aleshores reconeixent la seva incompatibilitat amb aquell.

Quant a l’aspecte legal, va afegir, la corporació devia atendre’s al certificat facultatiu
amb  què s’acreditava la malaltia.

Al doctor Torres no li faltava autoritat, com ho demostrà, entre altres ocasions, en la
sessió del 31 d’octubre de 1918, en la qual el doctor Castro volia canviar l’ordre del dia.
En el primer punt s’havien de discutir les condicions per a l’arrendament del servei
funerari i el doctor Castro va demanar que abans es despatxessin els altres assumptes
ordinaris amb la finalitat que no es demorés la seva aprovació. El doctor Torres li va
contestar que, a part de ser això potestatiu de la Presidència, el Reglament interior
determinava quins assumptes eren els que havien de tenir preferència als efectes de la
seva discussió i entre ells constava el que es trobava sobre la taula.

El doctor Torres responia moltes vegades amb to irònic. Com ja ho hem apuntat en altres
ocasions, les discussions amb el regidor Costa eren constants, incitades sempre per
aquest amb el seu afany de protagonisme i el seu ideari monàrquic. Quan es discutia
sobre la portada d’aigües a la ciutat, en la sessió del 20 de juny de 1918, el doctor Torres
li va dir que sempre actuava impulsat per la seva monomania de sistemàtica oposició.
També se suscità una acalorada discussió en la sessió de l’1 d’octubre de 1920, a poc
dies de ser foragitat el doctor Torres del seu càrrec d’alcalde per Reial Ordre. Costa va dir
que el dia que es va acordar anar al plebiscit per resoldre el cas del mercat del Pla, va ser
l’únic regidor que va votar en contra per no trobar seriós tal procediment. La Presidència
va contestar que no sabia si era còmica o trista l’actitud de Costa, que de quan en quan
trencava la monotonia de la vida municipal amb la seva mania d’interpretar les lleis a la
seva exclusiva conveniència.

La qüestió del plebiscit, continuà la Presidència, va ser discutida i votada; i l’acord
municipal d’anar al plebiscit, va ser aplaudit pel veïnat i per les moltes felicitacions que
va rebre l’alcaldia.
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El doctor Estadella va estar d’acord amb la Presidència, però va protestar de la forma
amb que es va expressar aquesta contra Costa per entendre que, independentment del
pensament dels regidors, se’ls devia guardar la consideració i el respecte deguts. Costa
va replicar que ja havia fet notar altres vegades que el doctor Torres es distingia per les
seves bones paraules i els seus mals fets; que no havia de ser aquest senyor qui havia de
jutjar-lo, sinó l’opinió pública; i que constessin en acta les frases contra ell dirigides per
la Presidència.

El doctor Torres va manifestar que sempre s’havia distingit per guardar la consideració
deguda als regidors i mai va baixar a contestar les ironies que se li van adreçar; i que
repassava tot el que havia dit respecte al senyor Costa sense que encertés a trobar cap
ofensa ni molèstia per al dit senyor i si solament simples ironies; malgrat això si aquest
senyor trobava en el que havia dit alguna molèstia, no tenia cap inconvenient en retirar
les paraules que considerés ofensives, ja que res més apartat del seu ànim era ocasio-
nar molèsties als senyors regidors.

El doctor Estadella es va mostrar satisfet amb les explicacions del doctor Torres i aquest
li a agrair la seva defensa desitjant que constés bé en acta la seva opinió i els seus
arguments.

APÈNDIX DOCUMENTAL

“Don Humbert Torres Barberà, Alcalde Constitucional de Lleida.

Als habitants d’aquesta ciutat fa a saber:

Que donada la lleugera anormalitat sanitària creada per l’actual epidèmia de grippe,
creu necessari disposar lo següent:

Primer. Els establiments de venda de carns, peix, gallina, tocino, llet, pa i tota classe de
comestibles no poden tindre queixes matèries més que cobertes amb glassa o drap, en
forma que quedin totalment impossibilitades de contaminació per l’aire o per les mosques.

Segon. Els queda prohibit, aixís mateix, als expenedors de comestibles: entregar-los al
comprador embolicats en paper de diari, havent-ho de fer precisament en classe espe-
cial de envoltoris.

Tercer. En el terme de 24 hores, a partir de la publicació d’aquest ban, queda prohibida
la venda de llet de cabra, munyida directament en el carrer, aixís com l’estacionament
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dels remats en la via pública. Els remats seran conduïts als estables, després de l’hora
de la pastura, i previ un senzill rentat amb aigua de les mamelles i de les mans que haigin
de extreure la llet, la dipositaran en recipients nets i vendran aqueix article en taules
apropiades, en la via pública, com se fa actualment per la llet de vaca. L’Alcaldia els
facilitarà en el acte el permís necessari per a la instal·lació de dites taules.

Quart. Els propietaris de hotels, posades i cases similars, comunicaran tot seguit a
l’Alcaldia qualsevulga indisposició o malaltia que sufreixin els viatgers.

Quint. Se prevé als veïns que tinguin quadres per a animals, situades en el interior de la
ciutat, la obligació de treure els fems a diari i practicar un baldeig de sol amb una solució
de un kilo de sulfat de ferro en 20 litres d’aigua.

Sext. Aquesta mateixa dissolució antisèptica deu utilitzar-se també en el domicili parti-
cular dels vehins, tirant-ne a diari una regular quantitat en waters i urinaris.

Setè. Se penaran severament les transgressions de les Ordenances municipals en lo
que’s refereix a tirar bassures, desperdicis de comestibles o sacudir robes o alfombres
en la via pública, aixís com les sofisticacions o adulteracions de llets, vins i demés
articles destinats al consum.

Espera l’Alcaldia que el vehinat col·laborarà al general cumpliment d’aquestes
disposicions, encaminades al millorament sanitari de nostra ciutat, doncs si bé no hi ha
el més petit motiu que pugui justificar la més lleugera alarma, cal ser, en aquestes
matèries, extremadament previsor.

Aixís ho espera de tots l’Alcalde, Humbert Torres.

Lleida 21 de setembre de 1918”.

ARXIU CONSULTAT

AML (Arxiu Municipal de Lleida), Llibres d’actes, 1917-1920.
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CORBELLA I CORBELLA, Jacint

RESUM: Nota extensa sobre les arrels mèdiques i culturals en la família de Pere Farreras
i Valentí (1916-1968). El pare Pere Farreras i Sampere i la seva obra com a metge i
veterinari. La traducció del Domarus. L’avi Ignasi Valentí i Vivó, catedràtic de Medicina
Legal. Un oncle: Santiago Valentí i Camp, antropòleg i polític. Un altre oncle: Josep
Farreras i Sampere, veterinari i membre de la Societat de Biologia..

Paraules clau: “Pere Farreras Valentí” “Pere Farreras Sampere” “Ignasi Valentí Vivó” “Domarus” “Josep Farreras
Sampere” “Santiago Valentí Camp”.

RESUMEN: Nota extensa sobre las raíces médicas y culturales en la família de Pedro
Farreras Valentí (1916-1968). El padre, Pedro Farreras Sampere, y su obra como médico
y veterinario. La traducción del “Domarus”. El abuelo, Ignacio Valentí Vivó, catedrático
de medicina legal. Un tío, Santiago Valentí y Camp, antropólogo y político. Otro tio: José
Farreras y Sampere, veterinario, miembro de la Societat de Biologia.

Palabras clave: “Pedro Farreras Valentí”, “Pedro Farreras Sampere”, “Ignacio Valentí Vivó” “Domarus” “José

Farreras Sampere” “Santiago Valentí Camp”.

*

Pere Farreras i Valentí va néixer a Barcelona, el 4 d’abril de 1916, en temps de
primavera. La família vivia en una casa amb jardí al barri del Putxet. La casa venia de
l’avi, Ignasi Valentí i Vivó, que l’havia cedit a la seva filla Elvira, poc després de
casar-se amb Pere Farreras i Sampere. Ambdós esmentats, el pare i l’avi matern
eren metges. A més eren metges que escrivien, i van fer una obra escrita i publicada,
extensa i important.

Cal assenyalar aquest fet. Farreras es va trobar amb una casa on  hi havia un
ambient mèdic i la feina d’escriure, i de fer llibres, era habitual. Alguna influència
devia tenir aquest fet en la seva manera de veure la medicina, d’una banda veure i
curar malalts, però d’altra deixar escrits sobre el què treballava. Al cap dels anys,
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quan ell mateix ja escriu i publica, dedica un dels primers llibres als pares i al seu
mestre, Agustí Pedro i Pons, i un altre a l’avi.

Val la pena esmentar i analitzar quina va ser l’activitat i les aportacions, en el camp de la
medicina, o millor de les ciències sanitàries, dels antecessors de les dues línies. Cal
insistir a més, que no foren pas els únics. Dos oncles també es dedicaren a tasques
semblants. Un germà del pare, Josep Farreras, veterinari, que va morir massa jove, i un de
la mare, Santiago Valentí i Camp, aquest en el camp del dret i les ciències socials.
Comentarem amb un cert detall l’obra de l’avi i del pare i esmentarem més de passada
la dels oncles.  Amb els anys una germana seva, Elvira, també fou lletraferida i escriví
algun llibre.  Pere Farreras, doncs,  va néixer, créixer i desenvolupar-se en un ambient on
hi havia molta lletra escrita, i a més van viure tots molt a prop en el barri del Putxet.

UN AVI METGE PROGRESSISTA: IGNASI VALENTÍ I VIVÓ

Ignasi Valentí i Vivó va ser potser l’element més destacat, més a la base, d’aquest coixí
cultural. Era metge, nascut a Vilanova i la Geltrú, l’any 1841, fill i nét de metges. Va ser
catedràtic de Medicina Legal i Toxicologia de la universitat de Barcelona, des de l’any
1875, i morí a Barcelona el 1924, quan Pere, el nét, tenia vuit anys.

Ignasi Valentí fou un personatge notable de la facultat barcelonina, primer al carrer del
Carme i després al de Casanova. Era un element ideològicament molt actiu, amb una
visió progressista, republicana i socialista, i amb una producció escrita important en el
camp de la seva assignatura. És un dels elements més actius de la generació mèdica
catalana de 1888. Des de fa anys he dedicat qui-sap-lo atenció a la seva obra i ara
manllevo moltes de les dades que segueixen de treballs anteriors meus (1).

Dades biogràfiques. Ignasi Valentí i Vivó va néixer a Vilanova i la Geltrú el 12 de març de
1841. El seu pare era Ignasi Valentí i Rovira, que fou un metge, exercint a Vilanova, de
bastant prestigi local. Entre altres aspectes es recorda l’actuació destacada i humanitària
quan l’epidèmia de còlera de 1854. L’avi, Ignasi Valentí i Marsal, havia estat metge a
Girona, on sembla que se’n guardava algun record del temps del setge de la ciutat pels
francesos (2).

Féu els estudis de medicina a Madrid, on hi havia un oncle, per banda de la mare, que
havia nascut a Mèxic i era ambaixador de Mèxic a Madrid. Aquest oncle, don Buenaven-
tura Vivó i Díaz, el va protegir bastant. Es va llicenciar en medicina l’any 1864 i de seguida
es va doctorar amb una tesi sobre el tema «¿Qué importancia tienen las metamorfosis en
la vida moderna?»

Jacint Corbella i Corbella
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Molt aviat va tornar al seu poble, Vilanova, on va parar poc temps, perquè  el 1868 ja el
trobem a Barcelona on és professor lliure de Fisiologia experimental a l’Institut Mèdic de
Barcelona, una institució moguda en part per l’empenta de Joan Giné i Partagàs, Amb
aquest i amb Bartomeu Robert va fundar la revista «La Independencia Médica», que de
fet era una continuació, per escissió, de «El Compilador Médico», revista que fou òrgan
de l’Acadèmia de Medicina.  Quedà integrat doncs dins d’un grup de metges joves, amb
molt impuls, el més actiu probablement Joan Giné i Partagàs, ja esmentat, que era pocs
anys més gran. Els tres, Giné, Robert i Valentí, junt amb Rafael Rodríguez Méndez, professor
d’Higiene a la Facultat, formaren el nucli més important de la que se n’ha dit «generació
mèdica catalana del 88» (3).

Seguiren sis anys de gran activitat, mèdica i política, que són els del sexenni interborbònic.
La tasca fou intensa, des dels punts de vista mèdic, institucional i ideològic. Es dedicà
principalment a l’ensenyament a la facultat. El 1869 serà professor auxiliar de Fisiologia.
El 1872 ho és d’Higiene. Cal aclarir que aquesta assignatura s’havia format per reunió
de dues parts; la Higiene Privada que provenia del camp de la Fisiologia i la Higiene
Pública que provenia del de la Medicina Legal.

Cal fer un petit comentari sobre aquest pas per la càtedra de Fisiologia. El titular era el
doctor Joan Magaz i Jaime (Calatayud, 1822 – Madrid, 1902). Va ser catedràtic, primer a
Santiago, de Física i Química Mèdiques i després de Medicina Legal. Més tard a Barcelo-
na ho fou de Física Mèdica el 1851 i de Fisiologia de 1859 a 1872, en que passà a Madrid
(4).  Magaz va tenir una bona inserció social a la facultat i a la societat catalana i va crear
una certa escola, amb Ramon Coll i Pujol, que el succeí a la càtedra de Fisiologia i Ignasi
Valentí i Vivó que guanyà la de Medicina Legal.  A més valentí es va dedicar molt a l
Toxicologia i recordem que Magaz havia introduït una modificació en l’aparell de Marsh,
per a la detecció de l’arsènic, tema molt important aleshores. Hi ha doncs una influència
d’escola de Magaz sobre Valentí.

Quan l’any 1872 va morir Ramon Ferrer i Garcés, catedràtic de Medicina Legal, Valentí ja
s’encarregà de la càtedra, que va guanyar per oposició l’any 1875. El mateix mes d’agost
de 1875 van entrar oficialment al professorat, al nivell més alt (catedràtic) de la facultat
de Barcelona, els doctors Robert i Valentí.  En els anys següents va publicar una obra
extensa, ja començada abans, i fou membre de les Acadèmies de Medicina i de Ciències.

A l’Acadèmia de Medicina havia ingressat el 23 de gener de 1869. Aleshores es feien uns
que es deien «exercicis de provisió», que consistien en presentar i defensar un treball. El
va fer sobre el tema «Hasta qué punto es conocida la fisiología patológica de la pulmonía
aguda, primitiva o franca y cual  es su naturaleza probable». A la mateixa Acadèmia va fer
el treball inaugural de curs de l’any 1881, amb el tema «La Biología en la legislación, o
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breve examen de la Medicina y del Derecho Penal en sus actuales bases antropológicas».
Fou vicesecratri de l’Acadèmia de 1873 a 1876, en dos biennis, i després vicepresident
en els biennis 1907-08 i 1909-10, essent president el baró de Bonet, catedràtic
d’Obstetrícia i aleshores rector de la Universitat.

A la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona va tenir la medalla núm. 12 des del
seu ingrés el 1893 fins a la mort el 1924. Hi presentà diversos treballs (5). En l’anàlisi de
la seva obra es valoraran d’una banda els treballs més mèdics i antropològics i d’altra les
seves idees polítiques i socials, expressades en els escrits.

OBRA MÈDICA

L’obra mèdica d’Ignasi Valentí és molt extensa i, fins a un cert punt, un pèl heterogènia.
Va escriure molts llibres de text d’una vàlua discordant. Té articles de revista, sobre tot a
la primera època, i té una gran quantitat de conferències de temes antropològics, sanitaris,
socials, polítics i jurídics. Valorarem de manera no extensa tres punts principals: la idea
de l’assignatura que ensenyava, els treballs de toxicologia i els d’antropologia.

a) La  seva idea de l’assignatura.
Ho remarquem perquè va ser professor d’universitat i el seu nét també. Ens ho explica
clarament, de manera ben concreta, en els primers  paràgrafs del llibre de text que va fer
primer, el «Tratado elemental de Medicina Legal» (1873), quan encara no era catedràtic
i preparava l’oposició. La seva visió és totalment adequada pel nostre temps i represen-
ta un enfocament progressista de l’assignatura, com el que tenia Pere Mata, que en fou
el primer professor. Diu textualment, traduint-ho:

«La Medicina Legal i la Toxicologia són dues ciències que s’estudien en un sol
curs acadèmic i a la mateixa càtedra. Com a assignatures són separables,
sense cap dubte... ...La Medicina Legal és una ciència sociològica, mèdica i
jurídica, de naturalesa essencialment crítico-filosòfica.  La Toxicologia és una
branca de la medicina dedicada a l’estudi de la intoxicació... Ens proposem
desenvolupar-les separadament» (6).

b) La Toxicologia.
Valentí fou un toxicòleg molt al dia, si més no en els seus anys de començament. Té un
llibre, el «Tratado elemental de Toxicología general y descriptiva», del 1877, amb gairebé
sis-centes pàgines, d’estil modern i amb moltes cites de publicacions recents. Demostra
que l’autor tenia una informació suficient en la seva matèria. També, més d’una vegada,
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entre mig del text, trobem notícia de treballs o experiments fets a la seva pròpia càtedra.
Per tant és un professor actiu. Altres llibres seus en aquets camp són un «Atlas de
microquímica y fitografía aplicadas a la toxicología» (1878), ben il·lustrat, valorant
l’observació microscòpica dels cristalls, tema que tindrà interès durant molts anys, i
encara una «Toxicología popular», de l’any 1903, recollint les lliçons que havia fet a
l’Ateneu Obrer de Sant Andreu, en les conferències d’extensió universitària. Aquest és
un vessant que lligava molt amb la ideologia de Valentí.   Hem de recordar que aquestes
activitats d’extensió universitària, que aleshores significaven portar els professors de la
universitat als centres d’obrers, es feren durant el rectorat del doctor Rodríguez Méndez,
professor d’Higiene.

c) Els treballs d’Antropologia.
Més endavant, en el seu periple com a professor, va donar un caràcter més antropològic
a l’assignatura de Medicina Legal. Tenia una visió de la matèria molt més extensa que la
seva simple ubicació dins del marc de la medicina forense, amb derivacions importants
de tipus social. Va fer un text que és una mica enrevessat. No és pas tan clar com el
tractat de toxicologia i en alguns punts és fins i tot una mica disgregat. Però tradueix
evidentment la seva preocupació humana i social. És el «Tratado de Antropología Médica
y Jurídica», publicat en dos volums els anys 1889 i 1894.  Els altres aspectes de la seva
obra, gairebé tots dins d’un marc mèdic, en sentit ampli, ens permeten estudiar el seu
pensament social i polític.

LES IDEES SOCIALS I POLÍTIQUES

Valentí fou un home compromès en alguns dels aspectes ideològics del seu temps.
Aquest compromís el trobem expressat en bastants dels seus escrits mèdics. Ja hem dit
que ell enfocava la seva assignatura amb una forta projecció social.

No va limitar-se a ser un professor tècnic, que viu per a la seva matèria i una mica al
marge de la societat sinó que es va integrar en els problemes i discussions del seu
temps. Fou una època ideològicament molt moguda en els nivells en que es movia.
Valentí fou un home d’esquerres, que en diríem ara. I fou membre d’una esquerra per
fora del sistema, que era la monarquia d ela restauració amb la rotació entre conservadors
i liberals. L’estudi dels principals aspectes de la seva ideologia, en els vessants social i
polític, l’enfocarem, en una revisió breu, des dels següents punts de vista:

- La seva fe en la llibertat i la idea republicana de govern. Ja hem remarcat que Valentí
era republicà, en els anys de la monarquia alfonsina. En un llibre de memòria familiar
una néta seva ens diu: «Va fer una gran coneixença dels polítics Nicolás Salmerón y
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Hermenegildo Giner de los Ríos, que li van encomanar les seves idees republicanes que
no va deixar mai»( 7).

Creu que la República és l’únic sistema que pot dur a la verdadera llibertat. En canvi
rebutja el sistema monàrquic, compromès amb una situació corrumpuda. Així ens diu
clarament: «A la libertad, que hay absolutamente necesidad de llamarla republicana,
pues sólo por excepción arraiga en las monarquías...»(8),

- L’ideal del socialisme científic. En el conjunt dels seus escrits, de tipus social i polític,
potser la idea que ens queda més clara és que Valentí creu, amb una fe gairebé absoluta,
en el que es podria dir «socialisme científic», que ha de portar de manera segura però lenta,
tan lenta que ell ja no ho veurà, a la millora de les condicions vitals i morals de la humanitat.
Els seus escrits en aquets punt són relativament abundants. N’escollirem alguns.

Creu en el progrés social, que durà a una nova situació en la qual les xacres del món en que
viu ja hagin desaparegut. Així escriu: «Ya realizada ahora la evolución de las ideas se
impondrá en los actos sociológicos y nuestros descendientes, en plena era liberal, demo-
crática y republicana... no necesitarán revoluciones para vivir prósperos y solidarios» (9).

La seva fe en la millora de la situació de la humanitat és admirable, així quan diu: «puesto que
la soberanía de la razón y el imperio de la verdad presidirán a todas las funciones personales
y colectivas, porque la libertad hermana a los hombres indefectiblemente... El sociólogo
siembra hoy, sabiendo que no ha de pertenecerle la cosecha, por lo remota, y por esto es
laudable el civismo de los filántropos que preparan el bien para sus descendientes» (10).

Es dóna compte que el món està en una època de crisi i creu que les noves idees
portaran a un progrés definitiu d ela humanitat. Creu que el «ideal nuevo-socialista» serà
obra més de la intel·ligència que del sentiment. Queda doncs palesa la seva visió, que té
com a arrels principals - la fe en el futur; - l’esperança en una nova estructuració de la
societat; - la creença en un futur increment de la llibertat.

Té per tant una visió plenament optimista del futur de la humanitat, que es basa en la
seva fe en l’home. I intenta donar a aquesta visió una base científica. Creu en el progrés
no per sentiment sinó com a home de ciència. Aquest és un punt comú a molts dels
pensadors progressistes del seu temps. Diu: «la reforma que entraña el socialismo es
absolutamente científica, está basada en las leyes biológicas, y se propone el doble fin,
higiénico y terapéutico, de la medicina pública» (11).

El conjunt és un treball molt llarg que té per títol «Biología y política», i al final tracta de la
«Analítica biológica del socialismo» i és encara més clar: «El pueblo quiere el socialismo
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democrático conscientemente, sin alucinarse, y lucha por el Derecho Natural”. I més
endavant, ja amb enfocament més polític, parla encara de la «familia internacional de
trabajadores» i de «neutralizar los efectos corrosivos del monstruoso capital» (12).

Les seves idees són, doncs, prou clares. Sobre la base de la fe en la persona i el progrés,
l’ideal de l’estructuració republicana de govern, critica durament l’organització de la
societat i els grups dominants. Sovint surt una veta clarament revolucionària, que ell
fonamenta en una base  científica.   Aquí hi veiem una línia directa d’influència en una
bona part d eles idees del seu fill Santiago.

La defensa dels obrers.  En nombroses referències dels seus escrits es transparenta
clarament la seva preocupació per la defensa dels obrers que són els més desprotegits
i explotats. En algun lloc parla de la «servidumbre gubernativa, capitalista y religiosa», i de
l’oligocràcia. Per a la seva defensa creu que els obrers han de seguir fonamentalment
dues vies: associar-se i millorar el seu grau d’instrucció.

Va escriure llargament  sobre el tema de la unió dels obrers, l’associació de classes, la
cooperació, les mutualitats i la sindicació. Escriu apassionadament en favor del
sindicalisme, motor de la millora i de la cooperació i el mutualisme, reconeixent la seva
transcendència (13).

També es va preocupar extensament  de la millora de la seva instrucció, tant defensant-
la teòricament, com ajudant-hi de manera pràctica en forma de cursos en ateneus
obrers, com el de Toxicologia popular

Diversos llibres i monografies seves són fruit d’aquests cursos. Potser el més conegut és
la «Toxicologia popular» que recull les conferències fetes a l’Ateneu de Sant Andreu.
També en féu als ateneus de La Sagrera, sobre associacions obreres, i de Vilanova i la
Geltrú sobre cooperació i mutualitats sanitàries. Hi ha doncs una tasca intensa
d’apropament dels coneixements des de la Universitat a les institucions culturals obreres.
Tot això d’acord amb el seu esperit democràtic i progressista.

Les seves idees sobre l’ensenyament  eren també clares i estaven en la mateixa línia.
Així va proposar, en acabar un cicle de conefrències per a obrers a la Casa del Poble de
Barcelona, l’any 1908, que hi hagués no solament un ensenyament lliure, gratuït i
descentralitzat, sinó també un pla d’ensenyament global, en el qual calia remarcar:

- la demanda de l’ensenyament obligatori i gratuït dels 4 als 15 anys. Hi hauria una
primera secció, fins els 10 anys, amb un ensenyament de matèries bàsiques, entre les
quals inclou, juntament amb la lectura,  l’escriptura i l’aritmètica, també la música i els
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jocs higiènics entre altres. A la segona secció, per a nois entre 10 i 15 anys,  ja hi inclou
(recordem que és el 1908), l’economia i la comptabilitat.

- Després proposa un ensenyament professional, amb dues seccions, que denomina
«Tecnològica» i «Universitària».

Altres punts encara, que no allarguem, son els referents a la millora de les condicions del
treball, amb escrits extensos, defensant la limitació del treball a vuit hores, quan hi ha
molta gent que té «jornadas monstruosas e insoportables», principalment per a dones, i
també té moltes referències a la millora sanitària. Valentí creu en la formació de la
població des del punt de vista de la higiene.  En els cursos d’extensió universitària, a
l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya, escriu sobre «Trabajo y Salud». Va fer moltes
conferències sobre aquests temes (14).

La influència directa sobre el net va ser curta en el temps, perquè va morir l’agost de
1924, quan Pere tenia vuit anys.  Però el pòsit cultural de l’ambient en que va viure si que
havia de ser important.

UN ONCLE SOCIÒLEG I POLÍTIC: SANTIAGO VALENTÍ I CAMP

Ignasi Valentí i Vivó, nascut el 1841, s’havia casat amb Elvira Camp i Vilardebó, nascuda
el 1848.  Era filla de Jaume Camp, i com explica la seva neta, Elvira Farreras, va ser «el
primer de la família que fugint dels aires insalubres de la ciutat anà a parar a Sant
Gervasi», i segueix «aquest besavi va comprar unes vinyes al turó del Putxet i s’hi féu una
casa que tenia el jardí partit pel carrer de Felip Gil» (15).

«El matrimoni (entre Ignasi i Elvira) fou molt feliç, però va durar poc. L’àvia morí molt jove,
deixant una filla, la meva mare i dos fill, en Santiago i en Bonaventura, aquest de pocs
mesos». Vivien al carrer de Petritxol número 8, en el interior de la ciutat densa, abans de
l’annexió a Barcelona dels pobles del pla. Aquest Santiago Valentí i Camp és doncs
germà de la mare i oncle de Pere Farreras i Valentí. Serà un personatge conegut i
relativament important a la Barcelona del seu temps.

Santiago va néixer a Barcelona el 18 de desembre de 1875 i també hi morí el 4 de març de
1934, quan tenia cinquanta-vuit anys. Es va dedicar a la política, amb idees obertes, republicà,
i a escriure sobre temes socials, amb una producció extensa, que va tenir un cert ressò.

 Políticament fou durant uns anys un membre destacat i actiu del partit Republicà Radi-
cal, el de Lerroux, que va tenir una bona implantació a Barcelona., però això a començament
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de segle, molt abans de la República. El 1909 fou empresonat a rel dels fets de la Setmana
Tràgica (juliol de 1909) acusat per l’amistat amb Francesc Ferrer i Guàrdia.   Aquest
empresonament fou curt, però important pel futur de la família, perquè sembla que aquí es
lligà la relació entre la seva germana Elvira que l’anava a veure a la presó i un amic seu, el
metge Pere Farreras i Sampere, amic seu que també l’anava a veure.

Molt jove va ingressar en el partit republicà, de Nicolau Salmerón, que erea amic del seu
pare. Després fou regidor de l’Ajuntament de Barcelona, pel partir Radical, i també
diputat provincial el 1911. Explica Joan B. Culla que el 1915 se separà dels radicals, que
després s’integrà en el Partit Republicà català, i «posteriorment milità en els rengles
socialistes i fou president de l’Ateneu Socialista de Barcelona» (16).

Va col·laborar en molts diaris del temps (La Publicidad, Las Noticias, El Progreso, El
Liberal, El Diluvio, El Dia Gráfico, La Noche, tots ells de Barcelona, i Nuevo Mundo, de
Madrid)) i en tasques editorials, dirigint algunes col·leccions, i també fou col·laborador
de l’Enciclopèdia Universal Il·lustrada, més coneguda com «Espasa», on hi ha referències
seves  prou extenses (17).

Va dirigir algunes col·leccions, així «Biblioteca de novelistas del siglo XX» , «Biblioteca
Sociológica Internacional», «Biblioteca de Cultura Moderna y Contemporánea» i «Biblio-
teca Moderna de Ciencias Sociales» (18).

Autor de moltes monografies i llibres, i conferenciant  assidu, el seu pensament i producció
abasten molts temes. Potser a la llarga el més important sigui la valoració del paper de
la dona a la societat, que el converteix en un dels precursors de la defensa el feminisme
al país, tot i que ha restat bastant desconegut. La seva neboda Elvira el reivindica en
aquest sentit.  En aquesta línia un llibre interessant és «Las reivindicaciones femeni-
nas», en el qual hi ha un apèndix molt ric, amb  esment de 3.150 obres relacionades amb
el problema femení a la societat. A l’apèndix de l’EUI, de la qual fou col·laborador, es diu
«ha continuado sus elucubraciones en el campo del feminismo, en el sentido más radi-
cal, de reivindicación de todos los derechos de la mujer, no detenièndose ni ante el amor
libre».

Una altra obra que va tenir una certa repercussió fou «Ideólogos, teorizantes y videntes»
(Barcelona, 1913). Entre altres llibres, amb un cert ordre cronològic, cal  esmentar encara:

- «Bosquejos sociológicos», (Madrid, 1899)
- «Premoniciones y advertencias» (Barcelona, 1907)
- «Atisbos y disquisiciones» (Barcelona, 1908)
- «La Antropología criminal y las disciplinas afines» (Barcelona, 1908)
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- «La democracia social alemana y su organización» (Barcelona, 1910).
- «Vicisitudes y anhelos del pueblo español» (Barcelona, 1911), amb un pròleg
de Dorado Montero.
- «Las sectas y las sociedades secretas a través de la historia» (Bracelona,
1913-1923), en col·laboració amb Enric Massaguer.
- «La mujer ante el amor y ante la vida» (Madridm, 1932)
- «Elena Key: libertad de amor y la mujer de mañana» (València, 1933)
- «Eva redimida y redentora» (Madrid, 1933).

Més en el camp polític va publicar, en els últims temps de la seva vida «Pedro Kropotkin»
dins de Cuadernos de Cultura (Balència, 1932) y «El hombre y sus creencias» (Barcelona,
1933). Es valoraven com a punts més importants dels seus estudis «todos los problemas
relacionados con la cultura, el amor, el trabajo y el feminismo» (19).

La seva neboda Elvira s’hi refereix extensament en el seu llibre sobre el barri en que van viure
“Adéu Putxet” (20).  Recollim d’ella, primer sobre l’evolució ideològica de la família: “sense
les idees burgeses de l’àvia desapareguda Elvira camp) la família va bascular cap a les idees
progressistes d’aquells temps. També ens explica com Santiago Valentí fou un dels respon-
sables de l’organització de la visita d’intel·lectuals castellans a Catalunya al començament
de  l’any 1930, i algunes de les seves activitats en els primers temps de la República.

Va morir quan el nebot, Pere Farreras i Valentí, tenia gairebé divuit anys. Vivien al costat
i alguna influència devia tenir-hi, si més no en l’ambient de llibres, que feien tant el pare
(més traduint-los), com l’oncle matern (més escrivint-los). I tots dos editant paper imprès.

ELS ANTECEDENTS SANITARIS DE LA BRANCA PATERNA. EL PARE PERE FARRERAS I
SAMPERA: METGE I VETERINARI.

El pare era Pere Farreras i Sampera i és autor d’una obra doble, mèdica i veterinària,
important en els dos vessants i en gran part desconnectada. Havia nascut al Masnou
l’11 d’agost de 1876. Era fill de Francesc Farreras i Monràs, ja de nissaga de manescals,
i que era un veterinari important a la comarca. Aquest volia que els fills seguissin el
mateix treballi de fet els dos grans van ser veterinaris.

Aleshores la veterinària era una professió amb un nivell molt més pràctic, centrada
majoritàriament en els cavalls, i no tenia l’estatus universitari actual. No hi havia Facultats
i s’estudiava en Escoles. A Catalunya no n’hi havia cap i la més propera era la de Saragossa.
Pere volia ser metge però es diu que per a no contradir el seu pare seguí els estudis de
veterinària, però també feu alhora els de medicina i es titulà en les dues carreres.
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Va fer oposicions a metge militar, que guanyà, i això decidí la seva activitat posterior. El
primer destí fou a Colldeladrones, prop de Canfranc, al Pirineu aragonès, el 1903. Va
aprofitar el temps, entre altres coses per aprendre alemany, amb gran esforç autodidacte,
però que li va servir, i molt, per a la seva activitat editorial posterior.

Tornà aviat a Barcelona, on treballà juntament amb el seu germà Josep, també veterinari
i que va morir jove, el 1914. Van fundar una editorial i el 1906 una revista de veterinària,
amb caràcter mensual, que tingué com a primer títol “Pasteur”, i ben aviat “Revista de
Veterinaria de España” que va tenir una vida llarga, pràcticament fins a la guerra civil. Ha
estat na de les revistes més importants per a la veterinària del país.

Farreras també tenia un pensament obert i progressista, republicà, i això el porta a
l’amistat amb Santiago Valentí i Camp, que era de la seva edat. El veia a casa seva i
també va fer una bona relació amb el seu pare, Ignasi Valentí i Vivó. Hi ha doncs una arrel
lliberal per part del pare.

L’any 1912 el trobem a l’Hospital Militar de Barcelona com a director del laboratori.
L’Hospital estava aleshores al carrer de Tallers, a la ciutat vella, prop de la rambla. Els
anys 1919 i 1920 va estar destinat a Ciutat de Mallorca, el 1921 a Melilla, quan la guerra
colonial estava molt activa i el 1922 a Girona, per algun temps. El 1930 un nou destí al
Marroc fa que demani passar a la reserva, tenint el grau de comandant.

Poc abans, de 1928 a 1930, havia estat president del Col·legi de Veterinaris de Barcelo-
na, i havia organitzat el primer Congrés veterinari Espanyol que es feu a Barcelona, ran
de l’Exposició Universal de 1929.

Potser la seva activitat més important, a la llarga, fou l’editorial, que estava centrada
principalment en la veterinària. Va crear la revista i després fou l’instrument bàsic per a
la incorporació al coneixement veterinari en llengua espanyola de textos europeus de
gran nivell, principalment procedents d la cultura germànica.  En fou l’editor i sovint el
traductor. Va ser una contribució important per a consolidar un mínim de nivell en la
nostra ciència veterinària, que aleshores estava considerada a un nivell inferior entre les
ciències sanitàries. Tenim notícia que va traduir més d’una dotzena de llibres, dos d’ells
en col·laboració amb Cesáreo Sanz Egaña. Seguint a Jaume Roca i Cèsar Aguirre, tenim
un llistat que, més o menys, és:

- Hinz, W: “Arte de aplicar vendajes a los pequeños animales domésticos”
- Fröhner, E: “Terapéutica general para veterinarios”
- Fröhner, E“Patología y Terapéutica especial para veterinarios”
- Fröhner, E. “Farmacología para veterinarios”
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- Fröhner, E “Compendio de Patología y Terapéutica especiales para veterina-
rios”
- Fröhner, E; Eberlein, R: “Compendio de Patología Quirúrgica para veterina-
rios”
- Bongert, J: “Diagnóstico bacteriológico para veterinarios”
- Weber, E: “Tratado práctico de las enfermedades del ganado vacuno”
- Wirth, D: “Compendio de Patología y Terapéutica especiales para veterina-
rios”
- Lahaye, J: “Enfermedades de las aves domésticas (gallina, palomos, ocas,
pavos y pájaros)”
- Rgebogen, O: “Elementos del arte de recetar y colección de recetas para
veterinarios y estudiantes”
- Malkmus, B: “Elementos de diagnóstico clínico de las enfemrdades internas
de los animales domésticos” (juntament amb C. Sanz Egaña)
- Möller, H: “”Diagnóstico clínico de las enfermedades externas de los anima-
les domésticos y especialmente de las cojeras del caballo” (juntament amb C.
Sanz Egaña)
- Hutyra, Franz; Marek, Josef: “Patología y Terapéutica especiales de los ani-
males domésticos”, en dos volums (Barcelona, 1930)

Com assenyala Aguirre Martí  cal destacar aquesta última traducció perquè “essent
aquest un llibre bàsic de la veterinària de l’època. Va servir a molts de nosaltres com a
base a l’aprenentatge de la nostra professió”. En aquest sentit l’obra de Farreras, des
de l’editorial i les traduccions va ser un element notable d’ajut a la docència dels
estudiants de veterinària.

Va fer, a més, la traducció d’un llibre de medicina, el “Gundriss der inneren Medizin”,
amb títol castellà “Manual de Medicina Interna”, fet per Alexander von Domarus, que a la
capçalera de l’edició espanyola  de 1937, la segona, consta com a “Professor de la
secció de Medicina Interna de l’Hospital Municipal de Berlín – Weissensee”. La primera
edició alemanya és de 1923 i l’espanyola de 1929, publicada per editorial Marín.

El 1937 es publica la segona edició espanyola, traduïda de la desena alemnya també per
la mateixa editorial. Després les noves edicions, conservant la capçalera de Domarus, ja
les farà el fill, fins a ser l’autor de tot el text. Però aquesta ja és una altra història. En tot
cas Pere Farreras i Sampera fou l’iniciador de la gran jugada del text castellà del Domarus.

Alexander von Domarus havia nascut a Berlín l’1 de setembre de 1881. De 1912 a 1934
va estar a l’hospital municipal de Weissensee a Berlín. El 1931 va tenir el nivell de
Privatdozent i el 1934 fou professor ordinari de la universitat de Berlín. Va morir a Malchow
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el 4 de maig de 1945.   El seu text va ser també important pels estudiants alemanys i va
tenir moltes edicions, la vintena el 1947, ja mort l’autor. Aleshores va ser signada també
per H. Freiherr von Kress. Els seus llibres es troben encara amb una certa facilitat en
catàlegs de llibres vells,a preus discordants (21).

Després de la guerra espanyola i mundial, tallats molts aspectes del que havien estat els
seus interessos culturals, l’activitat de Pere Farreras anà baixant. Vivia a la seva casa del
Putxet i va morir el 5 de juny de 1955, poc abans d’haver-se d’operar de la pròstata.

L’ALTRE ONCLE, VETERINARI: JOSEP FARRERAS I SAMPERA

D’aquest n’ha quedat menys ressò escrit. Devem la major part de la informació a la tesi
de Jaume Roca i Torras sobre la història d la veterinària a Catalunya. Era el germà segon
del pare i també estudià veterinària a Saragossa entre 1896 i 1901, obtenint el premi
extraordinari de llicenciatura. Havia nascut al Masnou el 1880.

Va començar a treballar amb el pare al Masnou i el 1906, a la mort d’aquest, el va
substituir com a veterinari titular d’aquesta vila. Ell mateix va fundar, juntament amb
Pere el seu germà gran, la que havia de ser “Revista de Veterinaria de España”. El 1909
va guanyar per oposició, i amb el número 1, una plaça del cos de veterinària municipal de
Barcelona. Fou inspector d’Higiene bromatològica i tingué cura dels cavalls de la guàrdia
urbana de Barcelona. També fou veterinari de la societat d’assegurances del bestiar “La
Unión Catalana”. Roca ens dóna notícia d’alguns treballs que va publicar.

Va morir a Barcelona el 1914, per causa de l’epidèmia de tifus d’aquell any, que fou la
més mortífera a la ciutat, dins del fons endèmic que tenia la febre tifoide a Barcelona,
per causa de la infecció persistent de les aigües de consum.

Sabem que va estar relacionat amb l Societat de Biologia, creada feia poc per August Pi
Sunyer, per medi de l anota necrològica del volum que correspon a l’any 1914 i que
s’acompanya d’una fotografia. La nota és curta i la transcrivim integrament:

“Josep Farreras. L’any ha estat cruel per a la Societat de Biologia. Després
d’en Verdereau, en Farreras. Aquestes pèrdues fan sortir endolat el nostre
llibre, com endolaren el nostre cor.

En Farreras no havia pres encara part activa en els treballs de la Societat, però
de la seva activitat i els seus entusiasmes n’esperàvem molt. Qui, com nostre
amic, fou exemple d’energia, que de senzill veterinari rural aconseguí fundar
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una de les més importants revistes professionals d’Espanya, i que al venir a
Barcelona formà aviat entre el nombre dels distingits, trobant-se, jove encara,
amb un fort prestigi i un alta autoritat, havia d ser per a nosaltres una adquisició
de vàlua.

Avui el perdem. També ha mort jove, trenta-sis anys (sic, a la fotografia es posa,
però, 1880-1914). Aquest fort estímul interior ja no és; aquella inquietud ha
trobat repòs. Caigué en Farreras en el fort de l’epidèmia, ferí l’esperit seu
l’huracà de passió que ventejà Barcelona; pocs dies després moria... Trobi ara
repòs el malaguanyat company” (22).

Roca ens explica encara que després de la seva mort es va fer al Masnou, el 5 de febrer
de 1915, i per iniciativa de Félix Gordón Ordás, un homenatge institucional a la seva
memòria i que es van instituir uns premis Josep Farreras. El 28 de març de 1915 també
es féu una sessió necrològica al Col·legi de veterinaris de  Barcelona. I el mateix Collegi,
molt més tard, el 1946, va instituir un altre premi amb el seu nom, per a treballs de
caràcter sanitari i bromatològic.

UN BROT PARAL·LEL: LA SEVA GERMANA ELVIRA

Elvira Farreras i Valentí era una mica més gran, i ha desenvolupat una vida activa en el
món de la cultura, molt més en el camp de l’art i  escrivint. També ha deixat una petjada
pròpia. Amb una sòlida formació cultural, inclosos els idiomes, ema que el pare tenia
molt clar, va escriure un text de memòria molt personal del barri en que va viure sempre,
el Putxet, i  encara una memòria compartida amb Joan Gaspar, el seu marit, galerista
d’art, lligat als moviments progressistes de l’art a Barcelona, en un text recollit per Antoni
Ribas “Memòries. Art i vida a Barcelona, 1911-1996”, ric en informació i on es reflecteix
un ambient ciutadà, cultural i artístic important.

NOTES

1. Veure els diversos treballs sobre Valentí Vivó:
- Corbella, J: “La obra mèdico legal de Ignacio Valentí Vivó” Act. II Congr. Esp. Historia de la Medicina,

Salamanca, 1965, vol. II; pp. 145-152
- v.t. Corbella, J: “El pensament social i polític d’Ignasi Valentí i Vivó (Vilanova, 18341 – Barcelona, 1924)”

Gimbernat, 1988, 9, 101-110.
2. Calbet, J.M; Corbella, J: “Diccionari Biogràfic de Metges Catalans” , Barcelona (Fund. S. Vives Casajuana –
Seminari Pere Mata FM UB), 1981-1983, 3 vols. v. t III, p. 147
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3. Corbella, J: “La  generación médica del 88 en Cataluña”, Profesión Médica, núm. 953, 12 de juny de 1970, p. 25.
Publicat després, en català,  a Actes I Congr. Int. Hist. Med. Catalana, Barcelona, 1970, vol. IV, pp. 331-332.
4. Corbella, J; Domènech, E: “Análisis de algunos aspectos de la obra del doctor Juan Magaz y Jaime (1822-1901)”
Act. IX Congr. Ac. Hist. Med. Zaragoza, 1989, vol. II, pp. 497-503
5. Va ser electe  el 2 de març de 1893 i prengué possessió el 26 de juny del mateix any. Tenia la medalla núm. 12.
V. “Real Academia de Ciencias y Artes. Año acadèmico de 1904 a 1905”. Nómina del personal académico, p. 16.
6. V. Gimbernat, 1988, 9, loc. cit. v. p. 103 i nota 2 (a pàg.  110).
7. Ibid. p. 104. i nota 4.
8. Ibid. p. 105 i nota 5.
9. Ibid. p. 105 i nota 6.
10. Ibid. p.105 i nota 7.
11. Ibid. p. 106 i nota 9.
12. Ibid. p. 106 i nota 11.
13. V. Valentí Vivó, I: “Enseñanza y aprendizaje”. Conferencias dadas en la casa dekl Pueblo de Barcelona. B, 1908,
v pp. 94 i 102.
v.t. Valentí Vivó, I: “La sanidad social y los obreros”, Barcelona, 1905, t. I, p. 149.
14. Valentí Vivó, I: “La sanidad social y los obreros”, loc. cit. pp. 80-85 i 90-91.
15. Farreras Valentí, Elvira. “Adéu Putxet rèquiem per un barri”. Barcelona (edit. 7 ½ s.a.) 1981.v. pp. 63-64.   Hi
ha també una segona edició:  “El Putxet. Memòries d’un paradís perdut”. Barcelona (La Campana) 1994.
16. Culla, Joan B: in Gran Enciclopèdia Catalana (GEC), 15, 198, 1a. ed. 1980
17. Enciclopedia Universal Ilustrada (Espasa) (EUI), t. 66. p. 672.; v.t. EUI, apèndice, t. 10, p. 1023 i EUI,
Suplemento, 1934, p. 214
18. citades a EUI, t. 66, p. 672.
19 EUI, apèndix, t. 10. p. 1022
20. Farreras, Elvira, loc. cit, nota 12, 1a. ed, pp. 68-81.
21. Sobre von Domarus: Killy, Walter; Vierhaus, Rudolf: “Dictionary of German Biography” (10 vols.) Munchen (K.G.
Saur), 2002. vol. 2, p. 649.
22. s.a. “Josep Farreras” in Treballs de la Societat de Biologia (TSB). Publicacions de l’Instiut de Ciències (IEC), II,
1914, p. 15 (s.p.) i fotografia.

Nota: Aquest article estava orientat inicialment per a formar part del llibre “Record i
homenatge a Pere Farreras i Valentí, metge català (1916-1968)”, coordinat per J. Corbella
i C. Rozman, editat per la Fundació de l’Escola d’Hematologia Farreras i Valentí. El
solapament, en una  part del contingut amb el record familiar fet per Oriol Gaspar i
Farreras, va fer que donéssim preferència al text familiar. Per aquesta raó es presenta
aquí.
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RESUM: Anàlisi extensa de l’obra com a il·lustrador mèdic, feta per Rafael Alemany i
Cremades (Alacant, 1895-1972). Dibuixant anatòmic de la facultat de medicina de Bar-
celona. Il·lustrador de llibres de medicina a Barcelona. Relació detallada de la seva
obra. Autors amb qui va tenir més relació: Serés, Pedro i Pons, altres.  Una llarga estada
als Estats Units, 1947. Relació amb Castroviejo. Valoració de la relació entre els dibuixants
i la medicina.

Paraules clau. “Il·lustració mèdica” “Rafael Alemany Cremades (1895-1972)”. “Dibuixant anatòmic”.

RESUMEN: Análisis extenso de la obra realizada por Rafael Alemany Cremades (Alican-
te, 1895-1972) como ilustrador médico. Dibujante anatómico de la facultad de medicina
de Barcelona. Ilustrador de libros de medicina en Barcelona. Relación detallada de su
obra. Autores con los que tuvo mayor relación: Serés, Pedro i Pons, otros. Una estancia
larga en Estados Unidos, 1947.  Relación con Castroviejo. Valoración de la relación entre
el dibujo y la medicina.

Palabras clave: “Ilustración médica” “Rafael Alemany Cremades (1895-1972)” “Dibujante anatómico”.

*

És sorprenent el desconeixement de la passada existència i obra del doctor Rafael
Alemany, il·lustrador mèdic barceloní que no va triomfar, en el sentit de ser-li reconegut
el seu extraordinari talent artístic i la seva notabilíssima habilitat pictòrica, fins que se’ns
el van endur als Estats Units d’Amèrica.

Rafael Alemany i Cremades va néixer a Alacant, el 18 de setembre de 1895, fill d’un
mestre ebenista que va venir a establir-se a Barcelona el 1899, és a dir, quan  Rafael
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tenia tres o quatre anys. El seu pare i la seva mare tenien el mateix nom de pila: Rafael
i Rafaela.

De la seva infantesa, en sabem poca cosa, llevat de la seva precoç afició a agafar un
llapis i dibuixar, de manera que se desconeix on va cursar els seus primers estudis.

Als quinze anys va ingressar a la llavors anomenada Escuela de Artes y Oficios y Bellas
Artes de Barcelona (Escola de Llotja)1 , en la qual va estudiar, com a alumne oficial, les
assignatures següents:

-Curs 1910 - 1911 : Dibuix artístic.
-Curs 1911 - 1912 : Dibuix  de l’antic I.
-Curs 1912 - 1913 : Concepte de l’art i història de les arts decoratives.
-Curs 1913 - 1914: Dibuix del natural I.
-Curs 1914 - 1915 : Dibuix artístic.
-Curs 1915 - 1916 : Dibuix  del natural II.  Colorit i  composició I.-
-Curs 1916 - 1917: Dibuix del natural III i perspectiva.
-Curs 1917 - 1918: Teoria i història de les belles arts.
-Curs 1918 - 1919: Anatomia pictòrica.
-Curs 1919 - 1920: Colorit i composició II.  Dibuix de l’antic II.

Els professors principals de les assignatures cursades foren:

De dibuix artístic: Emilio Calandín Calandín i
José Triadó Mayol.

De dibuix de l’antic i del natural: Vicente Climent i Antonio Alsina i Amils.
De composició i Colorit: Félix Mestres Borrell.
De perspectiva: José Calvo.
De teoria i història de les belles arts: Manuel Rodríguez Codolá.
De concepte de l’art i història
de les arts decoratives: Manuel Mora Gaudó.
D’anatomia pictòrica: Tiberio Ávila Rodríguez.

Sis dels cursos els va acabar amb la qualificació d’excel·lent. Mitjançant oposicions va
obtenir tres medalles (dibuix artístic, dibuix del natural i dibuix de l’antic). Acabats els
estudis de belles arts, el 16 de juliol de 1920 va contreure matrimoni amb Maria Lladó
Marsal, de Barcelona.

El 1921 Rafael Alemany va ser nomenat, igual que el seu condeixeble i íntim amic Enric
Monjo2 , professor ajudant de plantilla de la Escuela de Bellas Artes y Oficios Artísticos de
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Barcelona, càrrec que exercí a partir del curs 1921-22, fins que es traslladà als Estats
Units.

Va instal·lar, el 1919, el seu primer estudi de pintor al carrer d’Avinyó núm. 12, que li
havia de servir d’habitatge en contreure el seu ja programat matrimoni. Com que l’estudi
i després la seva acadèmia sempre van estar instal·lats a casa seva, a mesura que van
augmentar els fills i els alumnes es va veure obligat a  canviar de domicili, que a partir de
1930 passà a ubicar-se successivament en les  adreces següents: carrer de Petritxol,
núm. 8 (davant de la famosa Sala Parés de pintura), rambla de Sant Josep (enfront del
Palau de la Virreina), plaça de Catalunya (al costat del cinema Vergara) i, finalment, al
carrer de Pelai, núm. 22.

El seu veritable amor per l’art pictòric i la seva vocació docent el van portar a obrir aviat,
el 1921, la seva pròpia Academia de Dibujo y Pintura, en la qual impartia classes de 19 a
20 o 21 hores i que assolí un reconegut prestigi en els anys 1926 i 1927. Aquesta
Academia, en la qual ensenyà sense reserves als seus alumnes tot allò que com a
professor de dibuix podia oferir, va romandre oberta fins a l’any 1947, que la va tancar
amb motiu de la seva anada als Estats Units d’Amèrica. A més d’un magnífic il·lustrador
mèdic, com s’exposarà més endavant, va ser un excel·lent artista-pintor, faceta aquesta
última que va quedar relegada per la dedicació al dibuix anatòmic i  quirúrgic.

En les seves hores lliures pintava, ja sigui creant d’acord amb la seva inspiració, ja sigui
representant paisatges (particularment de Tossa de Mar i Aiguafreda). La seva  activitat
com a retratista i caricaturista va ser més aviat escassa: va pintar del natural, entre altres
obres, una gitana dita La Faraona (quadre adquirit pel doctor Antoni Puigvert) i, ja a
Amèrica, l’admirable retrat de cos sencer (1954-55) de l’Honorable Mr. Bernard Baruch3 ,
un gran economista americà que va ser conseller de diversos presidents dels Estats
Units.

També va pintar un retrat del llavors nunci apostòlic a Washington, monsenyor Amleto
Cicognani4   i els d’altres distingides personalitats.

Va fer diverses exposicions de les seves pintures: a les Galeries Laietanes (1932), a la
Sala Parés (carrer de Petritxol), exposició aquesta col·lectiva amb els seus deixebles
(1933), etc.

Assistia assíduament a la tertúlia o reunió d’artistes que, els dijous, després de sopar,
s’aplegaven amb les mullers, en el desaparegut cafè Oro del Rin (av. Gran Via, cantona-
da amb rambla de Catalunya) de Barcelona. El contertulià més celebrat era, precisament,
el seu gran amic l’escultor Enric Monjo.
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DIBUIXANT ANATÒMIC I IL·LUSTRADOR MÈDIC

Rafael Alemany va entrar en el camp del dibuix mèdic o anatòmic el 1917, sent encara
estudiant de belles arts, en guanyar el concurs oposició per cobrir la plaça d’il·lustrador
de la llavors acabada de fundar Revista Española de Medicina y Cirugía, patrocinada,
entre d’altres, pels doctors Salvador Cardenal, Ribas i Ribas, els germans Esquerdo, i
Josep  M. Bartrina, per tal que els metges no depenguessin gairebé exclusivament de la
lectura de traduccions de treballs estrangers (anglesos o alemanys). Amb els anys, la
seva fama com a dibuixant anatomicoquirúrgic de primeríssima classe va traspassar les
fronteres i els oceans.

Un dels primers metges que li va encarregar dibuixos anatòmics va ser el doctor Josep
Maria Bartrina Thomas (1877-1950), catedràtic d’una de les assignatures de patologia i
clínica quirúrgiques. També va ser dels primers el doctor Ricard Botey.

A partir de 1922 va dibuixar també per al doctor Manuel Serés5 , catedràtic d’anatomia
descriptiva, però la seva col·laboració amb l’anatomista i uròleg va ser més intensa a
partir de 1924, quan va aspirar a fer-se càrrec del Servei d’Urologia de l’Hospital Clínic,
cosa que va aconseguir a final de 1926.

Entre les nombroses publicacions del doctor Serés és obligat esmentar, per haver estat
il·lustrada per Rafael Alemany (juntament amb els dibuixants Víctor Sales i Gimeno Riutort),
el llibre Operatoria urológica, Ed. Juan Bta. Aragonés, Barcelona, 1925.

Una excel·lent mostra dels dibuixos mèdics de Rafael Alemany és té en les nombroses
figures d’aquest il·lustrador contingudes en la magnífica i excepcional obra, vertadera
enciclopèdia mèdica en sis volums, dirigida pel doctor Agustí Pedro-Pons i titulada: Tra-
tado de Patología y Clínica Médicas (Salvat Editores, Barcelona, 1952).

Havent estat el doctor Pedro-Pons un il·lustre catedràtic de la Facultat de Medicina de
Barcelona i un bon amic d’Alemany, res millor i més oportú que presentar a continuació
una llista dels gravats del nostre dibuixant en l’avantdit tractat de medicina.

Tom I (6a ed., 1978).
Fig. 2-41: Imagen endoscópica de una gastritis

atrófica.
Fig. 2-45: Pieza de resección gástrica. Úlcera

penetrante de la curvatura menor.
Figs. 2-46 i 2-67: Visiones gastroscópicas orientadas

directamente sobre la curvatura menor.
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Figs. 2-68, 2-69 i  2-70: Visiones endoscópicas de una úlcera gástrica.
Fig. 2-71: Carcinoma gástrico infiltrante.
Fig. 2-72: Carcinoma gástrico escutiforme ulcerado.

Fig. 2-73: Carcinoma gástrico proliferante.

Figs. 2-83, 2-84 i 2-85: Gastroscopias.
Fig. 2-93: Visión gastroscópica. Tumoración piriforme

(Shwannoma).
Fig. 2-94: Visión gastroscópica. Formación poliposa de tipo

adenomatoso.
Fig. 2-99: Gastroscopia en un caso de gastroenterostomía.
Fig. 2-107: Visión gastroscópica de un cálculo biliar

afacetado que refluyó en el estómago.
Fig. 2-211: Cáncer del ciego.
Fig. 3-200: Linfosarcoma del yeyuno.
Fig. 4-21: Visión endoscópica del linfogranuloma venéreo

del recto.
Fig. 4-28: Adenomatosis rectocólica con degeneración

carcinomatosa.
Fig. 4-31: Adenomatosis rectocólica difusa.
Fig. 4-35: Tumor velloso sésil del recto.
Figs. 4-46,  4-47 i 4-48: Visión endoscópica de un cáncer

ulcerovegetante del recto.
Fig. 5-56: Cirrosis hepática de Laennec.
Fig. 5-68: Tuberculoma hepático estratificado.
Fig. 5-71: Cáncer metastásico del hígado.
Fig. 6-57: Angiocolitis intrahepática.
Fig. 6-66: Vesícula fresa o aframbuesada.
Fig. 6-76: Ampolloma duodenal con metástasis.
Fig. 7-11: Necrosis aguda del páncreas.

Tom II (4a ed. 1976): Enfermedades del aparato circulatorio. Aparato urinario

Fig. 30-5: Ateromatosis aórtica.
Fig. 30-14: Aneurisma fusiforme luético.
Fig. 30-20: Aneurisma disecante de la aorta

abdominal suprailíaca.
Fig. 39-1: Lobulación renal por pionefrosis

tuberculosa.
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Fig. 39-8: Lobulación renal seudofetal.
Fig. 39-11: Tuberculosis renal evolutiva.
Fig. 44-4: Hipernefroma.
Fig. 44-12: Tumor papilomatoso de la pelvis renal.
Fig. 44-14: Tumor ureteral.
Fig. 44-20: Lesiones de leucoplasia y tumor sésil

infiltrante de la vejiga.

Tom III (1a ed. 1951): Enfermedades del aparato respiratorio

Figs. 20, 21, 22 i 23 : Imágenes broncoscópicas.
Fig. 88: Ganglios tuberculosos mediastínicos.
Fig. 121: Neumonía lobulillar caseosa ulcerada

con focos múltiples.

Tom IV:  Enfermedades del sistema nervioso

Fig. 99: Meningitis tuberculosa.
Fig. 100: Meningitis tuberculosa.
Fig. 168: Gran foco de hemorragia cerebral.
Fig. 170: Zonas de reblandecimiento cerebral.
Fig. 190: Tromboflebitis de ambos senos

cavernosos en el curso de una septicenia
postfurúnculo del labio superior.

Tom V  (5a ed. 1976): Enfermedades de la sangre y de las glándulas endocrinas

Fig.3-28: Leucemia mieloide crónica. Aspecto
nefrótico de ambos riñones.

Fig. 6-36: Linfogranuloma de Hodgkin
(retromesentérico).

Fig. 6-40: Linfogranuloma de Hodgkin. Bazo pórfido.
Fig. 6-66: Linfosarcoma del bazo.
Fig. 9-4: Amiloidosis esplénica.
Fig. 9-12: Linfosarcomatosis micromodular del bazo.

Tom VI: Enfermedades infecciosas

Fig. 15: Absceso renal cortical metastático.
Fig. 21: Endocarditis séptica lenta.
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Fig.32: Abscesos  pulmonares múltiples
(estafilococemia).

Fig.34: Congestión petequial de la superfície
renal (estafilococemia aguda hipertóxica).

Fig. 35: Abscesos múltiples del riñón
(estafilococemia).

Fig.78: Placas de Peyer ulceradas.
Fig. 79: Placas de Peyer cicatrizadas.
Fig. 192: Estomatitis de la fiebre eruptiva

pluriorificial (enf. de Fiessinger-Rendu-
Stevens-Johnson).

Fig. 204: Conjuntivitis tracomatosa
(según Vila-Coro).

Fig. 250: Aspecto típico de la necropsia del cobayo
inoculado con leptospiras.

A la llista precedent de gravats del llibre de Pedro-Pons afegirem, per no haver estat
inclosos en el catàleg de Lozano-Vilardell, els publicats per dos antics professors
d’oftalmologia de la Facultat de Medicina, els doctors Casanovas i Vila-Coro, per il·lustrar
els treballs que se citen tot seguit.

Retinitis exudativa externa, per J. Casanovas6 , professor A. d’oftalmologia (Fac. Med.
Barcelona, Clínica oftalmológica del prof. M. Soria. “Acta Médica Ibero-Americana”,
agost 1935:

Fig. 1: Preparación anatomopatológica.

Estasis papilar. José Casanovas. Arxius Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana,
tom VIII, núm. 3. Ponència oficial XXVI Congreso de la Sociedad Oftalmológica Hispano-
Americana. Sevilla, 1948:

Dues  figs. (sense número):
1. Seudopapiledema.
2. Comienzo estasis papilar.

Dues  figs.:
3. Abanico macular.
4. Atrofia óptica consecutiva.
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Alemany també va fer dibuixos per al prestigiós oculista barceloní doctor Antoni Vila-
Coro7 , una part dels gravats corresponents van aparèixer en un dels “Manuales de
Medicina Práctica” de Salvat Editores, Barcelona, la monografia titulada LAS CONJUNTI-
VITIS, publicada el 1942. Aquest llibre portava una faixa amb la frase següent: “Ilustrado
con 23 grabados, muchos en colores, de R. Alemany”.

La col·laboració amb els oftalmòlegs Barraquer8  va ser escassa.

En el text de la conferència pronunciada per Josep Ignasi Barraquer Moner, a l’Acadèmia
de Medicina de Nova York el 16-1-1949, publicada a “Estudios e Informaciones
Oftalmológicas”, juliol de 1950, hi ha dos gravats de Rafael Alemany (Sinequiotomía e
Iridotomía Inferior).

RAFAEL ALEMANY I LA FACULTAT DE MEDICINA

Des dels seus primers dibuixos per al doctor Manuel Serés (1922), Alemany es va conver-
tir, extraoficialment, en el dibuixant mèdic de la Facultat de Medicina de Barcelona fins
que, a principi de 1944, va guanyar el concurs  per a la plaça de dibuixant anatòmic oficial
d’aquesta Facultat. Fins a 1944, és a dir, durant uns vint anys, va treballar per a aquesta
com la majoria dels metges d’aleshores, recordem-ho, sense cap nomenament oficial.

El concurs per proveir la plaça de dibuixant anatòmic de la Facultat de Medicina va ser
sol·licitat i gestionat principalment pel doctor Agustí Pedro-Pons, en anunciar Rafael
Alemany que,  havent estat ofès per un catedràtic, el nom del qual, per respecte a la
seva memòria i a la de l’artista, preferim silenciar, no pensava treballar més per a la
Facultat.

El lamentable i insòlit fet va succeir així. Uns dies abans de Nadal va anar a la consulta
privada del catedràtic per lliura-li un dibuix particular encarregat, l’acurada realització
del qual li havia consumit força temps, amb l’esperança de cobrar un diner amb què
comprar algun comestible d’“estraperlo” (era la difícil època de la postguerra) i  amb
aquest poder millorar el previsiblement pobre dinar de Nadal. Alemany va pujar l’escala
al mateix temps que un matrimoni que portava un pollastre viu a l’il·lustre facultatiu.
Després de xerrar una estona a la sala d’espera, plena de gent, amb uns pagesos del
Prat del Llobregat, que també portaven el seu regalet, Alemany va passar al despatx del
professor, qui el va rebre seriós, fent la impressió que ja no li importava el dibuix. En
mostrar-li aquest, i un cop li va haver facilitat el preu, gens exagerat, etzibà despectivament
al seu autor, sense cap comentari i donant per acabada la visita, que podia emportar-se
el dibuix, ja que no l’interessava.

Josep M. Simon-Tor i col·laboradors
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Alemany va baixar l’escala plorant, per la qual cosa va haver de quedar-se una estona a
l’entrada de l’edifici abans de sortir. Com que, a més, les cames li flaquejaven i va
recolzar-se a la paret, se li apropà el porter per a atendre’l, pensant  que el metge li havia
diagnosticat una malaltia greu i estava patint una crisi cardíaca.

La seva obra va ser nombrosa, havent col·laborat amb una bona part dels catedràtics de
medicina del seu temps. Entre aquests mereix menció especial el doctor Salvador Gil-
Vernet (1893-1987), catedràtic d’anatomia i d’urologia, i investigador de prestigi interna-
cional que arribà a presidir, el 1967, la Societat Internacional d’Urologia.

Entre els metges de la Facultat de Medicina de Barcelona, amb els quals havia col·laborat,
recordava sempre amb elogis dos d’ells, els professors Manuel Serés i Agustí Pedro-
Pons (1898-1971), aquest últim catedràtic de Patologia i Clínica Mèdiques, i en la seva
època el principal consultor mèdic de Barcelona.

Del doctor Serés explicava que, una vegada, es va enfadar amb ell i li va dir que no
dibuixaria més per a ell. Als pocs dies, a Sant Cugat del Vallès, on passava les
vacances d’estiu, va tenir la sorpresa de rebre la visita d’un municipal que era
portador d’un sobre. Espantat, Alemany va obrir el sobre, que contenia una breu
missiva del regidor de l’Ajuntament de Barcelona, doctor Serés, en què li demanava,
juntament amb les seves disculpes, la gràcia de veure’l aviat. I aviat es va deixar
veure el dibuixant, ja que aquest, a més de no ser gens rancuniós, ja s’havia
desenfadat. Perquè, poc després de conèixer-lo, Alemany va tenir la intuïció que el
doctor Serés era un bon home malalt, el mal humor del qual, per explicable, havia de
disculpar-se.

Com es pot suposar, molts dels seus dibuixos no van arribar a publicar-se.
Desgraciadament, gran nombre d’aquests és probable que s’hagin perdut, com, per
exemple, la major part dels que va executar per a la càtedra d’anatomia del doctor
Manuel Taure.

D’altra banda, com diu Lozano-Vilardell, no sempre, particularment pel que fa a algunes
editorials importants, s’ha concedit a les obres de R. Alemany el valor real que tenen,
fins i tot arribant a eliminar-les en favor d’una economia de l’espai.

METGES BARCELONINS PER ALS QUALS VA PINTAR

Rafael Alemany va executar dibuixos per a molts metges. Els més notables dels quals
arribaren a publicar dibuixos d’aquest artista es relacionen tot seguit:
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Hermenegild Arruga Liró (oftalmòleg)
Joan Badosa Gaspar (digestòleg)
Lluís Barraquer Ferré (neuròleg)
Josep Maria Bartrina Thomas (cirurgià)
Ricard Botey Ducoing (otorinolaringòleg)
Antoni Caralps Massó (cirurgià toràcic)
Salvador Cardenal Fernández (cirurgià)
Josep Casanovas Carnicer (oftalmòleg)
Alfred Castellá Vía (cirurgià)
Frederic Císcar Rius (hematòleg)
Àlvar Esquerdo i Esquerdo (ginecòleg)
Pere Farreras Valentí (hematòleg)
Antoni Gallart Esquerdo (digestòleg)
Francesc Gallart Monés (digestòleg)
Emili Gil Vernet (obstetre)
Salvador Gil Vernet (uròleg i anatomista)
Gerard Manresa Formosa (aparell respiratori)
Agustí Pedro-Pons (metge general)
Jaume Pi Figueras (cirurgià)
Tomàs Pinós Marsell  (digestòleg)
Pere Piulachs Oliva (cirurgià)
Joan Puig Sureda (cirurgià)
Antoni Puigvert Gorro (uròleg)
Agustí Pumarola Busquets ( microbiòleg)
Enric Ribas i Ribas (cirurgià)
Manuel Serés Ibars (uròleg i anatomista)
Joan Soler Julià (cirurgià i ginecòleg)
Manuel Taure Gómez (anatomista)
Joaquim Trias i Pujol (cirurgià)
Antoni Vila-Coro (oftalmòleg)

LA FAMA D’ALEMANY I TRES METGES DE FAMA

La fama d’Alemany, particularment en el sentit de ser conegut i admirat per molts gràcies
a les seves excel·lents il·lustracions o dibuixos mèdics, fou deguda, sense cap mena de
dubte, als treballs elaborats per a la col·lecció de dos especialistes de l’aparell digestiu
i a la il·lustració dels llibres publicats per tres metges de Barcelona, els noms, obres i
col·leccions dels quals es relacionen tot seguit:

Josep M. Simon-Tor i col·laboradors
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1. El doctor Hermenegild Arruga, oftalmòleg, amb dos llibres:

* El desprendimiento de la retina. Barcelona, 1936.
* Cirugía ocular 1a ed. Ed. Salvat. Barcelona, 1946. D’aquest, se’n van fer
diverses edicions, sent traduït al francès i a l’anglès.

2. El doctor Antoni Puigvert, uròleg, amb els seus llibres:

* Endoscopia urinaria. Ed. Salvat. Barcelona - Buenos Aires, 1939 (52 làmines
en color).
* Urografía clínica. Ed. Labor. Barcelona, 1944.

També cal esmentar la col·lecció de làmines que posseïa el doctor Puigvert.

3. El doctor Antoni Caralps, cirurgià toràcic, amb el llibre:

Indicaciones operatorias y terapéutica quirúrgica de las tuberculosis del pul-
món y de la pleura. Ed. Salvat. Barcelona, 1941.

4. Els doctors Gallart Monés i Pinós, gastroenteròlegs, amb la seva esplèndida
col·lecció de Láminas gastroscópicas per a l’Escola de Patologia Digestiva de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, efectuats en gran part el 1943.

Però, per bé que el mateix Alemany confessava que devia la seva fama als doctors abans
esmentats, no és menys cert que l’artista va contribuir amb les seves làmines o
il·lustracions a la fama professional d’aquests, principalment dels tres primers (Arruga,
Puigvert i Caralps).

Durant la Guerra Civil (1936-39) va passar força hores al dipòsit de cadàvers de l’Hospital
de Sant Pau, per tal de dissecar i estudiar sobre el cadàver les parts del cos humà que li
interessaven, prenent notes dels detalls anatòmics més importants per als treballs pre-
vistos, un d’aquests la il·lustració del llibre del doctor Caralps sobre cirurgia de les
tuberculosis pulmonar i pleural.

DESCOBRIMENT AMERICÀ DE RAFAEL ALEMANY

L’existència d’un dibuixant mèdic de primeríssima categoria a Barcelona, que aviat va
ser considerat com un dels millors d’Europa, fins i tot el millor, va  ser descoberta pels
tres metges següents:
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1. El professor Henry L. Bockus, de Filadèlfia (EUA), gastroenteròleg que va
tenir la sort de veure i admirar la col·lecció de dibuixos d’Alemany que posseïa
el Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

2. L’uròleg de Nova York, doctor Lowsley, que es va fixar en l’obra mèdica del
dibuixant amb ocasió de les seves visites a la clínica Puigvert i a la càtedra
d’Anatomia II de la Facultat de Medicina, exercida pel també uròleg doctor
Salvador Gil-Vernet.

3. El famós oftalmòleg novaiorquès d’origen espanyol, Ramón Castroviejo
Briones (1905-1987), a través dels llibres i  les publicacions que li enviava el
cèlebre oculista català Hermenegild Arruga. En un viatge a Barcelona va
aconseguir, no sense dificultat, el domicili del doctor Rafael Alemany i va anar
a visitar-lo. L’entrevista va durar més de dues hores, durant les quals el dibuixant
li va contar part de la seva vida, l’artística, i li va parlar dels seus treballs.
Castroviejo  es va emportar una gran sorpresa en assabentar-se que no només
dibuixava làmines d’oftalmologia, en blanc i negre o en color, sinó també de
qualsevol especialitat mèdica o quirúrgica (des de microseccions histològiques
fins a peces d’autòpsia).

Al final el doctor Castroviejo el va invitar formalment a traslladar-se als Estats Units i
residir a la seva clínica de Nova York per col·laborar amb ell en la preparació d’un llibre
de cirurgia ocular i altres publicacions. Va sortir de l’entrevista disposat a no fracassar
en el seu afany, per la qual cosa immediatament va iniciar els tràmits per al viatge
d’Alemany. Aquest no va dubtar a acceptar la invitació en veure que Castroviejo era més
expeditiu i generós, i que l’oferiment era més seriós i menys sospitós de mer compliment
que els fets prèviament pels doctors Bockus i Lowsley.

VIATGE ALS ESTATS UNITS

El dimecres 12 de novembre de 1947 Rafael Alemany va partir, via aèria, cap a Nova York,
on anava a passar una llarga temporada com a hoste del doctor Ramón Castroviejo,
durant la qual  va residir a la clínica d’aquest anomenat oftalmòleg, que estava situada
a 9 East 91st  Street, New York, 28, N.Y.

Abans de partir cap al Estats Units, Rafael Alemany va ser objecte,  en un cèntric restau-
rant de la Ciutat Comtal, d’un emotiu homenatge per un grup de metges de la Facultat de
Medicina, al qual es van adherir alguns artistes i molts dels seus alumnes de dibuix i
pintura.

Josep M. Simon-Tor i col·laboradors
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LLEI ESPECIAL DE PERMANÈNCIA ALS ESTATS UNITS

Després d’una temporada de residència a Nova York, com a invitat i sense dret al
treball remunerat, alguns insignes metges americans encapçalats pel doctor
Ramon Castroviejo i els professors Henry L. Bockus i Chevalier Jackson, atès el
seu interès per poder comptar amb la col·laboració artística de Rafael Alemany,
van demanar i gestionar per a ell l’aprovació d’una llei especial de permanència
al país, ja que, a causa a la limitadíssima quota d’immigració per a Espanya, no
era previsible l’obtenció d’un visat de residència abans que no transcorreguessin
molts anys.

El corresponent projecte de llei a favor de Rafael Alemany perquè li fos concedit el
dret de residència permanent (H. R. 4121) va ser presentat a la Cambra de
Representants del Congrés pel congressista Mc Cormack el 15 de maig de 1951,
que el va remetre al Comitè Judicial, que va informar favorablement. Aquest projecte
de llei va ser aprovat pel Senat dels Estats Units, l’1 d’octubre de 19519 . La llei així
nascuda va ser sancionada i ratificada amb la firma del mateix president Harry S.
Truman.

El fet que fos la primera vegada que s’agraciés un espanyol amb una disposició conce-
dida en comptadíssimes ocasions, i sempre a favor de personalitats científiques
(Einstein, per exemple), va fer que el cas Alemany tingués una gran repercussió en la
premsa i la ràdio de Barcelona, pel fet de tractar-se d’un il·lustrador mèdic barceloní.
En l’àmbit nacional també va tenir ressonància no només pel fet d’haver-se premiat
un espanyol, sinó també perquè aquest esdeveniment va produir-se després d’un
període històric recent en què Espanya havia estat sancionada per l’ONU, després de
la Segona Guerra Mundial, amb un bloqueig diplomàtic i, per tal motiu, se li havien
retirat molts ambaixadors, entre ells, al novembre de 1946, el dels Estats Units
d’Amèrica10 .

CONCESSIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR

A principi de l’any 1952 Rafael Alemany es va veure obligat, per motius particulars i de
salut, a rescindir la seva col·laboració permanent amb  les facultats de medicina de
Filadèlfia,  de la Universitat de Temple i  de la Universitat de Pennsilvània, i fixar
definitivament la seva residència a Nova York.

La Facultat de Medicina de Pennsilvània li va dir adéu amb una íntima cerimònia festiva
i remetent-li la carta següent:
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UNIVERSITAT DE PENNSILVÀNIA
FILADÈLFIA

FACULTAD DE MEDICINA
ESCOLA MEDICOQUIRÚRGICA                             15 de gener de 1952

Dr. Rafael Alemany
9 East 91 St.
Nova York

Molt apreciat Dr. Alemany:

Ens complau comunicar-vos que aquesta Universitat us ha atorgat el títol
de doctor (Ph. D.), en reconeixement dels vostres mèrits i de l’obra duta a
terme durant la vostra estança en aquesta institució.

Rebeu la meva més sincera felicitació.
Atentament us saluda

David F. Buerki
Vicepresident encarregat d’afers mèdics

El 1951 va ser nomenat professor de pintura del City College de Nova York i contractat
com a col·laborador de l’il·lustrador P. Peck.

A final de 1953 el doctor Rafael Alemany va ser nomenat Artista Mèdic en cap de Sudler
& Hennessey Societat Anònima, la principal empresa artística dedicada al dibuix mèdic
(anatòmic i quirúrgic) de Nova York, el gerent o director mèdic de la qual era el també
dibuixant Paul Peck, que ja no exercia l’art del dibuix per problemes visuals. Alemany va
estar al davant dels professionals d’aquesta empresa fins a la seva jubilació.
Quan va treballar a Nova York, els seus dibuixos mèdics van ser sol·licitats principalment
per laboratoris farmacèutics ( Lederle, Pfizer, Merck, Sharp and Dohme, etc.).

El 1956 (novembre) va patrocinar la celebració, en l’“Architectural League” de Nova York,
d’una exposició d’escultures del seu amic barceloní Enric Monjo. La major part de les
obres exposades, de gran valor artístic, eren de temes religiosos, d’una gran força emotiva
i de genial interpretació. Aquesta exposició va contribuir a l’elevació de l’artista Monjo a
la categoria d’un dels millors del món.

Josep M. Simon-Tor i col·laboradors
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TÈCNICA PICTÒRICA

Al llarg del temps Alemany emprà diferents procediments per a la il·lustració mèdica. Va
començar dibuixant amb carbó i llapis gruixut (de 1917 a 1920). Després va treballar
també amb tinta negra i vers el 1927, impulsat pel tipus dels nous encàrrecs, molts
necessàriament en color, va passar a servir-se de la combinació: tinta, aquarel·la i aiguada
(guaix) o, simplement, de tinta i aiguada11 .

El 1933 es publicà el primer dibuix del nostre artista en què, per executar-lo, s’havia
substituït en part el pinzell per l’aerògraf: la il·lustració d’una peça operatòria del doctor
Puigvert (ronyó dret amb tuberculosi necrosant).

L’aerògraf és una petita pistola d’aire comprimit polvoritzadora de pintura. Es treballa
amb aquest projectant raigs de colorant. Alemany, que probablement va ser el primer
il·lustrador mèdic a emprar-lo, arribà a dominar aquest instrument a la perfecció, fins al
punt de ser capaç de fer-hi vertaderes filigranes pictòriques.

Aquesta tècnica, la il·lustració mitjançant l’aerògraf (sol o, més correntment, combinat
amb el pinzell i la paleta), va contribuir al renom i prestigi d’Alemany dins del món mèdic.

Així com després de menjar li agradava, si li era possible, fumar-se un cigar, que als
Estats Units va passar a ser regularment un bon cigar havà, en canvi, mentre dibuixava,
fumava a vegades en pipa, cosa que li permetia tenir les mans lliures. Quan no tenia la
pipa a la boca, solia xiular o cantar al mateix temps que pintava.

En algunes il·lustracions o gravats de Rafael Alemany falta la seva signatura, que sempre
figurava en els dibuixos originals executats a Barcelona. Als Estats Units fins i tot se’l va
arribar a suplantar, firmant alguna vegada P. Peck per ell. El nostre cèlebre dibuixant mèdic
explicava l’anècdota següent. En certa ocasió, quan la seva fama ja havia traspassat els
Pirineus i residia a Amèrica, va ser presentat a un cèlebre metge estranger, qui li va dir: ¡ Ah,
quin plaer, aleshores vostè és el Leonardo da Vinci que ha inspirat i dirigit la mà del Dr. X.!

OPINIÓ SOBRE L’OBRA DE RAFAEL ALEMANY

El fet de tenir memòria fotogràfica li facilitava el treball, ja que moltes vegades es veia
obligat a executar els seus dibuixos a partir d’apunts. Aquest tipus de memòria i molta
experiència en ocasions li van permetre, amb freqüència quan va treballar als Estats
Units, preparar làmines de bastants processos patològics sense necessitat d’esperar
que algun facultatiu o hospital li oferís un cas real.
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Tenia una aptitud especial per a les endoscòpies, de forma que va ser un extraordinari
observador i dibuixant de les imatges il·luminades vistes amb el cistoscopi (de la bufeta),
l’oftalmoscopi (del fons de l’ull), el broncoscopi (de l’arbre bronquial) i el gastroscopi (de
l’interior de l’estómac).

S’explica d’Alemany l’anècdota següent. Una vegada va fer un apunt d’una gastroscòpia,
i tornà l’endemà amb una bonica làmina, en color, de la mucosa gàstrica en què,
sorprenentment, apareixia una tumoració que no havia vist cap dels dos metges  que
havien fet la mateixa exploració gastroscòpica. Davant l’asseguració per part del dibuixant
que allò pintat era el que realment va veure i que no es tractava d’un cas d’equivocació
o confusió, es va cercar el malalt i se’l va sotmetre a una nova gastroscòpia. Després de
molt mirar i cercar es va confirmar que, efectivament, existia aquesta tumoració, cosa
que va donar la raó a Alemany.

Dels dibuixos mèdics de Rafael Alemany, se’n pot dir que la majoria són, dins de la seva
classe i a excepció dels fets abans de 1930, vertaderes obres d’art. Va ser un artista de
molt talent i un gran mestre de l’art il·lustratiu mèdic.

El seu art era eminentment realista, com convenia a la finalitat demostrativa o pedagògica,
és a dir útil, d’aquest, però a la vegada adornat amb el  grau adequat de bellesa. El
mateix Alemany afirmava que el vertader realisme no estava renyit amb l’atractiu, ni amb
la perfecció i el bon gust.

El nostre home era en veritat una espècie de fotògraf que amb les seves eines principals,
el pinzell i l’aerògraf, sabia crear perfectes i belles imatges mèdiques que eren, alhora,
una adequada interpretació magistral d’allò reproduït. Sabia fer ressaltar en cada dibuix
el més important i donar al color la vivor necessària.

Com diu Lozano-Vilardell, les il·lustracions d’Alemany compleixen a la vegada dos
objectius, que en la societat industrial actual són difícils d’aconseguir, són pràctiques
(pedagògiques) i a la vegada belles (artístiques).

TESI DOCTORAL SOBRE RAFAEL ALEMANY

Al mes de maig de 1991, l’escultor Francisco Javier Lozano Vilardell12  va presentar a la
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona una esplèndida tesi, en dos gruixuts
toms, titulada: RAFAEL ALEMANY: ILUSTRADOR MÉDICO. El doctorand autor d’aquesta
tesi, elaborada sota la direcció del professor doctor Ricard Sala i Olivella, va ser aprovat,
per unanimitat dels membres del tribunal, amb la qualificació d’Apte cum laude.
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Al final de la seva investigació sobre la vida i obra de Rafael Alemany, l’autor de la tesi
presentà en el tom II d’aquesta, i com a conclusió principal, un catàleg cronològic i
fotogràfic en color, confeccionat amb les 1.292 il·lustracions de l’artista que va arribar a
descobrir i va poder examinar, catàleg que és, com va voler el seu autor, un document de
primer ordre per a la història de la il·lustració mèdica.

Amb motiu de la lectura d’aquesta tesi, es va  celebrar a la Sala d’Exposicions d’aquesta
Facultat de Belles Arts (Departament de Representació i Anàlisi Compositiu), del 27 al 31
de maig de 1991, una exposició d’il·lustracions anunciada així: “RAFAEL ALEMANY. Ilus-
trador médico.”

SOBRE UNA ENTREVISTA AMB EL DOCTOR PUIGVERT

El doctor Lozano-Vilardell transcriu una breu entrevista feta al doctor Antoni Puigvert el
13 de desembre de 1988. Els qui han conegut aquest últim personatge, sens dubte un
gran uròleg i un bon organitzador, no els sorprendran els silencis i les inexactituds,
alguns probablement involuntaris i altres tal vegada voluntaris, detectats en aquesta
entrevista. Vegem-ne uns exemples:

1. Quan i com va conèixer vostè Rafael Alemany?

Doctor Puigvert: “El vaig conèixer vers l’any 1935, crec que aleshores jo estava acabant
la carrera de medicina; el vaig conèixer mentre feia uns dibuixos a la Càtedra d’Anatomia
Patològica de la Facultat de Medicina.”

Doncs bé, el doctor Puigvert estava acabant la carrera el 1927 i 1928, i  no el 1935 (error
involuntari), i va conèixer Alemany el 1922, a través del professor Manuel Serés o, si es
vol, a través de la Càtedra d’Anatomia Descriptiva d’aquest.

Sorprèn que en cap moment de l’entrevista esmenti el seu mestre i protector, el doctor
Serés, a qui devia la seva especialització en urologia i de qui acabà sent  cunyat.

2. “Va ser a partir del treball que va fer amb mi (cal entendre amb el doctor Puigvert) que
va començar a adquirir fama com a bon il·lustrador mèdic. Va ser així com va conèixer el
doctor Castroviejo, que després se l’emportaria a Nova York.”

En un altre apartat d’aquest treball nostre s’explica que el doctor Castroviejo va conèixer
Alemany a través de les publicacions del doctor Hermenegild Arruga, per a qui va treballar
abans de  fer-ho  -realment molt-  per a Puigvert.
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3.Sap alguna cosa de l’estada de Rafael Alemany als Estats Units?

Doctor Puigvert: “A partir del moment en què se l’emportà el doctor Castroviejo vaig
perdre el contacte amb ell i no sé res del treball que va efectuar”.

El 1957, el doctor Puigvert va gaudir menjant-se una boníssima paella a Nova York prepa-
rada per la senyora Alemany.

D’altra banda, el 1965, en un viatge a Barcelona, l’artista li va fer una visita, concretament
el 18 de novembre. I altres visites de cortesia, una d’aquestes el 4 d’abril de 1967, quan
Alemany va passar una temporada a Collbató i després a Barcelona, abans de retirar-se
definitivament a Alacant.

Observació.D’aquesta entrevista, se’n podria deduir que va ser el doctor Puigvert qui va
descobrir a Alemany l’aerògraf, cosa que no va ser així. L’il·lustrador va tenir notícia
d’aquest instrument sent encara estudiant de belles arts i va comprar el seu primer
aerògraf a Can Rigol-Belles Arts del carrer de Petritxol. El cert és que va encarregar al
doctor Puigvert que li portés de París un aerògraf petit (li’n va portar dos), pensant que
seria millor que el que ja tenia. A més, li convenia tenir més d’un aerògraf, com més d’un
un pinzell.

L’última làmina de Rafael Alemany

Sempre va prometre al primer autor d’aquest treball, des que es van fer amics, que el
darrer dibuix que fes, abans de deixar els pinzells, seria per a ell, i certament va complir
la seva promesa. En efecte, a Barcelona al mes de març de 1967, en una pensió de la
rambla de Catalunya, residència provisional de l’artista tot esperant poder-se traslladar
a Alacant, va executar el seu darrer dibuix mèdic (en color), que és el que apareix gravat
com a fig. 92 (Pigmentación patológica del seno cameral) en el llibre:

SIMON José Mª: GLAUCOMAS. Hipertensiones oculares. Ed. JIMS. Barcelona, 1973

Com a curiositat anecdòtica revelarem que quan aquest llibre estava a punt de distribuir-
se en el mercat, es van adonar que en el gravat de la figura esmentada anteriorment, per
un error tipogràfic, mancava la signatura d’Alemany. L’editor, Luis Jiménez Sánchez, amb
la característica escrupolositat professional amb què s’honrava, va manar desmuntar
tots els exemplars de l’edició per afegir-hi la signatura absent  del dibuixant.
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ELS ULLS DE L’ARTISTA

Correntment no emprava ulleres, ja que tenia una lleugera anisometropia miòpica, o
desigualtat de la petita miopia d’ambdós ulls, que li permetia veure força bé de lluny amb
l’ull dret i molt bé de prop amb l’ull esquerre. La fórmula de les seves ulleres correctores,
als 50 anys, era la següent:

OD= 90º -1 - 0,75; OI= 40º -1 -3.25.

Davant d’aquesta graduació dels ulls d’Alemany, es fàcil concloure que aquest tenia una
vista especialment òptima per al dibuix i la pintura fets en làmines o suports petits.

El xarampió patit en la seva infantesa li va deixar com a seqüela un excessiu i gairebé
continuo llagrimeig de l’ull dret, per obstrucció de les vies llagrimals, que l’obligava a eixugar-
se l’ull amb certa freqüència. Trobant-se a Nova York amb el doctor Castroviejo Briones,
aquest va insistir a operar-lo i li va practicar una dacriocistorinostomia sense èxit, com ja li
havia pronosticat Alemany, ja que cap dels oculistes que havia consultat anys abans a
Barcelona li aconsellà operar-se, inclòs el doctor Josep Casanelles Ibars reconegut expert
en el tractament d’obstruccions llagrimals, a qui acudí en darrer terme per recomanació del
prestigiós doctor Antoni Vila-Coro, oftalmòleg que havia estat ell mateix operat amb feliç
resultat pel doctor Casanelles. Malgrat que ja havia perdut tota esperança de curació,
Alemany es va decidir a sol·licitar el parer del doctor Casanelles, perquè ambdós residien
al mateix carrer i aquest visitava en una casa veïna (carrer de Pelai, 34).

ALUMNES DE RAFAEL ALEMANY

Deixant a part els nombrosos alumnes de la seva acadèmia, entre els quals recordava
com a excel·lent Francisco Toda Marco, només en va tenir quatre d’il·lustració mèdica:
els seus dos fills barons (José i Vicente), el seu nebot Joan Nogueras Alemany, que es va
passar al dibuix publicitari quan el seu oncle i mestre se’n va anar als Estats Units (va
morir jove, el 1978, als 58 anys) i el nord-americà doctor Lou Bory, admirador del seu
mestre, tant per la seva brillant tècnica com per tractar-se d’un gran cavaller, sempre
disposat a donar explicacions i consells tècnics.

RETIR A ALACANT

Per acabar diré que el doctor Rafael Alemany recordava i estimava Espanya, i  Catalunya,
però adorava especialment la  nostra Ciutat Comtal. Es vanava de poder parlar
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indistintament en valencià i català, llengua aquesta darrera que escrivia perfectament.
Va admirar els Estats Units d’Amèrica, els quals estimà com la seva  segona pàtria,
perquè en aquest país va tenir la satisfacció de veure molt ben reconegut el mèrit dels
seus dibuixos i va ser tractat professionalment sempre amb deferència, particularment
per la classe mèdica. Per profund agraïment, més que no pas per conveniència, va
sol·licitar la naturalització com a ciutadà dels Estats Units d’Amèrica, que li va ser conce-
dida el 7 de desembre de 1959.

Malgrat que estimava moltíssim Barcelona i els Estats Units, li tirava més Alacant, complint-
se en ell la vella llei de la tendència dels emigrants a tornar finalment al lloc d’origen, on
s’han criat o nascut. En efecte, el 1969 es va retirar a la ciutat d’Alacant, on va passar els
seus darrers anys en companyia de la seva dona. Després d’una vida exemplar i honesta,
que va permetre a tants aprofitar els seus excepcionals dots artístics, Alemany va morir
“de sobte”, en aquesta ciutat a conseqüència d’un accident vascular cerebral, el dia 14
de maig de 1972, als 77 anys, i va ser enterrat al cementiri d’aquesta.

La seva esposa, Maria Lladó Marsal, va morir a Nova York el 21 de maig de 1978 i van
portar les seves restes a Alacant perquè reposessin junt a les del seu marit.

ELS FILLS D’ALEMANY

Rafael Alemany i Maria Lladó van tenir quatre fills. El primogènit, Rafael, va morir quan
era un nen de només un any i mig d’edat. Els altres tres, tots amb una  excel·lent
disposició per al dibuix, són:

1. Francisca (Paquita), avui senyora Frances Ruffo i resident a l’Estat de Pennsilvània
(EUA).

2. Josep (8 de desembre de 1923-1977), també dibuixant anatòmic que va començar
ajudant el seu pare a Barcelona. Descobert José Alemany per un oculista amic del doctor
Hermenegild Arruga, el doctor Moura Brazil do Amaral (de Rio de Janeiro), aquest es
proposà emportar-se’l al Brasil, i ho va aconseguir. Després d’una curta estada a la
llavors capital brasilera, Moura el passà al, aleshores, papa de l’oftalmologia brasilera,
el professor Hilton Rocha, que l’incorporà com a dibuixant a la seva Facultat de Medicina
de Bello Horizonte. Es va casar amb María Helena Moura Silva, i es traslladà al cap d’uns
anys a Nova York per ajudar el seu pare. En jubilar-se aquest, tornà al Brasil,  i morí a
Bello Horizonte el 26 de setembre de 1977.

Col·laborador artístic, com el seu pare, de la Càtedra d’Anatomia i Embriologia del doctor
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Manuel Taure (Facultat de Medicina de Barcelona) fins al seu trasllat al Brasil, Josep
Alemany Lladó va deixar plasmats els seus darrers dibuixos efectuats a Barcelona en
l’obra següent d’aquest professor: Anatomía del desarrollo (Embriología humana)13 . Ed.
Científico Médica. Barcelona 1947, amb les figures següents:

Fig. 176: Desarrollo del globo ocular.
Figs. 258, 259, 260, 261 i 262: Desarrollo de los arcos branquiales o

faríngeos y   sus derivados (pared central
de la faringe).

Fig.348: Desarrollo de la pelvis  renal.
Fig.349: Desarrollo de los tubos uriníferos.
Fig. 350: Tubo urinífero definitivo.
Figs.377, 378, 379 i 380: Desarrollo de las vías urogenitales.

Estadio indiferenciado.
Fig.381: Desarrollo de las vías urogenitales en el

varón. Estadio  diferencial con descenso
testicular.

Figs. 382, 383 i 384: Desarrollo de las vías urogenitales en la
mujer.

Una mostra d’altres dibuixos de Josep Alemany Lladó es troba en l’esmentat tom III
(Enfermedades del Aparato Respiratorio) del Tratado de Patología y Clínica Médicas,
d’A. Pedro-Pons:

Fig. 253: Imagen broncoscópica de una carcinoma
bronquial vegetante.

Figs. 265 i 266: Imagen broncoscópica de un adenoma
bronquial

3. Vicente Alemany (1936), actualment resident a Nova York. També es va dedicar al
dibuix anatomicoquirúrgic fins a poc temps després de la jubilació del seu pare, activitat
que compaginava amb una altra professió fixa. La categoria artística  d’aquest fill va
quedar ben patent en el llibre de Ramón Castroviejo Atlas de queratectomías y
queratoplastias (Salvat Ed., Barcelona, 1964) il·lustrat amb nombroses làmines de Vi-
cente Alemany.
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AGRAÏMENTS

El nostre més cordial reconeixement a Francisca i Vicente Alemany, per la seva inestimable
col·laboració, i  també al doctor Antoni Serés Figueras, per la seva desinteressada ajuda.
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NOTES

1. La Escuela de Bellas Artes era coneguda popularment com a Escola de Llotja perquè estava ubicada, des de
1775, a l’edifici gòtic (segle XV) de la Llotja de Mar de Barcelona.
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2. Enric MONJO i Garriga (1895-1976): Escultor català conegut, nascut a Vilassar de Mar (on té un museu sobre
la seva obra), que va ser professor de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona i escultor anatòmic a la Facultat de
Medicina. Es va formar al costat del seu mestre Josep Llimona.
Josep Llimona i Bruguera (1864-1934): Escultor català modernista. Entre les seves obres destaquen les escultures
del monument al doctor Bartomeu Robert (inicialmente a la plaça de la Universitat).
3. Bernard M. BARUCH  (1870-1965): Economista, ric financier i vell estadista nord-americà. Agent de canvi i borsa
de Nova York, va ser nomenat pel presidente Wilson, el 1916, membre del Comitè Assessor del Consell de Defensa
Nacional. Durant la I Guerra Mundial (Gran Guerra o Guerra Europea) va ser designat president del Departament
d’Indústries de Guerra. El 1919 formà part de l’Alt Comitè Econòmic de la Conferència de Pau de Versalles, en la
qual fou també assessor del president americà Woodrow Wilson. Començada la II Guerra Mundial, el president
Franklin D. Roosevelt el nomenà assessor presidencial d’economia de guerra i movilització. El 1946, per decisió del
president Truman, va representar els EUA en la Comissió d’Energia Atòmica de les Nacions Unides. Va publicar
diversos llibres, entre aquests una interessant autobiografia.
4. Amleto Gaetano CICOGNANI, que abans havia estat nunci a Espanya, va ser elevat a cardenal i nomenat, el 1961,
secretari de l’Estat del Vaticà. En una visita a Roma, el matrimoni Alemany va anar a saludar el purpurat, qui els
obsequià amb un retrat fotogràfic dedicat.
5. El doctor Manuel Serés Ibars (1888-1928), natural de Vilanova d’Alpicat (Lleida), va guanyar per brillant oposició,
el 1914, la càtedra d’anatomia descriptiva i embriologia de la Universitat de Granada, passant per concurs de trasllat,
primer a Sevilla i després, a principi de 1922, a ocupar aquesta càtedra a la Facultat de Medicina de Barcelona en
jubilar-se el doctor Marià Batllés i Bertrán de Lys.
El doctor Serés va tenir al, llavors, estudiant Antoni Puigvert com a ajudant del laboratori de la seva càtedra i així
mateix del seu consultori particular d’urologia, situat al carrer de Balmes, 54. Aquest darrer, amb el seu fitxer
(històries clíniques i paperetes de treball i investigacions en curs) i dibuixos no publicats d’Alemany, va ser heratat pel
doctor Antoni Puigvert Gorro, que es casà amb Agustina, germana del doctor Serés, amb la qual va tenir un fill baró
que va començar i aviat va abandonar els estudis de medicina.
Descubrí i estudià el gangli nerviós mesentèric inferior (vesicorenal) del gos, havent estat potser el primer a practicar,
a Barcelona, l’extirpació de l’adenoma prostàtic per via baixa o perineal.
A final de 1924, sent alcalde de Barcelona el baró de Viver, va ser nomenat, per recomanació del polític català Eduard
Aunós, regidor de l’Ajuntament. Per la mateixa època va ser també nomenat decà de la Facultat de Medicina de
Barcelona. D’ambdós càrrecs, en dimití l’any següent, per poder-se dedicar millor a l’ensenyament i la investigació,
i també, segons deia Rafael Alemany,  a causa del seu estat de salut, que el feia estar habitualment de mal humor
i sentir-se esgotat amb  freqüència.    Va morir jove a conseqüència d’un coma urèmic.
6. El doctor Josep Casanovas Carnicer (1905-1994) va ser primer, per oposició (1948), catedràtic d’oftalmologia
de la Facultat de Medicina de Salamanca, passant el 1956, per concurs de trasllat, a ocupar la càtedra d’oftalmologia
de la Universitat de Barcelona, vacant per defunció, a causa d’una leucèmia, del professor Mariano Soria.
7. El doctor Antoni Vila-Coro  (1896-1977), fill del doctor Vila Nadal (catedràtic de ciències naturals de la Universitat
de Barcelona i dit l’Avi pels estudiants), va succeir, el 1924, el doctor Ignasi Barraquer i Barraquer com a profesor
auxiliar d’oftalmologia i després com a catedràtic interí i cap del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Clínic de la
Facultat de Medicina, fins  que, el 1926, va ocupar la càtedra, procedent per trasllat de Cadis, el doctor Mariano Soria
Escudero (1889-1955). Després es traslladà a Xicago (Illinois, EUA), per exercir de professor ajudant a l’Institut
Universitari EENT (“Eye, Ear, Nose and Throat College”) d’aquesta ciutat, el cap  del Servei d’Oftalmologia (Institut
Fisher) del qual era el professor W.A . Fisher.
Va tornar a Barcelona el 1928, precisament amb l’encàrrec de cercar a Espanya el seu  substitut o un becari, si era
possible un que sabés dibuixar. La plaça de becari va recaure, curiosament, en  Ramón Castroviejo Briones, natural
de Logronyo, fill d’oculista, qui el 1929 se’n va anar als Estats Units, començant a l’EENT de Xicago la seva famosa
carrera professional i científica.
Recordem aquí, com a curiositat, que tant eldoctor Antoni Vila-Coro com abans els doctors Josep Antoni Barraquer
Roviralta i Ignasi Barraquer i Barraquer, per no haver estat catedràtics numeraris d’una altra  assignatura ni guanyat
la plaça mitjançant oposicions, van ser sempre, d’acord amb el Reial decret de 24 de setembre de 1902, només
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professors o catedràtics interins. El primer catedràtic d’oftalmologia per oposició de la Universitat de Barcelona va
ser l’abans esmentat doctor Mariano Soria Escudero.
8. Els membres de la saga Barraquer que interessa esmentar en relació amb el tema que ens ocupa són els
següents:

1. Doctor Josep Antoni Barraquer Roviralta  (1851-1924).
 El 1902, en establir-se l’obligatorietat, que va ser temporal, de l’estudi de l’oftalmologia com a
assignatura, i tot i que el claustre de la Facultat de Medicina de Barcelona va proposar per a la provisió
de la corresponent càtedra el doctor Manuel MENACHO Peirón, el llavors Ministeri de la Instrucció
Pública va sorprendre amb el nomenament d’un altre candidat de mèrit, el doctor Barraquer Roviralta,
com a professor encarregat  (catedràtic interí) de l’assignatura.
L’obligatorietat de l’oftalmologia tan sols durà un curs acadèmic, passant a ser voluntària fins al 1911,
en què fou definitivament declarada d’estudi obligatori.
 Després d’una brillant etapa com a professor, es va jubilar el 1921, i el va succeir el professor auxiliar,
que era el seu fill Ignasi.
2. Doctor Ignasi Barraquer i Barraquer (1884-1965). Excel·lent cirurgià ocular,  actuà de catedràtic
interí fins que es va retirar voluntàriament el 1923. El succeí el doctor Antoni Vila-Coro.
3. Doctor Josep Ignasi Barraquer i  Moner (1916-1998)
Fill de l’anterior, va exercir primer, junt al seu pare, a la Clínica Barraquer
de Barcelona. El 1953 emigrà a  Colòmbia, establint-se a Bogotà, on va fundar anys després el
prestigiós Institut Barraquer d’Amèrica.

9. United States of America. Congressional Record. Proceedings and debates of the 82ª Congress, first session. Vol.
97, núm. 183. Washington, 1 d’octubre, 1951.
El Congrés dels  Estats Units es compon de dues cambres: la Cambra de representants (House of Representatives)
i el Senat.
10. L’ONU no va recomanar el restabliment de relacions diplomàtiques fins a final de 1950. Els Estats Units van
nomenar un nou ambaixador a la capital d’Espanya quan començà l’any 1951.
11. L’aiguada o gouache (terme francès molt emprat) és un tipus de pintura, negra o de color, espessa i opaca, a
base de colorants i mel dissolts en aiguagoma (que té goma aràbiga o goma tragacant).
L’aquarel·la  és una mena d’aiguada sense mel i molt diluïda perquè els colors siguin transparents (no acostuma a
comptar amb el color blanc, que se substitueix pel fons blanc del paper o suport).
12. El doctor F. J. Lozano és actualmente professor titular d’Escultura a la Facultat de Belles Arts de Barcelona.
13. La figura 189 d’aquest llibre (“Ciclopía en un feto humano”) és de Rafael Alemany i, curiosament, porta signatura
i data del seu acabament: 30-I-43.

Josep M. Simon-Tor i col·laboradors



225Gimbernat, 2007 (*), 47

Rafael Alemany Cremades (1895-1972): dibuixant anatòmic de la facultat de medicina de Barcelona

Rafael Alemany (1895-1972)



226 Gimbernat, 2007 (*), 47

Programa d’una exposició de l’any 1991
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RESUM: Dades sobre l’evolució de la cirurgia vascular a Catalunya en el segle XX.
Referència a l’obra de Rodolf Matas.  L’obra extensa de Ferran Martorell. Activitat a
l’Institut Policlínic. La revista Angiologia. Altres autors. Relació dels treballs més
importants.
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RESUMEN: Datos sobre la evolución de la cirugía vascular en Catalunya en el siglo XX:
Referencia a la obra de Rodolfo Matas. La obra extensa de Fernando Martorell. Actividad
en el Instituto Policlíico. La revista Angiología. Otros autores. Relación de los trabajos
más importantes.

Palabras clave: “Cirugía vascular en Cataluña” “Angiología” “Rodolfo Matas” “Fernando Martorell Otzet”.

*

Al segle XX es produeix una disgregació de la Cirurgia en moltes branques i als últims
anys en gairebé centenars de branquillons. Allí on hi havia només Cirurgia general
apareixen especialitats com la Cirurgia Ortopèdica, la Cirurgia Cardíaca, la Cirurgia Infan-
til, la Neurocirurgia, la Cirurgia plàstica, estètica i i reparadora, a més de les ja acreditades
Traumatologia, Oftalmologia, Oto-rino-laringologia, etc.

Gairebé en un moment o altre els qui les cultiven fan ús de bisturís, pinces, separadors,
etc. Més o menys com les que s’ usen en la clàssica Cirurgia General, avui reduïda a les
lesions de parets abdominals i a les malalties de  l’aparell digestiu. No es estrany, com
fa observar el professor Fernández Cruz que entre els estudiants americans, només un 8
% optin per escollir  l’abans privilegiada «gran» Cirurgia. (1)

En el nostre estudi no havíem inclòs fins ara les especialitats quirúrgiques, tot i  l’existència
de destacades figures en el nostre país, tan o més importants que els catedràtics i Caps
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de Servei i que tot i tenir abastament el reconeixement popular, no el tenien a nivell
oficial. Un exemple clàssic, ja molt conegut es el de Salvador Cardenal, que costà Déu i
ajuda que el fessin Catedràtic honorari.

Per començar, ens estrenem amb una personalitat excepcional i que amb prou feines el
podem anunciar com a català, perquè no nasqué a Catalunya i gairebé no visqué entre
nosaltres més que de vacances, no es formà professionalment aquí, ni les grans
contribucions que féu a la Cirurgia les aconseguí entre nosaltres ni formà una escola a
casa nostra. Això sí, tota la família era catalana, ell parlava català i coneixia els cirurgians
més destacats de la Societat de Cirurgia de Barcelona i fou honorat, amb solemnitat
inclòs, quan visità la seu d’aquesta l’any 1927 . El personatge era Rudolf Matas (2). Ens
permetem fer una referència en atenció a les circumstàncies tan especials.

En efecte, nasqué a Norbert Luque, Lousiana, EEUU, el 12 de setembre de 1860, fill d’un
metge de Girona, Narcís Hereu i Matas (Pont Major, 1837- Nova Orleans, 1904), que s’
havia embarcat el 1856 amb estudis de Farmàcia cap a Nova Orleans,  acabà aquests el
1858 i el 1859 es graduà de Medicina en la New School d’aquesta Ciutat. La mare era
Teresa Jordà i Ponjoan, filla d’emigrats als EEUU. Segons les nostres normes el nom de
Matas seria: Rudolf Hereu i Jordà. (3). Matas passà uns anys de la infància a París (1864)
i a Sant Feliu de Guixols (1865-1867). Estudià Medicina en la Universitat de Lousiana.
Essent estudiant col·laborà amb la comissió Finlay per  l’estudi de la febre groga. Graduat
el 1880 com membre del Charity Hospital de Nova Orleans. Fou consultor a títol de expert
en febre groga representant a dita Ciutat el 1885. Entre 1883 i 1885 edità una revista de
Medicina i Cirurgia, on defensava les idees de Lister. Per aquell temps formà part del
Departament d’Anatomia de la Universitat, primer en caràcter de preparador i, més tard,
de professor.

El 1895 fou nomenat professor de Cirurgia, càrrec que ostentà fins a llur jubilació el
1927. Les seves contribucions científiques s’estenen a diversos camps: l’anestèsia
(usava anestèsia local pel tractament de la neuràlgia del trigemin, sobre el gangli de
Gasser);  l’antisèpsia (propugnant  l’ús dels guants de goma en les operacions), però allò
que li donà més fama fou el tractament dels aneurismes arterials per medi de
l’endoaneurismorràfia «restauradora» La primera la féu el 1888 sobre un aneurisma de
l’artèria humeral. Això li valgué ser considerat el pare de la Cirurgia vascular, a nivell
mundial. (4)

Joan Puig-Sureda i Sais (1880-1978) era deixeble de Cardenal i de Ribas i Ribas i tenia
relació amb l’Institut de Fisiologia (aleshores sota la direcció de August Pi Sunyer), on
efectuava treballs de Cirurgia experimental . Al llarg de la seva dilatada vida obtingué
tota mena de distincions tan en el pla acadèmic com social, essent considerat dels
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cirurgians catalans més tècnics i més il·lustrats . Doncs bé,  l’any 1910 operà un aneuris-
ma de la femoral segons el mètode de la aneurismorràfia restauradora de Matas. Al cap
d’un any fou publicat (5), després d’haver presentat el cas en una sessió de  l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques. Abans d’aquesta intervenció, la primera feta a Espanya amb
aquell procediment, els aneurismes es tractaven en general, per  l’extirpació o la lligadura
de les arteries proximal i distal, en general amb resultats mediocres (6 a 9). Fins i tot, en
1916 el professor Gabriel Estapé utilitzà el mètode d’Anel (compressió a distància de la
artèria aferent, seguida de lligadures del sac aneurismàtic), que, com els demés mètodes,
excepte el de Matas caigué en desús.(10)

Manuel Corachan i García publicà  l’any 1925 un cas d’aneurisma arteriovenós (11) que
havia operat a  l’Hospital de Sant Pau. En 1927, coincidint amb la visita de Rudolf Matas
a Barcelona comentà el cas d‘una pacient portadora d’una endocarditis que va patir una
embòlia de l ‘artèria poplítia, cas publicat molt abans (12). Insisteix més tard en la
importància de la Cirurgia vascular conservadora, presentant 3 casos més d’aneurismes.
En 1930 publica un article fent referència al tema (13). Finalment, en 1933, davant de la
introducció d’una nova tècnica diagnòstica, la aortografia, glossa el seu valor no tal sols
en els aneurismes, sinó en les obstruccions vasculars, els tumors de  l’hipocondri dret i,
en general, de tota mena de tumors a fi d’orientar al cirurgià sobre el nivell de la lesió. En
1934, en el VIIIe. Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Cat. destacà la innocuïtat del
procediment (fet en les degudes condicions).(14)

Juan Marimón i Carbonell.-Aquest cirurgià de  l’Hospital. del Sagrat Cor publicà en 1931
un cas d’aneurisma de la tibial anterior, que tot i voler efectuar una operació de Matas,
només pogué ressecar el sac.(15) Fora del camp dels aneurismes i encara que no hem
encetat la qüestió del efecte antiàlgic de les simpatectomies mecàniques o químiques
convé senyalar un article de Marimon del any 1935 sobre el tema. (15 bis)

Joaquim Salarich i Torrents.-Cirurgià de  l’Hospital de Vic i més tard del Hospital del Mar,
exposà 3 casos d’aneurisma, referint en un d’ells que havia introduït una petita
modificació al mètode de Matas: aplicà la paret de la vena adjacent per reforçar les
restes del sac aneurismàtic no ressecat.(16) Ja hem comentat  l’ús de contrasts per
visualitzar lesions intravasculars    (vegeu Corachan»); és la tècnica ideada per Sicard i
Forestier el 1923; mitjançant aquest sistema, Salarich pogué confirmar i localitzar la
situació d’un aneurisma de la ilíaca externa (17)

Josep Mª. Vilardell, un altre dels grans cirurgians de  l’època, aquest del Hospital de Sant
Pau, ja havia fet ús del lipiodol el 1929 per la visualització arterial radiològica (18).
Joaquim Escayola el mateix any requereix veure  l’interior de arteries, però utilitza iodur
sòdic al 25 per mil (tècnica de Moniz) en comptes del Lipiodol.. Per la seva banda, J.
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Fontanet, el 1930 també fa ús de  l’arteriografia pel diagnòstic, però destaca sobre tot
els seus perills (hemorràgia pel forat de la punció, arteritis química i agravació de la
isquèmia ) en especial pel iodur, que proscriu, afavorint, doncs, al lipiodol. (19)

Josep Trueta i Raspall. Més famós per la seva actuació durant la II G.M. a Anglaterra,
Trueta era ja un cirurgià destacat en l’Hospital de Sant Pau i en el curs de la Guerra Civil
a Espanya, inclòs com a Cap de Servei «in pectore», com podríem dir (Vegeu la seva
Ressenya en el Servei C de Cirurgia de dit Hospital). Hem detectat, doncs, un article de
l’any 1932 en el que exposa un cas de malaltia de Raynaud, tractat per medi de
simpatectomia lumbar. (20)

Emili Roviralta i Astoul. (1895- 1987),. Més conegut per la seva activitat pionera i estel·lar
alhora en Cirurgia pediàtrica, abans de donar-se de ple a ella, havia fet alguns treballs en
relació amb el tractament, principalment antiàlgic de la tromboangeitis obliterant i altres
trastorns dolorosos de les cames (21). Per la seva experiència no es mostra especialment
entusiasmat pels resultats de la simpatectomia periarterial mecànica o química i en
quan a la gangliectomia lumbar, encara que millor considerada, diu que té (o tenia
aleshores) una gran mortalitat (!), greus complicacions i freqüents fracassos. En canvi,
per alleujar específicament el dolor del malalts amb tromboangeitis obliterant no hi ha
res com la neurectomia perifèrica, que des de 1928 ja practicava Roviralta a suggeriment
de Codina Altés, en  l’Institut Policlínic de Barcelona ( = «La Platon»). Dedica, si més no,
altres dos o tres articles per il·lustrar indicacions i casos especials.(22)(23). Soler-Julià
(24) compartia bona part de les opinions d’aquest, inclòs la perillositat de la gangliectomia,
fins el punt de que representava pel pacient un compromís més greu que la resecció de
fibres del ciàtic. Avala també suprimir el tabac, controlar la diabetis i tractar la lues a
fons. Aquest pla feia anys que es seguia a França (Gallavardin, Laroyenne i Ravault.
Entre nosaltres a més de Roviralta, van publicar observacions Usúa i Aguiló

Antonio Rodríguez Arias. Ja s’ ocupava del tractament de les afeccions vasculars des
d’abans de la Guerra Civil, engrescat pel sempre entusiasta Antonio Trias i Pujol. La
personalitat potent i creativa de Martorell, difumina qualsevol circumstància d’aquest i
d’altres predecessors digna de ser preferida en el record.

FERRAN MARTORELL I OTZET.

Naixé a Barcelona el 1906. Es llicencià en Medicina a la Universitat de Barcelona el
1929, ingressant com a intern a  l’Institut Policlínic al Servei del professor Puig-Sureda
(25). El mateix any acompanyà a aquest a Varsòvia, on presentava una Ponència. A la
tornada, Puig el nomenà ajudant de Cirurgia també al Policlínic, gairebé al mateix temps
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que el Dr. Celis el feia ajudant del Servei d’Anatomia Patològica.  L’any 1930 es doctorà
a Madrid, on amplià estudis amb Del Río Ortega .  L’any 1934 guanyà per Oposició dues
places: una, de professor auxiliar de Patologia Quirúrgica i gairebé alhora, una altra de
professor auxiliar d’Histologia, preferint la primera a  l’hora d’exercir-la.

Durant la Guerra civil i amb el grau de capità d’Aviació romangué durant cert temps
actuant com a Cap d’Anatomia Patològica en absència del titular (Dr. Celis), i dirigint pel
mateix motiu com auxiliar titular la Càtedra de Clínica quirúrgica que havia estat de Puig
Sureda. Després de la Guerra, el nou règim no acceptà els nomenaments que havia fet
la Universitat Autònoma, amb la qual cosa, Martorell es quedà al carrer. Tot i haver-se
lliurat de repressions més dures (26) no pogué seguir en la carrera acadèmica, però
continuà la professional a  l’Institut Policlínic de Barcelona.(27)

El 1940 féu un viatge de 4 mesos als EEUU, visitant Hospitals de Rochester, Chicago i
Nova York. Quan tornà a Barcelona duia uns propòsits molt ferms. En primer lloc, que
deixaria de fer cirurgia general, concentrant-se en la cirurgia vascular; en segon lloc, que
potser només el 10 % dels malalts vasculars requereixen una operació quirúrgica i, per
tant, el 90 % restant no entren en la categoria «Cirurgia vascular». Per això, ideà el terme
d’Angiologia per encabir-los nosogràficament.

De conformitat amb aquest propòsit, per un costat, introduí elements de diagnòstic per
valorar millor la malaltia de les venes. Així aportà la tècnica de la flebografia per a
determinar si calia o no una extracció de sang o una intervenció quirúrgica..  L’any 1941
publica el seu primer llibre destinat a la Cirurgia vascular, «El tratamiento de las varices
basado en la flebografia»; aquesta tècnica diagnòstica la designarà posteriorment de
una forma una mica egocèntrica, «la prova flebogràfica de Martorell.  L’any 1943 crea el
Departament d’Angiologia del Institut Policlínic. Junt amb el cardiòleg Juan Codina Altés
crea  l’Associació de Cardiologia i Angiologia de  l’ACMCB, essent-ne el 1949 el
vicepresident fins el 1952 i posteriorment (1954.1956) el president de dita Associació. El
mateix any de referència de 1949, inicia sota la seva direcció la publicació del primer
número de la revista «Angiología», bimestral, que fou la primera del mon dedicada
exclusivament a les malalties vasculars

Cercant la major projecció de la Angiologia procurà la col·laboració de René Leriche i
d’altres col·legues, que es concretà  l’any 1951 amb la creació de la «International
Society of Angiology» de la qual fou nomenat vicepresident, mentre que més tard en el
mateix any, malalt Leriche, actuà com a president en el primer Congrés de dita Societat,
celebrat a Atlantic City. Curiosament, fins el 1955 no pogué organitzar les «Primeras
Jornadas Españolas de Angiología», que donaren la base de la «Sociedad Española de
Angiología»
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El desig de divulgar la nova especialitat el dugué a organitzar Cursos d’especialització en
el Institut Policlínic amb un total de 20 edicions a partir de 1956. Ja des del 1962 es
constituí una associació d’exalumnes presidida inicialment pel italià professor Morone,
essent-ne el secretari, Jaume Palou, amb més de 500 afiliats.

Potser ja es hora de parlar de les observacions clíniques de Martorell amb un cert ordre
cronològic, després de la dita « prova flebogràfica de Martorell en les varices», de l’any
1941. En efecte,  l’any 1943 observà una malalta amb una sèrie de símptomes de difícil
interpretació clínica i que  l’obligà a una acurada revisió de la literatura mèdica. Finalment
a  l’any següent publicà el cas en el primer número d’una revista que amb els anys es féu
fins i tot entranyable pels metges catalans . Li donà el nom de «Síndrome de obliteración de
los troncos supraaórticos», al qual més tard se li afegí  l’epònim de «de Martorell i Fabré» pel
seus «fans». Certs investigadors trobaren posteriorment casos semblants en la literatura
del segle XIX, que Martorell admeté que podien ser exemples més antics. D’altra banda,
Martorell i Fabré descrigueren el 1944 un altre cas força semblant al primer, per obstrucció
de branques de  l’arc aòrtic. Frovig i  Loken publicaren en anglès en 1946 la descripció d’un
cas gairebé idèntic al de Martorell, però renunciaren a tota polèmica quan conegueren que
Leriche ja tenia catalogada la primícia de Martorell en el seu llibre «Thromboses arterielles».
Ross i McKusick el 1951 publicaren en una revista sueca de molta difusió, precisament
sota aquest últim nom un cas semblant. La primacia, però, li fou reconeguda a Martorell i
Fabré en el II Congrés de la Societat Internacional de Angiologia de Lisboa, en 1953. Tan o
més enrevessada fou la polèmica respecte a la malaltia de Takayasu, un oftalmòleg japonès
que havia trobat estranyes anastomosis en el fons d’ull d’una jove, cas que comunicà el
1905 a la Soc. japonesa de Oftalmologia. Darrerament, les coses s’han anat aclarint :
L’arteritis de Takayasu es inflamatòria i afecta a tota  l’aorta i no sols els troncs supraaòrtics;
el síndrome de Martorell es multicausal, però si té una causa inflamatòria i el Takayasu està
limitat a aquells troncs, no hi ha forma de diferenciar els dos síndromes. D’altra banda, si
el s. de Martorell es també inflamatori i afecta la bifurcació aòrtica tindríem una síndrome
de Leriche, i, per últim, si afecta les artèries renals apareix hipertensió. Un signe arteriogràfic,
descrit també per Martorell per primera vegada és la presència de obliteracions segmentàries
i una xarxa d’arterioles de circulació col·lateral, caracteritzades per la seva abundància,
finor i flexibilitat. Es característica de la úlcera supramaleolar hipertensiva.

La darrera síndrome de Martorell és el de la «fiblada». Es tracta d’un dolor agut i breu que
apareix en una cama, per hemorràgies venoses e intramusculars, de etiologia
desconeguda, seguit de hemorràgies cutànies en  l’extremitat, es a dir, equímosis, signes
de trombosi, principalment, el signe de Homans, i arteriospasme.

Per arrodonir la història, apart de algunes notes bibliogràfiques, esmentarem la
circumstància de que  l’any 1975 instituí una beca en record d’un fill seu mort en accident
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de cotxe (beca «Guillermo Martorell»), per a metges de menys de 30 anys. Gairebé escriptor
incansable de les seves orientacions científiques, donem una relació dels nombrosos
llibres que escrigué (28 a 39).

La Societat catalana de Cirurgia li concedí el premi «Virgili» per les seves aportacions a la
Cirurgia Vascular, l’any 1976.

Fou editor associat de les revistes «The Journal of Cardiovascular Surgery», «Angiology»,
«Folia Angiologica», «Angiologie», «Revista Chilena de Angiologia»

L’any 1962 havia ingressat a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona amb el discurs
«Historia del conocimiento de la oclusión de los troncos supraaórticos», on féu un
seguiment exhaustiu dels precedents d’aquell descobriment i de les novetats que després
s’hi han aportat. Entre 1970 i 1980 presidí la Societat «Platon».

Honoraren a Martorell amb la «Gran Cruz de Isabel la Católica i amb la «Gran Cruz de la
Orden Civil de Sanidad».

El 16 de setembre de 1984 moria Ferran Martorell, un dels metges catalans de més
prestigi internacional.

Deixebles directes de Martorell han estat: Josep Valls Serra, Tomás Alonso, Lluís Oller
Croiziet, J. Palou, José Jurado Grau, etc. Deixebles menys directes, tots es que han fet
bon ús dels seus treballs.

Josep Mª. Capdevila Mirabet fou un deixeble d’A. Rodríguez Arias, ja esmentat abans de
ocupar-nos de Martorell . Tot i que discorregué com cirurgià vascular una trajectòria
independent d’aquest, se’l pot considerar també un dels planificadors del
desenvolupament d’aquesta branca de la Cirurgia, organitzant Cursos de  l’especialitat,
com féu a  l’Institut Neurològic Municipal el seu Cap, Rodríguez Arias i a  l’Hospital Clínic.
Capdevila s’ havia format també a  l’estranger, amb Wertheimer, Sautot i Descottes. En
1962 llegí la Tesi doctoral dirigida per Arandes, «La revascularización de los miembros
inferiores isquémicos, a través de la arteria femoral pro- funda». El 1963 guanyà per
Concurs-oposició una plaça de Cap de Servei de Cirurgia Vascular a  l’Hospital General
d’Astúries, que en aquest i altres aspectes es mostrà un avançat en el camp de la
Sanitat. Posterior- ment, Capdevila tornà a Barcelona, ara com a Cap del Servei de
Cirurgia Vascular a l’Hospital «Princeps d’Espanya», de Bellvitge.

Una personalitat quirúrgica independent, molt activa en la Cirurgia Vascular malgrat que
amb una dedicació no exclusiva és Víctor Salleras Llinares.
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Nascut a Figueres, Girona el 1915, es llicencià  l’any 1939 i tot seguit fou ajudant de
classes pràctiques de Tècnica Quirúrgica a la Facultat de Medicina de Barcelona (1940-
1941). Si bé havia impartit docència extra universitària al llarg de tota la seva carrera
quirúrgica, només a darrera hora ha estat contractat per una altra Universitat; ens referim
a  l’Autònoma de Barcelona, la qual el nomenà «professor associat» de Patologia Quirúr-
gica. Els inicis de Salleras com a cirurgià cal situar-los a l’Hospital de Sant Pau  l’any
1945, seguint els passos de Puig- Sureda, primer al Servei de Cirurgia B i, més tard, a la
Secció de Cirurgia de  l’Escola Médico-Quirúrgica de Patologia Digestiva, fins al 1953. A
dit Hospital fou metge auxiliar per oposició i, sorprenentment, també radiòleg al
Departament Central de Raigs X, fins el 1955. El trobem, també com a cirurgià ajudant a
la Secció de Cirurgia General de  l’Institut Policlínic entre 1940-60. Més endavant, fou
Cap de Servei de Cirurgia a  l’Hospital del Sagrat Cor.

 L’orientació vers  l’Angiologia pren forma quan presenta a Madrid,  l’any 1951 la Tesi
«Flebografia de las extremidades inferiores». Una apreciació «volumètrica» de la seva
tasca angiològica pot reflectir-se en els 39 articles, 3 llibres, 6 Ponències i 48
comunicacions a Congressos, Reunions, i Conferències, sovint davant d’auditoris
internacionals sobre les més diverses qüestions de  l’especialitat. Això sense comptar
les lliçons donades a diferents Cursos i en les 16 Taules Rodones en què participà (41)
(42 (43). Aquesta activitat el valgué ser nomenat dues vegades president de la «Socie-
dad Española de Angiología». Pertany com Membre titular o corresponent a 10 societats
estrangeres de  l’especialitat Vascular.

D’altra banda, els articles sobre Cirurgia de  l’aparell digestiu són més de 20 i més de 100
les comunicacions a Congressos, etc. i gairebé in- comptables les lliçons donades en
Cursos, etc. En Cirurgia general, les aportacions, encara que més modestes en nombre,
són notables per la complexitat i diversitat dels temes, que van des del diagnòstic dels
tumors ossis a la timectomia per miastènia gravis, passant per la jejunostomia
d’alimentació. Entre 1975 i 1977 Salleras fou el president de la Societat Catalana de
Cirurgia. Ha presidit també la Societat de Cirurgia de la «Unión Médica del Mediterráneo
Latino» (UMML).

Altres cirurgians vasculars actuals, relativament independents de Martorell han estat
Caps de Servei, com ara: José Jurado Grau,Viver, L. Comalrena de Sobregrau i Sala
Planell. Gràcies a la seva notable formació tècnica i la experiència adquirida en els
respectius llocs de treball han pogut mantenir-se a  l’altura que d’ells s’ esperava en el
camp de la especialitat que havien escollit. Així, cal posar de manifest els treballs de
Cirurgia experimental al costat de la clínica que Sobregrau, per exemple, en el seu temps
en  l’Hospital de Sant Pau. També Sala Planell, que el succeí en dit Centre quan aquell
esdevingué Cap del Servei de Cirurgia Vascular en  l’Hospital de la vall d’Hebron,
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desenvolupà una labor de gran contingut teòric junt a la seva tasca professional i admi-
nistrativa. En jubilar-se Sala Planell, Viver fou escollit pels seus mèrits la plaça de Cap de
Servei de Sant Pau.

Reservem una breu referència a Francesc Vidal- Barraquer i Marfà. Havia estat metge
ajudant del Servei de Patologia Quirúrgica de Piulachs i molt apreciat per aquest (l’únic
cirurgià espanyol citat en la monumental Història de la Medicina de Laín Entralgo en el
capítol escrit per aquell, a més d’autocitar-se) pel que fa a la Cirurgia vascular. Recordem,
per cert, que el mateix Piulachs tingué vel·leïtats dintre de  l’especialitat en proposar la
«lligadura esglaonada», que considerava una aportació original.

Ell 1958, Vidal-Barraquer llegia la Tesi doctoral «Estudio arteriográfico de la
arteriosclerosis de las extremidades», dirigida, es clar, per Piulachs. Al marge de  l’Escola
de Martorell, publicà nombrosos articles de la especialitat emergent. Vidal Barraquer
també deixà deixebles, entre d’altres, la Dra. Montserrat Lerma Gonce. Entre els articles
que ens han semblat més característiques de Vidal Barraquer citarem: «Tratamiento
patogénico de las varices» (1950), en col·laboració amb el Dr. Piulachs, «Resultado de
los distintos métodos de ligadura venosa en el tratamiento de la insuficiencia venosa
profunda de la extremidad inferior» (1950); «Estudio anatomofisiológico de las comuni-
caciones arteriovenosas», 1957, en col·laboració amb Piulachs; «Tratamiento de la
tromboflebitis» (1959); «Estudio arteriográfico de la arterosclerosis de las extremidades»
(1960).  L’any 1973 va escriure el llibre «Patologia Vascular».
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CORBELLA I CORBELLA, Jacint

RESUM: Dades sobre l’obra d’Antoine Deidier (1670-1746), professor de Química a la
facultat de medicina de Montpeller.  Activitat a l’Hospital Saint-Eloy. Intervenció a la
pesta de Marsella de 1720. Divergències d’opinions sobre contagiositat. Represàlia
tardana. Treballs sobre el contagi veneri. Pas a Marsella com a metge de les galeres.
Estudis experimentals amb bilis d’apestats. Les Consultes i Observacions. Altres obres.

Paraules clau: “Antoine Deidier”. “Montpeller”. “Contagionisme”. “Pesta de Marsella”.

RESUMEN:  Notícia de la obra de Antoine Deidier (1670-1746), profesor de Química en la
Facultad de Medicina de Montpellier. Actividad en el Hospital Saint-Eloy. Intervención en
la peste de Marsella de 1720. Divergencia de opiniones sobre el contagio. Trabajos
sobre el contagio venéreo. Represalias. Paso a Marsella como médico de las galeras.
Estuios experimentales con bilis de apestados. Las “Consultas y Observaciones”. Otras
obras.

Palabras clave:  “Antoine Deidier” “Montpellier” “Contagionismo” “Peste de Marsella”.

*

INTRODUCCIÓ

Antoine Deidier va ser un metge important de la primera meitat del segle XVIII. Va tenir
una bona actuació docent com a professor a Montpeller, una activitat pràctica a Montpeller
i també a Marsella, principalment quan la gran epidèmia de 1720.  La seva obra escrita
és considerable, encara que fou considerada una mica heterodoxa per molts dels seus
contemporanis que el criticaren. En tot cas no sempre estava d’acord amb els criteris
que podríem dir-ne oficials. Els escrit són en llatí, però alguns es traduïren també al
francès i fins i tot van tenir difusió després de la seva mort. Entre altres aspectes potser
més importants és autor d’una sèrie de consells i observacions que demostren el seu
sentit i experiència clíniques.
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L’obra de Didier fou ben coneguda en el seu temps i va deixar una petjada relativament
important.  Així és recollit en els principals reculls biogràfics de metges del seu temps,
principalment en l’obra d’Eloi del segle XVIII (1)  i de Bayle i Thillaye, del segle XIX (2).  Fins
i tot se’l troba a l’Enciclopèdia Espasa (3). Però potser, en les obres generals, la referència
més extensa apareix a la monumental obra “La Médecine à Montpellier” de Louis Dulieu,
on fins i tot mereix estar a la portada d’un dels volums. (4). Aquí, en aquesta visió
occitana, ens importa remarcar la doble vinculació, professional i vital, a Montpeller i a
Marsella, el Llenguadoc i la Provença. .

DADES BIOGRÀFIQUES

Antonius Didier va néixer a Montpeller el 23 de novembre de 1670 (5). Va morir a Marse-
lla, on s’havia retirat, el 30 d’abril de 1746, quan tenia setanta-cinc anys, edat aleshores
basant provecta. Era fill d’un cirurgià  montpellerí, i va estudiar a la facultat de la seva
ciutat nadiua, on va obtenir el grau de doctor l’any 1691 (6), Seguim en bona part les
dades d’aquests autors més antics. L’any 1696, quan tenia només vint-i-cinc anys, va
participar en el concurs per a cobrir la càtedra de Química de la facultat, obtenint el
nomenament.  Va ser professor a la facultat durant més de trenta-cinc anys, de 1697 fins
el 1732, en que ho deixà. (7)

També va ser metge de l’hospital de sant Eloi de Montpeller. Inicialment va ser metge
adjunt, o sigui segon metge, que suplia si era el cas al primer metge. Ho va ser entre 1711
i 1714, quan el primer metge (de 1694 a 1714) era Raymond Vieussens,  personalitat de
primer nivell dins de la medicina del seu temps, i que a més era el seu sogre. L’any 1715
Deidier va obtenir la plaça de metge cap, o metge primer, que va conservar fins el 1737.
(8). Deidier va ser el primer metge adjunt, càrrec que es justificava tant per la feina com
per la necessitat de suplir ocasionalment el  que fins aleshores era únic metge “oficial”
de l’hospital.

Un episodi important de la seva vida fou l’anada a Marsella, per a lluitar contra la pesta
de l’any 1720, coneguda com a “pesta de Marsella”, tot i que es va estendre més, tasca
per a la qual se li va concedir una condecoració, el cordó de l’orde de san Miquel, amb el
que apareix en el seu retrat conegut que és a la facultat de medicina de Montpeller.

El pas de Deidier per la càtedra de Química va ser important (9). De fet fou el segon
professor de Química a la facultat, succeint a Arnauld Fonsorbe, que havia mort l’any
1695. Va ser en el seu temps de professor que es va construir el laboratori, idea inicial de
Pierre Chirac, afavorida pel canceller François Chicoyneau, però amb la col·laboració,
àdhuc personal de Deidier. Dulieu lamenta que un gest, particularment generós, de
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Deidier, no tingués cap reconeixement a la placa que recorda els benefactors de la
universitat.

LA INTERVENCIÓ A LA PESTA DE MARSELLA

La seva intervenció a la pesta de Marsella va ser polèmica.  Des de Montpeller es va
enviar un grup mèdic per a fer el tractament i estudiar l’epidèmia. Deidier tenia opinions
contraposades a les del cap de l’expedició, que eren les oficials, i  volien insistir en la “no
contagiositat” del flagell.  Les idees de Deidier, que probablement tampoc eren originals,
sinó que formaven part d’una part de les creences del temps, anaven pel camí del
contagi, que era la pura evidència clínica. Suposava que hi havia uns ”animals” molt
petits, que en deia cucs o insectes, però que no eren en absolut visibles, que entraven a
l’organisme i es propagaven per dins, i podien infectar les altres persones. De tota
manera, pel que fa a  aquesta pesta concreta, el cap de l’expedició, François Chicoyneau,
defensava que la malaltia no era contagiosa i Deidier defensava la idea contraria, i per
tant el risc de contagi.

Didier va fer autòpsies d’apestats, treballs experimentals en animals als que inoculava
bilis de morts de pesta, i s’infectaven i morien. També defensava el risc de contagi a
partir del pus dels bubons. L’evidència hi era, però les seves idees no es van imposar.
L’any 1725 Deidier va insistir en aquest fet en la lliçó inaugural de curs.  Alguns anys més
tard, el 1732, Chyconneau va passar a ser primer metge del rei, i des d’aquest càrrec,
amb molt poder, va procurar el cessament de Deidier com professor a la facultat i el
nomenà metge de galeres, amb destí a Marsella.

LES IDEES SOBRE EL CONTAGI

Deidier té un paper certament important en l’estudi històric de les malalties venèries, de
fet sobre el seu contagi. La clínica era bastant clara, però calia interpretar-la bé. Deidier
va obrir, o potser reobrir,  una polèmica  sobre la contagiositat d’aquestes  malalties.
Potser l’experiència de Marsella hi va influir.

Era la vella lluita entre “contagionistes” i “no contagionistes”,  basada evidentment en
fonaments científics segons els coneixements de l’època, però també molt influïdes
per necessitats econòmiques, del comerç, i polítiques, si més no per a tranquil·litzar la
població. El tema era vell i no s’acaba pas aquí. El tomb real va venir quan amb l’ajut
del microscopi es va  demostrar l’existència de “microbis” , és a dir amb el
desenvolupament de la microbiologia moderna a la segona meitat del segle XIX.

Antoine Deidier (1670-1746), metge amb activitat a Montpeller i Marsella. Idees sobre contagi
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Faltaven cent cinquanta anys per a demostrar la realitat de les idees de Didier i dels qui
pensaven com ell, fins i tot molts anys més tard. El canvi ideològic tot i que fou clar no
evità encara alguns problemes importants, com per exemple quan la febre tifoide de
Barcelona de 1914, amb les aigües de Moncada  que va fer necessària la intervenció
airada de Ramon Turró, front als negociants de l’Ajuntament de Barcelona que
defensaven més els seus interessos que la salut  de la població.

Deidier al qual s’acusava a vegades de defensar les coses de manera massa
apassionada, i fins i tot amb una certa variació d’arguments, segons el moment, va ser
molt atacat, maltractat per molts dels seus companys metges, objecte de befa i
menyspreu.  Potser aquí hi ha la base de  l’actitud de Deidier, que al cap d’uns anys,
potser cansat de la situació, va acceptar un càrrec de metge de les galeres a Marsella,
i passà a residir a aquella ciutat, ja en la dècada dels anys de 1730, i al final hi morí el
1746.

L’OBRA ESCRITA

L’obra de Deidier fou molt àmplia. Va escriure molt, pràcticament tot en llatí, encara que
alguns treballs es van traduir al francès. Tant als llibres d’Eloy com de Bayle i Thillaye, hi
ha un recull ordenat dels treballs publicats. Dulieu, que els reordena n’esmenta una
vintena. En seguim la seva descripció, tot i que no en la seva totalitat.

Un primer treball important són les “Quaestions medico-chymico-practicae duodecim”,
Montpeller, 1697. És el treball que està més d’acord amb el contingut de la seva càtedra.
En aquesta línia hi ha la “Chymie raisonnée où l’on tâche de découvrir la nature et la
manière d’agir des remèdes chymiques les plus en usage en médecine et en chirurgie”
Lió, 1715.

Entre les dissertacions, en llatí, destaquen: “Dissertatio de morbis internis capitis et
thoracis” (Montpeller, 1710; “Dissertatio de tumoribus” (Montpellier, 1711, publicada
després en francès a París, en tres edicions (1725, 1732 i 1738). Aquí defensa la utilització
de l’arsènic pel tractament del càncer.

És important el llibre”Expériences sur la bile et les cadavres des pestiférés”, publicat a
Zurich el 1722, on explica els seus estudis fets ran de l’episodi de Marsella.

També va tenir una certa repercussió la seva “Dissertatio de morbis venereis”, Roma,
1722. La seva aportació al coneixement de l’epidemiologia de les malalties venèries és
important.
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LES CONSULTES I OBSERVACIONS

Finalment, sense esgotar el catàleg de les seves obres, cal esmentar les “Consultations
et observations medicinales”, reunides a Paris l’any 1754, després de la seva mort, en
tres volums petits en octau.

Aquestes aportacions, que solen ser breus, estan numerades. En conjunt l’obra té 1370
pàgines, dividides de manera bastant regulat en tres volums de més de 400 pàgines
cadascun.  Els dos primers tracten només de consultes, en nombre de 152 i encara hi ha
16 consultes més en el tercer volum, en total 168. Les observacions que també estan
numerades són 29, totes en el tercer volum, i a més hi ha algunes cartes i comentaris.

Aquí més que l’anàlisi detallada de continguts, que hauria de ser molt extensa, i en part
repetitiva, ens importa assenyalar només alguns punts concrets. Així la “Suite des
expériences de M. Deidier, faites à Montpellier, dans l’Hôpital de Saint Eloy, sur la bile
des malades morts de fièvres malignes, pendant les mois de septembre octobre et
novembre, avec M. Fises, docteur en médecine et Messieurs Duly et Morel, garçons
chirurgiens du dit Hôpital” (10)  En els experiments que aporta, fets en gossos, als que
s’inocula per via interna o local la bilis de malalts morts per febres, cap dels gossos
pateix cap infecció greu. En conjunt al llarg de l’obra, es veu la disposició de fer autòpsies
clíniques en els malalts, no solament infecciosos sinó morts per altres causes.

A tall d’exemple importa l’observació 18 del tercer volum (11), en l’autòpsia d’una dona
de 84 anys, en la que clínicament, a part altres símptomes s’observava una opressió
toràcica. Explica com l’artèria coronària esquerra estava molt dura, cartilaginosa i mig
ossificada. També explica l’ossificació de l’aorta toràcica i abdominal, àdhuc de les
branques. Diu: “el tronc interior de l’aorta, des de sota el diafragma fins a les artèries
ilíaques, estava tot ossificat... aquesta ossificació era particularment visible en l’artèria
esplènica, que feia corbatures. També s’observava ossificació en els artèries de la base
del cervell”. O sigui descriu un quadre anatòmic d’arteriosclerosis generalitzada.
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1. Eloy, N.F.J: “Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne”. Mons, 1778, 4 vols.  HI ha una reedició
facsímil, a “Culture et Civilisation”, Bruxelles, 1973.
2. Bayle et Thillaye: “Biographie Médicale par ordre chronologique” . Paris, 1855. Hi ha reedició facsímil, Amsterdam,
(B.M. Israel) 1967, 2 vols.
3. Enciclopedia Universal Ilustrada (Espasa Calpe) (EUI), t. 17, pàg. 1352.
4. Dulieu, Louis “La médecine à Montpellier”. Tome III “L’époque classique”  Les Presses Universelles”. 2 vols.
Avignon (1983,1986),

Antoine Deidier (1670-1746), metge amb activitat a Montpeller i Marsella. Idees sobre contagi
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5. Dulieu, loc. cit, III, p. 592. Hi ha una fotografia al peu de la qual hi consta  questa i altres dades
6. v. Eloy, loc. cit p. II, p. 15,  i Bayle y Thillaye, loc. cit).
7. Veure la fitxa biogràfica a Dulieu, loc. cit. II, 2a part, pp. 755-758
8. Dulieu, loc. cit. p. 574
9. Dulieu, loc. cit. p. 207
10. Deidier, A: “Consultations  et observations médicnales”,  Paris, 1754, 3 vols. v. vol. III, pp. 314-322.
11. Ibid. loc. cit. III, pp. 136-148.

Jacint Corbella i Corbella

Fotografia d’Antoine Deidier (1670-1746) que es conserva a la Facultat de Medicina de Montpeller.
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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
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